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EDITORIAL

Kopertina:
KALEO

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Vera është stina më e dashur për shumicën e njerëzve në 
mbarë botën. Ajo është sinonim i pushimeve dhe kohës së 
lirë për nxënësit e të gjitha moshave. Kjo është periudha kur 
ata i kanë dy muaj pushim. Si e tillë vera është periudha e 
eksplorimit, ndonëse nuk është e nevojshme që të udhëtohet 
shumë larg për të zbuluar shumë. Vera është edhe periudha 
më e shëndetshme e vitit, kur njerëzit hanë më pak dhe më 
mirë se zakonisht, kur ushtrojnë më shumë dhe kanë më 
shumë kohë për ta bërë këtë. Nivelet e çdo gjëje duke filluar 
nga sëmundjet e zemrës e deri tek krimet zvogëlohen në këtë 
periudhë të vitit. Ngrohtësia e verës, drita dhe liria e saj e 
bëjnë atë stinën më të gëzueshme. Në shumë mënyra – falë 
festivaleve, sporteve dhe mundësive për pushime – vera i 
ka të gjitha përparësitë që u mungojnë stinëve të tjera. Asnjë 
këngëtar nuk arritur që të shkruajë një këngë hit për fillimin e 
vitit shkollor siç e kanë bërë për fundin e tij.

Prapë se prapë, vera nganjëherë në mënyrë të çuditshme 
krijon përshtypjen sikur nuk arrin të garojë me stinët e tjera 
për kapjen e imagjinatës. Dimri shpesh ka më shumë dramë 
se sa vera. Pranvera gjeneron më shumë optimizëm. Vjeshta 
në mënyrë të natyrshme përshtatet me meditimin për vitet që 
kanë kaluar. Nuk është e vërtetë se verës i mungon drama, 
optimizmi apo meditimi. Pak gjëra janë më mbresëlënëse 
se një ditë e gjatë vere. Asgjë nuk duket më jetëgjatë se një 
peizazh përplot me vapë. Kurse, vëllimi i të lexuarit që bëhet 
gjatë verës nuk është aspak shenjë se mendjet tona janë më 
pak të angazhuara në këtë kohë të vitit.

Shpenzimi i shumë parave dhe përshkimi i distancave 
të mëdha për të vizituar vende të largëta nuk garantojnë 
kënaqësinë që mund të ofrojë qëndrimi në vend. Të 
qëndrosh i ulur nën një dru palme mund të mos ofrojë 
aq shumë kënaqësi sa edhe ulja nën hijen e një lisi 
afër shtëpisë. Nuk është e vështirë të merret me mend 
se të rriturit sot, ulur gjithmonë përpara ekraneve të 
kompjuterëve të tyre, e kanë harruar artin e shijimit të 
kënaqësive të thella që ofron vera. Gjithsesi, kjo është një 
veti me të cilin fëmijët lindin, andaj, ndoshta të rriturit do të 
duhej të tentonin ta rimësojnë këtë nga ata.
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EDITORIAL
Summer is the most favourite season of most people 

all around the world. It is a synonym with holidays and 
loads of free time especially for students of all levels. 
This is the period when they get a two months break. 
As such summer is a time of exploration, though it is not 
necessary to travel farthest to discover most. Summer 
is the healthiest time of year too, when people eat less 
and better than usual, take more exercise and have 
more time too. Rates of everything from heart disease 
to violent crime fall at this time of year. Summer’s 
warmth, its light and its freedom make it the best and 
most celebratory of the seasons. In many ways – thanks 
to its festivals, sports and holiday opportunities – 
summer has all the advantages that the other seasons 
lack. No singer ever made a hit record celebrating the 
return to school rather than its break-up.

Yet summer sometimes surprisingly gives the 
impression that it struggles to compete with the other 
seasons for its hold on the imagination. Winter often has 
greater drama than summer. Spring generates more 
optimism. Autumn lends itself more naturally to reflection 
on the passing of the years. It isn’t true that summer lacks 
all drama, optimism or reflection. Few things are more 
overwhelming than a long summer’s day. Nothing seems 
more timeless than the countryside full of heat. And the 
amount of reading that takes place in the summer hardly 
implies that minds are duller at this time of year.

Spending lots of money and travelling vast distances to 
distant lands are not guarantees of the contentment that 
idleness can offer. Sitting under a distant palm tree may 
not be as satisfying as sitting under a native oak close to 
home. It is not hard to wonder whether modern adults, 
seated perpetually at their computer screens, have lost the 
art of connecting with the deeper pleasures that summer 
can provide. But it is a knack which children are born with. 
Maybe adults should try to relearn it from them.
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Fabrika për pastrimin e ujë-
rave të ndotura në Gjakovë

ZONJA E VJETËR 
kundër Z. EVROPA

POSTERI:



Pak shkolla në Kosovë e kanë 
pasur fatin e SHFMU “Edmond 
Hoxha” në Junik e cila në 

shtator të vitit të kaluar e kremtoi 100 
vjetorin e themelimit të saj. Gjithçka 
filloi në vitin e largët 1915/1916 falë 
entuziazmit të disa mësimdhënësve 
nga Juniku dhe Gjakova. Ky rrugëtim 
nuk ishte aspak i lehtë pasi që gjatë 
këtyre 100 viteve shkolla ka pasur 
shumë ulje dhe ngritje. Objekti i 
parë shkollor u ndërtua në vitin 1948 
falë punës vullnetare të komunitetit. 
Pas përfundimit të ndërtimit shkolla 
u inaugurua me emrin e heroit 

të Luftës Nacional Çlirimtare “Hysni Dobruna”. Me kalimin e kohës 
numri i nxënësve vazhdoi të rritej vazhdimisht gjë që kërkoi ndërtimin 
e një objekti shkollor shtesë. Kjo më në fund u arrit në vitin 1983 kur u 
përfundua ndërtesa e re e cila i plotësonte të gjitha kërkesat.

Pas vitit 1999 shkolla u rindërtua tërësisht falë donacioneve nga 
shumë organizata qeveritare dhe joqeveritare dhe emri iu ndërrua 
në “Edmond Hoxha”. Rrjedhimisht, shkolla tani ka fasadë të re dhe 
efikasitet energjetik maksimal falë izolimit të mirë. Në vitin 2010 përmes 
një donacioni nga kontingjenti italian i KFOR-it në shkollë u instalua 
edhe ngrohja qendrore dhe në vitin 2011/2012 Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë së bashku me programin e USAID-it për 
nxënës dhe mësimdhënës organizuan një trajnim për mësimnxënien 
përmes vlerësimit. Qëllimi i këtij trajnimi ishte përmirësimi i rezultateve 
të “Programit të Edukimit Bazik”. Sipas z. Qaush Krasniqi, drejtori i kësaj 
shkolle, në kuadër të këtij projekti dhe trajnimi për mësimdhënësit kjo 
shkollë përfitoi ngritjen e një qendre për zhvillim profesional (kabinet 
të informatikës) të pajisur me 20 laptop, projektorë, tavolina, karrige 
dhe dollapë për ruajtjen e punimeve të nxënësve dhe mësimdhënësve. 
“Kjo do të thotë se shkolla jonë e ka bërë një hap të rëndësishëm drejt 

digjitalizimit të punës së nxënësve dhe mësimdhënësve për zhvillimin 
profesional në teknologji informative, gjë që ishte edhe rezultati i 
synuar nga programi i edukimit bazik,” shtoi z. Krasniqi. Ai theksoi 
më tutje se kjo shkollë ka përfituar edhe një donacion shumë të 
rëndësishëm nga Bashkimi Evropian për ndërtimin e sallës për sport. 
Realizimi i këtij projekti përfundoi vitin e kaluar dhe shkolla tani e ka 
një sallë sporti moderne e cila vlen mbi 500.000,00 euro.

SHFMU “Edmond Hoxha” në Junik sot i numëron 655 nxënës 
nga niveli parashkollor deri në klasën e nëntë si dhe 45 punonjës. 
Shkolla punon në dy ndërrime dhe ka një infrastrukturë mjaft të mirë 
e cila përfshin sallën e sporteve, kabinetin e informatikës, bibliotekën 
e shkollës si dhe disa laborator të vegjël për lëndë të ndryshme. Kjo 
infrastrukturë mundëson organizimin e klubeve të ndryshme për 
nxënës, ku më i dalluari është Klubi Letrar “Din Mehmeti”. Vitin e kaluar 
kjo shkollë i hapi edhe dy klasë të reja për fëmijët nga 3-5 vjeç. Krijimi i 
këtyre dy klasave me rreth 50 nxënës u mundësua falë një donacioni të 
përbashkët nga organizata “Save the Children” dhe Komuna e Junikut. 
Përmes këtij donacioni u financua renovimi i një aneksi shtesë si dhe 
trajnimi i dy mësueseve për punën me këto grupmosha. 

Z. Krasniqi, megjithatë, këmbëngul se pasuria më e madhe e 
kësaj shkolle janë mësimdhënësit dhe nxënësit e saj. “Në shkollën 
tonë ne organizojmë shumë aktivitete dhe nxënësit tanë kanë arritur 
rezultate të shkëlqyera në garat e dijes dhe të sportit si në nivel lokal 
ashtu edhe në atë kombëtar. Në vitin 2011 nxënësit tanë dolën të 
parët në kuisin ‘1 2 3 Fillo’. Sidoqoftë, rezultati me të cilin krenohem 
më së shumti është se në testin kombëtar të arritshmërisë nxënësit 
tanë kanë arritur rezultat deri në 80%,” shtoi z. Krasniqi.

Një tjetër karakteristikë e kësaj shkolle është se për shkak 
të distancave të mëdha që duhet të përshkojnë nxënësit, deri 
në 7 kilometra vajtje-ardhje, komuna organizon transportin 
falas të nxënësve. Në 
fund z. Krasniqi i bëri 
thirrje tërë shoqërisë 
së Kosovës që të 
angazhohen për të 
kthyer shkollat tona në 
strumbullar të diturisë 
pasi që kjo është rruga 
e vetme drejt një të 
ardhme të ndritur.

Drejtori Musli Gashi

Butrint Shehi (14)
Gjatë këtyre pushimeve verore 
unë do të vizitoj të afërmit 
e mi, gjegjësisht familjen e 
xhaxhait në Tetovë. Pastaj do 
të kaloj disa ditë me familjen 
në bregdetin shqiptar. Po ashtu 
do të vizitojë edhe bukuritë e vendlindjes sime – 
Junikut. Ndoshta këtë vit do të ngjitem në majën e 
Gjeravicës ecila është maja më e lartë në Kosovë. 
Pastaj me shkollën e futbollit KF “Ereniku” do të 
marrim pjesë në turneun e futbollit në Golem të 
Shqipërisë, por edhe mësimet nuk do t’i lë anash.

Butrint Shehi (14)
During this summer holiday I will visit my relatives, 
namely my uncle in Tetova/ then I will spend some 
days with my family in the Albanian Riviera. I will 
also visit the beautiful places in my hometown 
– Junik. Maybe this year I will manage to climb 
Gjeravica peak, which is the highest in Kosovo. 
Then with my football academy KF “Ereniku” I 
will participate in a football tournament in Golem, 
Albania, but I will also keep learning.

Edona Tafaj (14)
Pushimet si gjithmonë do t’i 
kalojë së bashku me familjen 
time. Së bashku do të vizitojmë 
vendet e trashëgimisë kulturore. 
Vendlindja ime po ashtu ka edhe 
shumë bukuri natyrore siç është 
Moronica, Ereniku, Gjeravica, etj. Mendoj që t’i vizitoj 
këto vende të bukura. Pastaj gjatë verës ne i presim 
edhe familjarët tanë që jetojnë jashtë Kosovës. 
Ardhja e tyre i bën pushimet edhe më të bukura. Po 
ashtu do të vizitojë edhe bregdetin shqiptar dhe nuk 
do të mungojnë edhe vizitat tek të afërmit.

Edona Tafaj (14)
As always I will spend my summer holidays with 
my family. We have planned to visit together vari-
ous places of cultural heritage. My hometown also 
has many beautiful spots such Moronica, Erenik, 
Gjeravica, etc. I plan to visit these beautiful places. 
During summer our family members living abroad 
Kosovo will come to visit us. This makes these 
holidays even better. I will also visit the Albanian 
Riviera and my relatives.

SI DO T’I KALONI 
PUSHIMET VERORE?

SHKOLLA FILLORE DHE E MESME E 
ULËT “EDMOND HOXHA” – JUNIK

Pyetësor

shkolla e muajit

Qëndrim
Maloku (13)
Pushimet verore 
do t’i kalojë si 
gjithmonë bash-
kë me familjen 
time. Shpresoj 
që sivjet të 
mund të vizitoj më shumë vende 
turistike në Kosovë, pasi që besoj se 
ka shumë të tilla që vlen të vizitohen. 
Sigurisht nuk do të mungojnë vizitat 
në Bjeshkët e Junikut dhe në majën 
e Gjeravicës si dhe bregdetin shqip-
tar. Shpresoj që të udhëtoj edhe me 
ekipin tim të futbollit

Qëndrim Maloku (13)
As always, I will spend my summer 
holidays with my family. I hope that 
this year I will be able to visit more 
touristic sights in Kosovo, because I 
believe there are many of them that 
are worth to visit. Of course there 
will also be trips to Junik Mountains, 
Gjeravica Peak and the Albanian 
Riviera. I also hope to travel with my 
football club.
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Few schools in 
Kosovo have 
had the fate 

of EJHS “Edmond 
Hoxha” in Junik. 
In September last 
year this school 
celebrated the 
100th anniversary 
of its establishment. 
Everything started in 
the distant 1915/16, 
thanks to the 
enthusiasm of a few teachers from Junik and Gjakova district. This journey 
was not an easy one, as during these 100 years the school has had 
many ups and downs. The first school building was constructed in 1948 
thanks to volunteer work from the community. Once constructed the new 
school was inaugurated under the name of the National Liberation War 
hero “Hysni Dobruna”. As time passed by the number of students grew 
constantly which in turn prompted the construction of an additional school 
building. This was finally achieved in 1983 when a new building that met all 
the requirements was constructed.

After 1999 the school was reconstructed thanks to the donations of 
many governmental and nongovernmental organizations and its name was 
changed to “Edmond Hoxha”. Consequently the school now has a new 
façade and maximum energy efficiency as a result of the good insulation. 
In 2010 through a donation from the Italian Contingent of KFOR central 
heating was installed as well, and in 2011/2012 the Ministry of Education, 
Science and Technology and the USAID program for students and teachers 
provided training on acquiring knowledge through assessment. The 
purpose of this training was to improve the results of the “Basic Education 
Program”. According to Mr. Qaush Krasniqi, principal of this school, in 
the framework of this project and teacher training this school benefitted 
a center for professional development (Informatics Laboratory) equipped 

with 20 laptops, projectors, printers, desks, chairs and cabinets to 
accommodate students and teacher portfolios. “This means that our 
school has made an important step forward in the digitalization of 
the work of students and teachers for professional development in 
Information Technology which was the intended result of the basic 
education program,” Mr. Krasniqi added. He went on stressing that his 
school did also benefit a very important donation from the European 

Union for the construction of a sports hall. The project was finished last year 
and the school now has a modern sports hall worth over 500,000 euros.

Elementary and Junior High School “Edmond Hoxha” in Junik today 
counts 655 students spanning from preschool up to 9th grade, and 45 
employees. The school works in two shifts and as already stated it has an 
enviable infrastructure that includes the sports hall, IT Laboratory, School 
Library and small natural science laboratories. Thanks to this infrastructure 
many students’ clubs in various fields can be organized. The most notable 
being the Literature Club “Din Mehmeti”. Last year this school established 
two more classes for the group age from 3 to 5 years old. The establishing 
of these two classes with 50 students was possible thanks to a joint 
donation from Save the Children and Junik Municipality. The donation 
financed the renovation of an additional annex building and the training of 
two teachers to work with this age group.

Mr. Krasniqi is adamant though that the greatest asset this school 
has are its teachers and students. “In our school we organize many 
activities and our students have achieved great results in knowledge and 
sports competitions both at local and national level. In 2011 our students 
took first place in the knowledge quiz ‘1 2 3 Fillo’. However, the result that 
I am most proud of is the fact that in the national 9th grade achievement 
test our students have scored up to 80%,” Mr. Krasniqi highlighted.

Another feature of this school is that due to the long distance 
students must cover to get to school, up to 7 kilometers both ways, 
the municipality provides 
free transportation for 
the students. Finally, Mr. 
Krasniqi appealed to the 
entire society of Kosovo 
to put efforts in turning 
our schools into hubs of 
knowledge as this is the 
only way towards a bright 
and safe future.

Besian Juniku (15)
Të gjithë ne fëmijët mezi 
po i presim pushimet 
verore. Këto pushime do 
të jenë më ndryshe dhe 
shpresoj shumë më të 
mira pasi që më është 
ofruar mundësia që të vizitoj Zvicrën. Udhë-
timi im për atje do të nisë menjëherë pas 
përfundimit të vitit shkollor. Shpresoj që gjatë 
qëndrimit tim atje të kem mundësi të vizitojë 
sa më shumë vende të bukura dhe kështu të 
njihem më mirë me këtë vend të bukur.

Besian Juniku (15)
We can all hardly wait for our summer holi-
days. For me they shall be completely differ-
ent this time around because I will have the 
opportunity to visit Switzerland. I will travel 
to Switzerland immediately after the school 
year is over. I hope that during my stay I will 
get the chance to visit as many as possible 
beautiful places there and get to know better 
this beautiful country.

ELEMENTARY AND JUNIOR High 
SCHOOL “EDMOND HOXHA” – JUNIK

school of the month

Teuta Jasiqi (14)
Unë pushimet verore do t’i 
kalojë së bashku me familjen 
time. Zakonisht ne bëjmë 
shëtitje në Bjeshkët e Junikut 
por, shpresoj që të mund të 
vizitojmë edhe vende të tjera 
të bukura në Kosovë. Leximi 
është pjesë e rëndësishme gjatë pushimeve 
të mia andaj shpresoj që të lexoj ndonjë libër 
të mrekullueshëm. Sigurisht, nuk mungon 
shkuarja në bregdet. Sivjet duhet t’i kushtojë 
shumë rëndësi edhe përgatitjes sime për t’u 
regjistruar në gjimnaz.

Teuta Jasiqi (14)
I will spend my summer holidays with my fam-
ily. We usually take trips to Junik Mountains 
but, I do hope that we will be able to visit some 
other beautiful places in Kosovo. Reading is an 
important activity during the summer. Therefore 
I hope I will get the chance to read a great book. 
This year I must also pay a lot of attention to my 
preparations for enrolling in high school.

Lorenta
Salihaj (14)
Pushimet verore 
do t’i kaloj si gjith-
monë me familjen 
time. Këtë verë në 
vend të pushi-
meve në bregdet do të shkojmë të 
qëndrojmë në shtëpizën tonë në 
bjeshkë dhe besoj se kjo do të jetë 
e mrekullu-eshme. Këtë verë do të 
takohem me një shoqe timen e cila 
do të vij të më vizitojë nga Amerika. 
Besoj se këto pushime do të jenë 
të mrekullueshme dhe vërtetë të 
paharrueshme.

Lorenta Salihaj (14)
As usual I will spend my summer 
holidays with my family. However, 
this summer instead of going to the 
beach we will go to our holiday cot-
tage in the mountains and I believe 
this will be great. This summer I 
will also meet my friend that will 
visit me from America. I believe that 
these holidays will be great and 
unforgettable.

HOW WILL YOU SPEND YOUR 
SUMMER HOLIDAYS?Questionnaire

for you 5
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Tash e një vit në komunën 
e Gjakovës kanë filluar 
përgatitjet për realizimin e 

projektit për ndërtimin e fabrikës 
për pastrimin e ujërave të 
ndotura. Ky projekt është shumë 
i rëndësishëm sepse aktualisht 
ujërat e ndotura dhe kanalizimet 
derdhen drejtpërdrejt në lumenjë. 

Kjo prkatikë jo vetëm që shkakton 
ndotjen e lumenjve por, kërcënon 
edhe shëndetin dhe mirëqenien e 
njerëzve. Koordinatori i këtij projekti 
nga Ujësjellësi “Radoniqi”, z. Arben 
Pruthi, theksoi se gjendja aktuale 
e lumenjve Krena dhe Llukaci, që 
kalojnë nëpër qytetin e Gjakovës, 
është e mjerueshme. Kjo për shkak 
të derdhjes së drejtpërdrejt të 
ujërave të ndotura në këta lumenj pa 
i trajtuar ato. E keqja më e madhe 
është fakti se këta lumenj derdhen 
në Lumin Erenik, i cili më pas 
derdhet në Lumin Drin. Siç e dimë 
Lumi Drin përfundon në Liqenin e 
Fierzës në Shqipëri. Kjo do të thotë 

se uji i ndotur i Krenës dhe Llukacit 
arrin deri në këtë liqe artificial dhe 
rrezikon që të shkaktojë vdekjen e tij 
për shkak të ndotjes. Pra ky problem 
sikurse një ortek i borës fillon në 
Gjakovë dhe sa vjen e rritet.

Z. Pruthi më tutje shpjegoi se 
në fazën e parë të projektit do të 
ndërtohet një impiant për largimin 

e ndotësve organik nga ujërat. 
Ndotësit organik janë materie të 
cilat e ndotin ujin dhe shkaktojnë 
reduktim të nivelit të oksigjenit 
në ujin e lumenjve, reduktimin e 
sasisë së dritës që depërton dhe 
këta ndotës depozitohen në fund 
të shtratit të lumit. Të gjitha këto 
ndryshime rrezikojnë zhdukjen e 
ekosistemit në ujin e lumenjve. 
Kurse në fazën e dytë do të hiqen 
edhe ndotësit ushqyes. Ndotësit 
ushqyes (nitratet dhe fosfatet) 
janë shumë të rrezikshëm pasi që 
shkaktojnë rritjen e algave. Quhen 
ndotës ushqyes pasi që janë 
ushqyese për këto alga dhe e nxisin 

zhvillimin e tyre të pakontrolluar, gjë 
që mund të shkatërrojë tërësisht 
ekosistemin e ujërave të ëmbla dhe 
të çoj në vdekjen e lumenjve dhe 
liqeneve.

Konsulentja e jashtme e këtij 
projekti znjsh. Eta Morina theksoi ky 
projekt është një mik i ambientit. Në 
këtë kontekst në kuadër të projektit 
do të fillohet edhe me organizimin 
e ligjëratave nëpër shkolla. Qëllimi 
është që të gjithë ta kuptojnë 
rëndësinë e këtij projekti dhe 
shkollat janë vendi më i mirë për të 
arritur këtë synim. Në lidhje me këtë, 
zëdhënësja e Ujësjellësit “Radoniqi”, 

znjsh. Kaltrina Rudi, 
theksoi se kjo kompani 
është duke punuar 
në vetëdijesimin e 
fëmijëve dhe të rinjve 
për këtë problem. Në 
këtë mënyrë ata do të 
përcjellin porosinë tek 
prindërit dhe familjet 
e tyre se fushata më 
e madhe sot në botë 
është “Ruajeni Ujin” 
(“Save the Water”).

“Ndotja ose 
pastrimi i lumenjve 
ka efekt zinxhir. Kjo 
nënkupton se kur 
lumenjtë rrjedhin nëpër 
territorin e vendeve 
të ndryshme atëherë 
ato janë përgjegjëse 
për mbrojtjen e tyre. 
Për shembull, nëse 
ne e ndotim Lumin 
Drin atëherë ne do 
të kemi përgjegjësi 
kundrejt Shqipërisë 
për dëmin që ia 
shkaktojmë Liqenit 
Artificial të Fierzës. 
Edhe Marrëveshja 

e Stabilizim Asocimit (MSA) me 
Bashkimin Evropian (BE) parasheh 
obligimin që ne të mbrojmë 
ambientin,” shtoi znjsh. Morina.

Në fund z. Pruthi së bashku me 
znjsh. Rudi dhe Morina i porositën 
të gjithë të rinjtë që të kujdesen 
për ambientin dhe sidomos burimet 
ujore. “Uji është jetë dhe pa të 
nuk mund të ekzistojmë, pra le të 
kontribuojmë për vetveten. Uji ndotet 
gjithandej. Edhe një letër në tokë e 
ndot ujin. Prandaj, fëmijët sot e kanë 
fuqinë që të rriten duke u edukuar në 
frymën se mund ta rregullojmë jetën 
tonë duke e ruajtur dhe mbrojtur ujin 
dhe ambientin ku jetojmë.”

FABRIKA PËR PASTRIMIN E 
UJËRAVE TË NDOTURA NË GJAKOVË
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F or a year now preparations 
have been under way 
for the construction of 

a waste water treatment plant 
in Gjakova Municipality. This 
project is very important because 
currently sewerage and water 
waste is being spilled directly 
into rivers. This practice is not 
only polluting the rivers but it is 
also endangering the health and 
wellbeing of people. Mr. Arben 
Pruthi, the project coordinator 
from “Radoniqi” Water supply 
highlighted that the current 
situation of rivers Krena and 
Llukac that run through the town 
of Gjakova is miserable. The 
worst thing is that these rivers 
confluence with Ereniku River, 
which in turn confluences with 
Drini River. As it is known the 
Drini River runs further to Albania 
ending in Fierza Lake. This means 
that the polluted water of Krena 
and Llukac rivers reaches this 
artificial lake and threatens to 
cause its death due to pollution. 
This problem has an avalanche 
effect as it starts in Gjakova and 
keeps growing.

Mr. Pruthi further explained 
that a plant for the removal 
of organic pollutants shall be 
constructed during the first stage 
of this project. Organic pollutants 
are materials that reduce oxygen 
levels in water, reduce the amount 

of light penetrating through the 
water and they deposit at the 
bottom of the riverbed. All these 
changes threaten to wipe out the 
rivers’ ecosystems. In the second 
stage the nutrient pollutants 
shall be removed as well. 
Nutrient pollutants (nitrates and 
phosphates) are very dangerous 
because they stimulate the growth 
of algae. They are called nutrient 
pollutants because they provide 
nourishment to the algae and 
cause their uncontrolled growth, 
which in turn may destroy the 
sweet water ecosystem and cause 
the death of rivers and lakes.

Ms. Eta Morina, external 
consultant of the project, 
stressed that this initiative is 

environmentally friendly. In this 
context lectures in schools will 
be organized. The goal is that 
everybody understands the 
importance of this project and 
schools are the best place to start. 
In relation to this Ms. Kaltrina 
Rudi, spokesperson of “Radoniqi” 
Water supply emphasized that this 
company is working to increase 
the awareness of children and 
youth about this issue. This way 
they will pass on the message to 
their parents and their families 
that the biggest campaign in the 
world is “Save the Water”.

“Polluting or cleaning rivers has 
a chain effect. This means that 
when rivers flow through many 
countries, they are responsible to 
protect them from pollution. For 
example, if we pollute Drini River 
than we will be liable to Albania 
for the damages we might cause 
to Fierza Artificial Lake. Even 
the Stabilization and Association 
Agreement (SAA) with the 
European Union (EU) envisages 
our obligation to protect the 
environment,” added Ms. Morina.

In the end Ms. Rudi, Ms. 
Morina and Mr. Pruthi invited the 
children and youth to protect the 
environment and water resources. 
“Water is life and we cannot 
exist without it. So, contribute 
for yourself. Water is polluted 
everywhere. Even a piece of paper 
on the ground ends up polluting 
water. Therefore, children today 
have the power to grow up and 
educate themselves with the 
belief that we can fix our lives 
by preserving and protecting 
our water resources and our 
environment.”

TREATMENT PLANT FOR WASTE 
WATER IN GJAKOVA
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LISTA E VETME PËR TU PAKETUAR PËR PUSHIME QË 
NDONJËHERË DO T’JU NEVOJITET 

Me të gjetur ofertën përrallore verore për pushime, rezervuar apartamentin dhe kërkuar restorantet më të mira 
për vaktet e mbrëmjes, atëherë ju ka mbetur detyra më e madhe për të bërë – paketimi. Lexoni më tutje për 
të parë se si mund të bëheni ekspert në paketim.

RROBAT
Pikësëpari, shkarkoni një 
aplikacion për parashikim të motit 
siç është p.sh. “AccuWeather”, që 
jep një parashikim të detajuar për 
7 ditë me radhë. Më pas mendoni 
se çfarë do të bëni ditë pas dite 
dhe në mbrëmje. Kështu mund 
të planifikoni rroba të veçanta në 
vend që të vishni ndonjë gjë të 
rastit.
•Fustanet – zgjidhni pëlhurat 
nga pambuku. Stilet si tunikë e 
gjatë çdoherë duken elegante 
dhe janë të dobishme duke filluar 
nga plazhi e deri tek kafenetë në 
mbrëmje.
•Shorcet – mund të zdhedhni 
një palë shorce (pantallona të 
shkurta) denim, pra xhinse, të 
cilat janë pak më të gjera me 
skaje të grira (fije-fije). Merrni 
edhe një palë me pambuk të 
bardhë ose ngjyrë rëre, si dhe një 
palë nga mëndafshi me dezene.
•Bluza me mëngë të shkurta – 
merrni dy bluza të zakonshme 
me mëngë të shkurta (maica) 
nga pambuku, të cilat kanë një 
thënie të shtypur. Këto janë tejet 
të dobishme në kombinim me 
shorce dhe për të mbuluar supet 
e djegura.
•Rroba gjumi – pixhamat e 
shkurtra ose këmishat e natës 
janë zgjedhja e përsosur për 
netët me lagështi. 

KËPUCËT
Sa herë keni paketuar një palë 
këpucë me take për një pushim 
në plazh e më pas as nuk e keni 
marrë mundin që t’i nxirrni ato 
nga valixhja. Ruani hapësirën 
dhe mos u mundoni kot. Rëra, 
rrugët me kalldrëm dhe djersa 
rezultojnë në flluska në këmbë.
•Papuçet – të mira për tu 
vërtitur rreth pishinës dhe më 
të flladshme se papuçet me një 
gisht. 
•Atletet – atletet janë të mira për 
të dalë në natyrë dhe nëse jeni 

një adhurues i ushtrimeve fizike.
•Këpucët e rrafshta me maje ose 
sandalet elegante të rrafshta – 
këto janë të përsosura për darkë 
kur dëshironi të ndiheni pak më 
elegant. 

RROBAT E 
LARJES
•Bikine – nëse do të jeni larg për 
një javë, merrni dy palë bikine. Në 
këtë mënyrë mund ta lini njërën 
për tu tharë, gjersa keni veshur 
tjetrën. 
•Kostum një pjesësh – ky kostum 
është edhe një opsion tjetër për 
të pasur në dispozicion, sidomos 
nëse keni ngrënë shumë për 
mëngjes. 

AKSESORËT
Mos i merrni me vete stolitë e 
çmuara, sepse do t’i kaloni ditët 
tuaja duke u brengosur se mos ju 
bien në det ose duke i ruajtur nën 
çelës. Në vend të kësaj, merrini 
vetëm ato që i mbani zakonisht 
bashkë me një palë vathë pak më 
të dallueshëm për mbrëmje.
•Syzet e diellit – zgjedhni një 
formë klasike me ngjyrë të zezë 
ose pak më të çelta me filter të 
mirë të rrezeve ultraviolete. 
•Kapela e diellit – një kapelë dielli 
e thurur asnjëherë nuk del nga 
moda. Blini një gjatë pushimit tuaj 
për të mos e bartur atë me vete 
në aeroplan nga shtëpia, ku edhe 
padyshim mund të shtypet. 

ÇANTAT
•Çanta e plazhit – zgjedhni 
verzionin e thjeshtë prej kashte 
ku do të ketë vend për një libër 
dhe një krem kundër diellit.
•Një çantë e vogël – për 
mbrëmje.
•Një çantë rreth qafe – që është e 
mirë për të shëtitur në natyrë dhe 
për t’i mbajtur sigurt të hollat/debit 
kartelat.

ARTIKUJ TUALETI
•Kremi kundër diellit – zgjedhni një 
për fytyrë dhe një për trup – këto 
mund t’i bleni edhe në aeroport 
për ta lehtësuar valixhen gjatë 
“check-in-it”.
•Kremi pas rrezitjes – zgjedhni një 
kundër insekteve, sepse mund 
t’ju hyjë në punë nëse jeni një prej 
atyre personave që mushkonjat i 
kanë qejf. 
•Shamponi për trup – ndonëse 
shumica e hoteleve ju furnizojnë 
me shampon për trup.
•Deodoranti.
•Pastruesi për lëkurë dhe 
hidratuesi.
•Brisku i rrojës – zgjedhni ato për 
një përdorim, sepse do të jenë më 
të dobishme.
•Pinceta.
•Furça për dhëmbë/pasta për 
dhëmbë – këto mund t’i futni në 
çantën tuaj të dorës, në mënyrë që 
të mund të freskoheni edhe gjatë 
udhëtimit.
•Seti i vogël për ndihmë të parë - 
leukoplaste. 
•Shamponi dhe zbutësi i flokëve – 
zgjedhni një që i ushqen flokët më 
thellë, për t’i mbrojtur nga dielli dhe 
kripa e detit.
•Llastiqet e flokëve – të 
domosdoshme për rrezitje.
•Furça për flokë – ky ndoshta 
është artikulli që më së shumti 
harrohet.
•Zbutësi i buzëve – të jetë me SPF 
(faktor për mbrojtje nga dielli).

GRIMI
Mos e merrni me vete tërë 
kompletin e grimit. Nëse kaloni 
nga shtrati për rrezitje në pishinë 
dhe anasjelltas, kjo do të thotë 
se grimi mund të shkrihet ose të 
fshihet nga uji. Andaj, merrni me 
vete vetëm grimin që ju nevojitet 
më së shumti dhe që ju nevojitet 
për mbrëmje. Për të dëshmuar që 
krejt çfarë ju nevojitet është një 
ngjyrë dielli, merrni me vete një 
maskarë të papërshkueshme 

nga uji 
(waterproof), një 
korrektor dhe 
një “highlighter”. 
Gjithashtu 
transferoni 
parfumin tuaj 
në një shishe 
me madhësi të 
përshtatshme për 
udhëtim.

ELEKT-
RONIKA
•E domosdoshme 
është të keni me vete një 
mbushës dhe një adapter, si 
dhe për ndonjë vështirësi është 
mirë të keni me vete edhe një 
mbushës të vogël portabël.
•Shkarkoni filma, libra dhe 
programe televizive që mund 
t’i shihni në aeroplan, si dhe 
nëse jeni duke e përdorur 
telefonin tuaj për të fotografuar 
sigurohuni që të ketë memorie 
të mjaftueshme.

GJËRAT E 
DOMOSDO-
SHME PËR 
PUSHIM 
•Pasaporta – sigurohuni që 
pasaportën dhe vizën, nëse 
nevojitet, t’i keni në dispozicion 
me kohë.
•Sigurimi i udhëtimit – printoni 
dokumentet dhe mbani ato të 
sigurta.
•Valuta – kartelat për të hollat e 
gatshme janë tejet të dobishme 
nëse nuk keni dëshirë të mbani 
në vete të holla letre dhe 
monedha.

(burimi: http://www.instyle.co.uk) 8 for you
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CLOTHES
First things first, download 
a weather app like 
AccuWeather which gives 
a detailed 7 day forecast. 
Then think about what you’re 
going to be doing day to day 
and evening wise. That way 
you can plan specific outfits 
rather than just throwing 
random pieces into your 
case.
•Dresses - Go for cotton 
fabrics. Kaftan styles always 
look chic and are useful for 
going from beach to bar.
•Shorts - take one pair of 
denim - go for a looser fit 
with a frayed edge. Then 
take a pair in white cotton or 
sand plus a silky printed pair.
•T-shirts - take two plain 
in a good cotton fabric plus 
one slogan, super useful 

for teaming 
with shorts and 
covering up burnt 
shoulders.
•Sleepwear - a 
matching short set 
or nightie is perfect 
for humid nights. 

SHOES
How many times 
have you packed a 
pair of heels for a 
beach holiday then 

not even bothered to take 
them out of your suitcase. 
Save the space and don’t 
bother. Sand, cobbled 
streets and sweat equals 
guaranteed blisters.

•Sliders - useful for 
mooching around the pool, 

and cooler than flip-flops. 
•Trainers - good for sight-

seeing and if you’re a 
gym bunny.
•Smart pointy flats or 
a dressy flat sandal - 
perfect for dinner when 
you want to feel a bit 

more done. 

SWIMWEAR
•Bikinis - if you’re going for a 
week, take two. That way you 
can leave one to dry while you 
wear the other. 
•A one piece - is another 
great option to have especially 
if you’ve hit the all-inclusive 
breakfast buffet hard. 

ACCESSORIES
Don’t take your most 
expensive jewellery with you. 
You’ll end up spending your 
days worrying about it falling 
off in the sea or locking it 
in a safe. Instead, just take 
what you wear on a day to 
day basis plus a pair of jazzy 
earrings for the evening.
•Sunglasses - go for a classic 
shape in black or tortoiseshell 
with a good UV filter. 
•Sunhat - a woven straw 
sunhat is timeless. Buy one 
at your destination to save 
having to take it on the plane 
where it will inevitably get 
squashed. 

BAGS
•Beach bag - go for a simple 
straw version that you can 
fit a book and a bottle of sun 
cream in.
•A clutch - for the evening.
•A cross body bag - good for 
sight-seeing and for keeping 
your money/debit cards secure.

TOILETRIES
•Sun cream - face and body 
- you can always buy this at 
the airport to save on check in 
weights.
•After-sun - one with insect 
repellent is handy if you’re 
one of those people that 
mosquitoes seem to love. 
•Shower gel - although most 
hotels will supply this.
•Deodorant.
•Cleanser and moisturiser.
•Razors - disposable ones 
will just give you those pesky 

nicks plus.
•Tweezers.
•Toothbrush/toothpaste - 
pop in your carry on so you 
can freshen up mid journey.
•Small first aid kit - plasters. 
•Shampoo and conditioner 
- go for a deep nourishing one 
to combat all that sun and sea 
salt.
•Hair bands - a must for 
sunbathing
•A brush - this is probably the 
most fogotten item.
•A lip balm with an SPF.

MAKE UP
Don’t take your full makeup 
bag. Going from sun lounger 
to pool to sun lounger means 
it will just melt or wash off. 
Instead narrow it down to 
your essentials and what 
you’ll need for the evening. 
Waterproof mascara, 
concealer and a highlighter 
to show off that tan are all 
you really need. Plus decant 
your perfume into a travel size 
atomiser.

ELECTRONICS
•A charger plus an adaptor are 
a must. Plus a small portable 
charger is always a good idea 
for snap heavy days.
•Download films, books and 
TV shoes for the plane plus 
if you’re using your phone to 
take photos make sure to have 
plenty of memory.

HOLIDAY 
ESSENTIALS
•Passport - make sure this 
is IN DATE! Plus you’ve got 
all your visa details if one is 
needed.
•Travel insurance - print out 
your documents and keep 
them safe
•Currency - cash cards are 
also super useful if carrying 
cash and coins makes you 
nervous.

for you 9 (Source: http://www.instyle.co.uk)

THE ONLY HOLIDAY PACKING CHECKLIST YOU’LL EVER NEED
You’ve found the dreamy summer holiday offer, booked the apartment, and have researched the best restaurants for 
your evening meals but the biggest task is yet to come - the packing. Read on for how to become a packing pro...



Shokët më të mirë që 
nga shkolla fillore 
jashtë Reykjavik-ut, 

udhëheqësi i grupit, JJ Julius 
Son, bateristi David Antonsson 
dhe basisti Daniel Kristjansson, 
filluan të luajnë së bashku që 
në moshën 17 vjeçare qysh 
para ardhjes së gitaristit Rubin 
Pollock në grup në vitin 2012. 
Ata e emëruan grupin Kaleo, që 
në gjuhën havajane do të thotë 
“tingulli” dhe filluan karrierën në 
vitin 2012 në shoun e mirëpritur 
të festivalit muzikor Iceland Air-
waves. Grupi këndoi në Elektra/
Atlantic dhe lëvizën në Amerikë 
në vitin 2015, duke zgjedhur 
qytetin Austin (Teksas) si bazën 
e tyre të re. “S’do mend kalimi 
nga Islanda me vetëm 300.000 
banorë në SHBA me mbi 300 
milion ishte një ndryshim i madh 
”, thot JJ Julius Son. “Kemi më-

suar shumë dhe kemi 
më shumë përvojë se 
kur erdhëm në fillim. 
Në përgjithësi ka 
qenë një aventurë e 
shkëlqyeshme”. Viti i 
kaluar ka qenë i ngje-
shur për grupin, pasi 
që kanë luajtur gjatë 
gjithë kohës – në mbi 
45 shtete të SHBA-ve 
– si dhe vendojsa e 
shenjës së tyre në 
kolonën zanore të hitit 
të HBO-së në shoun 

Vinyl dhe regjistrimi i albumit të 
plotë me producentin Jacquire 
King në Neshville. 

Për njerëzit që nuk kanë 
dëgjuar asnjëher për Kaleo, 
cilat janë ato tri fjalë me të cilat 
mund ta përshkruani muzikën 
tuaj?
Kaleo: Dinamike, e ndryshme, 
shpirtërore.

Cilat janë ndikimet muzikore 
tek ju? 
Kaleo: Të gjithë jemi shumë të 
inspiruar nga muzika e viteve 
të 50-ta, 60-ta dhe 70-ta madje 
edhe viteve të 30-ta.

Kaleo do të thotë “zëri” në 
gjuhën e Havait. Çka i bëri disa 
Islandezë që ta zgjedhin një 
emër Havaian?

Kaleo: Na pëlqeu emri dhe kup-
timi dhe zuri vend shumë shpejt. 
Fakti se vjen nga Havai është një 
arsye e mirë për ne që një ditë të 
shkojmë atje, shpresoj.

Rishtazi u larguat nga 
vendlindja Mosfellsbaer, 
Islandë, për në Austin, Teksas. 
Cilat janë përshtatjet më të 
mëdha që bëtë për t’u zhven-
dosur në një shtet të ri?
Kaleo: E mira është se në Austin 
është shumë më nxehtë sesa në 
Islandë. Është një ndryshim mjaft 
i madh pasi që tani po jetojmë 
të gjithë së bashku në një shtëpi 
(ose ndonjëherë në furgon).

Çfarë është skena muzikore në 
vendlindjen tënde?
Kaleo: Ka një histori të mirë të 
muzikës në vendlindjen tonë. 
Edhe pse i ka vetëm tetë mijë 
banorë, kishim muzikanë të 
mëdhenj nga ajo anë.

Shpesh ju krahasojnë me 
folk-rokerët islandez nga 
‘Monsters and Men’. Si ishte t’i 
ndjekës gjurmët e tyre gjersa 
depërtuat në tregun muzikor të 
Amerikës?
Kaleo: Padyshim ata janë një 
bend i madh. Ne do të ishim 
fatlum po qe se arrijmë suksesin 
e njëjtë sikur ata në SHBA gjer 
tani. Skena aktuale muzikore në 
Islandë është me të vërtetë e 
madhe, dhe jemi krenarë që jemi 
pjesë e saj.

Bëtë mjaft zhurmë me këngën 
“All the Pretty Girls” e cila 
u shfaq në NPR SXSW 2015 
Music Preview playlist. Përveç 
vajzave të bukura, çka ju in-
spiroi për këtë këngë? Si ishte 
të luash SXSW?
Kaleo: E shkruam këngën në një 
shtëpi verore në pjesë rurale të 
Islandës. Ato netë verore mund 
të jenë magjike kur dielli nuk 
perëndon dhe nata mbetet e 
shndritshme. Pranda kënga 
është inspiruar mjaft shumë nga 
vera Islandeze dhe bukuria e saj. 
SXSW ishte përvojë e madhe 
për ne, i realizuam 8 shfaqje 
dhe u kënaqëm shumë. Ishte 
ndryshe nga çdo festival që kemi 
realizuar gjer tani, dhe shpreso-
jmë se do ta kemi përsëri rastin 
për shfaqje atje.

Keni qenë shokët më të 
mirë që nga shkolla filore, si 
ndikon kjo në dinamikën e 
Kaleosë si bend?
Kaleo: Ne të tre, Deni, Dejvidi 
dhe unë (JJ) kemi qenë shokë 
që nga shkolla fillore dhe kemi 
bërë muzikë së bashku për 
kohë të gjatë. Mendoj se kjo 
definitivisht ndihmon dhe e 
njohim njëri-tjetrin shumë mirë 
në aspektin muzikor. Mendoj se 
kjo tregohet edhe gjatë perfor-
mancës ‘live’.

Keni këngë si në anglisht 
ashtu edhe në islandisht. 
Sa dallon procesi i shkrimit 
të këngëve kur shkruani në 
njërën dhe në tjetrën gjuhë?
Kaleo: Ne e kemi incizuar 
vetëm një këngë në island-
isht, një baladë të vjetër ‘Vor i 
vaglaskogi’. Shkrimi në anglisht 
është diçka që ndonjëherë vjen 
natyrshëm edhe pse gjuha 
islandeze është e bukur. Kush e 
di, ndoshta në të ardhmen do ta 
bëjmë edhe ndonjë këngë tjetër 
në islandisht.

music box

Secili tregim i ka dy anë dhe kjo fjalë e urtë është me siguri e vërtetë për Kaleo, grupin 
katër anëtarësh nga Islanda që tani SHBA-të i ka shtëpi të tyre. Quajeni dyzim të edukimit: 
trashëgimi e izoluar që del nga koha në Islandë e lidhur me inspirimin e ri pas shkuarjes 
në Amerikë, pas të cilit grupi ka krijuar tingullin që përputhet me peisazhet e ndryshme në 
Amerikë. Një përzierje e mrekullueshme dhe e zhurmshme e rokut, folkut dhe bluzit, debu-
timi i Kaleos me LP mishëron shpirtin e dualizmit: emëruar A/B, albumi tregon dinamikën 
shumë nivelëshe dhe aftësinë për të luajtur zhanre të ndryshme me shkathtësi të njejtë. 

PËRGADITUNI PËR TINGULLIN E KALEO-së
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Best friends since attending 
elementary school outside 
of Reykjavik, bandleader 

JJ Julius Son, drummer David 
Antonsson, and bassist Daniel 
Kristjansson began playing 
together at the age of 17 before 
adding guitarist Rubin Pollock to 
the mix in 2012. They named the 
band Kaleo, which means “the 
sound” in Hawaiian, and started 
their career in with a handful of 
well-received shows at the 2012 
Iceland Airwaves music festival. 
The band signed to Elektra/
Atlantic and moved to the States 
in early 2015, choosing Austin as 
their new base. “It has obviously 
been a big change coming from 
a small country of 300 thousand 
people in Iceland to the USA with 
over 300 million people,” says 
JJ Julius Son. “We’ve learned 
a lot, and we are more experi-

enced now than when we first 
came. Overall it’s been a great 
adventure.” The past year has 
been a busy one for the band, as 
they’ve played nearly nonstop - 
including over 45 US states - as 
well as notching a spot on the 
soundtrack to HBO’s hit show 
Vinyl and recording a full length 
album with the producer Jacquire 
King in Nashville. 

For people who have never 
heard of Kaleo, what are three 
words you would use to de-
scribe your music?
Kaleo: Dynamic, diverse, soulful.

Who are some of your musical 
influences?
Kaleo: We’re all very inspired 
by music from the 50’s, 60’s 
and 70’s and even back to 
the early 30’s.

Kaleo means “the sound” in 
Hawaiian. What led some Ice-
landic guys to pick a Hawaiian 
name?
Kaleo: We liked the name and 
the meaning and it got stuck very 
fast. The fact that it comes from 
Hawaii is just a good excuse for 
us to go there one day, I hope.

You recently moved from your 
hometown of Mosfellsbaer, 
Iceland to Austin, Texas. What 
are the biggest adjustments 
you’ve had to make moving to 
a new country?
Kaleo: Thankfully it’s quite 
warmer in Austin than it is back 
in Iceland. It is quite a big change 
since we’re now also all living 
together in one house (or a van, 
at times).

What is the music scene like in 
your hometown?
Kaleo: There is a good history of 
music in our hometown. Although 
it’s only about eight thousand 
people, we still have had great 
musicians come from there.

You’re often compared to 
fellow Icelandic folk-rockers 
Of Monsters and Men. What 
has it been like to follow in 
their footsteps while trying to 
break into the American music 
industry?
Kaleo: They are 
obviously a great 
band. We would be 
lucky if we were ever 
to have the same 
success as they’ve 
had in the US so far. 
The music scene is 
truly great in Iceland 
at the moment and 
we’re very proud to 
be a part of it.

You’ve gotten a lot of buzz 
around your song “All the 
Pretty Girls,” which was 
featured on NPR’s SXSW 
2015 Music Preview playlist. 
Other than pretty girls, what 
was your inspiration behind 
this song? How was it playing 
SXSW?
Kaleo: We wrote the song in a 
summer house in the country 
side in Iceland. Those summer 
nights can be magical where the 
sun doesn’t go down and it stays 
bright out all night. Therefore the 
song is very much inspired by the 
Icelandic summer and its beauty. 
SXSW was a great experience 
for us; we played 8 shows and 
enjoyed it a lot. It was very differ-
ent from any festival we’ve played 
so far and we hope we have a 
chance to play there again.

So you’ve been best friends 
since elementary school, 
how does that affect Kaleo’s 
dynamic as a band?
Kaleo: The three of us Danny, 
David and I (JJ) have been 
friends since grade school and 
played music together for a long 
time. I think that definitely helps 
and we know each other very 
well musically. We feel like it also 
shows when we perform live.

You have songs in both Eng-
lish and Icelandic, how does 
the song writing process differ 
when you’re writing in one 
language versus the other?
Kaleo: We’ve only just recorded 
one song in Icelandic, which 
is the old ballad ‘Vor i vaglask-
ogi’. Writing in English is just 
something that comes naturally 
although the Icelandic language 
is beautiful. Who knows, perhaps 
we’ll do another one in Icelandic 
in the future.
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Every story has two sides, and that adage is certainly true for Kaleo, the four-piece 
band from Iceland who now calls the US home. Call it a split upbringing: the isolated 
heritage that results from coming of age in Iceland has paired with the fresh inspira-
tion of moving to America, and the band has built a sound to match the disparate 
landscapes. A gorgeous and raucous blend of rock, folk and blues, Kaleo’s debut 
LP embodies that very spirit of duality: titled A/B, the album showcases the band’s 
multi-layered dynamics and ability to play different genres with equal skill.

GET READY FOR THE SOUND OF KALEO



Nëse e kërkoni në internet përkufizimin e “Trashëgimisë Kulturore” përgjigja 
kryesore që do të merrni është: “Trashëgimia kulturore është trashëgimia e 
artefakteve fizike dhe atributeve jo fizike të një grupi ose shoqërie të cilat janë 

kaluar nga gjeneratat e kaluara, që ruhen në të tashmen për të mirën e gjeneratave të 
ardhshme.” Me fjalë të tjera autorët e kësaj trashëgimie tashmë janë harruar. Këto 
pasuri fizike dhe shpirtërore të cilat i kemi ne sot në duart tona janë e vetmja 
gjë që tregojnë se dikur ata jetuan dhe nga e cila e kaluar vijmë ne.

Ne në Kosovë e kemi fatin e mirë që jetojmë në një zonë me një 
trashëgimi të pasur kulturore e cila përfshinë objekte që nga koha e 
antikitetit si qyteti i Ulpianës. Pastaj kështjellat mesjetare në Novobërd, 
Prizren dhe Zveçan, objektet fetare si Xhamia e Sinan Pashës 
në Prizren, Manastiri i Deçanit, Kisha Katolike në Letnicë, 
kullat e gurit në Junik, apo edhe mrekullitë e 
natyrës siç është Shpella e Gadimes. Nëse 
e vizitoni Muzeun Kombëtar në Prishtinë 
do ta shihni menjëherë se krahas këtyre 
objekteve madhore trashëgimia jonë 
kulturore përfshin edhe stoli, mjete të 
punës, enë shtëpiake, veshje e shumë 
e shumë objekte të tjera. Vlera e tyre 
është e paçmueshme, sepse ato bartin 
me vete shpirtin e atyre njerëzve që dikur 
jetuan në këto hapësira. Përmes tyre ne 
mësojmë se çfarë koncepti kishin ata për të 
bukurën dhe artistiken, për bashkëjetesën 
dhe harmoninë, me se ushqeheshin ku flinin 
dhe si jetuan. Me fjalë të tjera, këto objekte 
bartin mësime historike për të kaluarën tonë.

Mbrojtja dhe kujdesi për trashëgiminë 
kulturore në ditët e sotme sjell edhe dobi 
ekonomike përmes zhvillimit të turizmit kulturor. 
Në botë kemi plot shembuj të tillë. Taj Mahal 
në Indi, Pallati i Luvrit dhe Kulla e Eifelit në 
Francë, Muri Kinez në Kinë, Piramidat e Egjiptit, 
Tempujt e Majave në Meksikë, etj. Të gjitha këto 
objekte dhe krijime kur shihen sot nga kushdo në 
botë momentalisht krijojnë ndjenjën e mahnitjes dhe 
respektit për gjeniun krijues që njeriu mund të arrijë. 
Sot ato janë objekte të trashëgimisë kulturore e cila i ka 
tejkaluar kufijtë kombëtar, për t’u kthyer në simbole të kulturës 
dhe krenarisë për të gjithë njerëzimin. Kështu këto objekte sot tërheqin 
me miliona vizitorë çdo vit duke u kthyer edhe në një burim të rëndësishëm 
të ardhurash për ato vende ku gjenden. Sigurisht, arritja e këtij statusi kërkonte 
kohë, përkujdesje dhe mbrojtje me mjaft fanatizëm nga breza të tërë.

Ne jemi me fat që para nesh jetuan njerëz të tillë të cilët pa marrë parasysh 
kushtet dhe vështirësitë me të cilat u përballën në ato kohë i mbrojtën këto krijime 
dhe mundësuan që edhe ne sot të mund të mahnitemi me këto himne të madhështisë 
njerëzore. Njëherit ata na obligojnë që ato që i trashëguam nga e kaluara t’i mbrojmë 
dhe t’ua kalojmë brezave të ardhshëm dhe kështu t’i kontribuojmë pasurimit të 
trashëgimisë kulturore botërore. Carl Sagan, një ndër shkencëtarët më të mëdhenj të 
shekullit të 20-të ka thënë se “ne duhet të njohim të kaluarën për të kuptuar të tashmen.” 
Një shoqëri që arrin një gjendje të tillë sigurisht nuk do ta ketë aspak të vështirë që të 
planifikojë edhe të ardhmen e saj. Një të ardhme ku ruajtja e vlerave kulturore është në 
qendër të vëmendjes, që ne t’i shohim, t’i studiojmë, t’i kuptojmë dhe vlerësojmë ato.

Tani e kemi radhën ne që të bëjmë të njëjtën gjë për ata që do të vijnë pas 
nesh. Le ta ruajmë trashëgiminë kulturore sot për gjeneratat e të nesërmes!
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If you search on google for the definition of cultural heritage the top answer 
you will receive is: “Cultural heritage is the legacy of physical artefacts 
and intangible attributes of a group or society that are inherited from past 

generations, maintained in the present and bestowed for the benefit of future 
generations.” In other words the authors of this legacy are long gone. This 

physical and spiritual wealth in our hands is the only thing that proves they 
once lived here and from which past we come from.

We are lucky enough to live in Kosovo, an area with a rich cultural heritage 
that includes objects since the time of antiquity such as but not limited to the 

city of Ulpiana, medieval castles in Novobrdo, Prizren and Zvecan, 
religious buildings like the Sinan Pasha Mosque in Prizren, the 
Decani Monastery, Chatolic Church in Letnica, stone houses, 
the so called Kulla’s, in Junik, or even wonders of nature like 
the Gadime Cave. If you visit the National Museum in Prishtina 
you will see immediately that besides these major creations our 

cultural heritage also includes jewellery, work tools, 
various household items, clothing and 

much more. Their value is priceless, 
because they carry the spirit of 
the people that once lived in this 
area. Through them we learn 
about their ideas of beauty and 
art, co-existence and harmony, 
what they ate, where they slept 

and how they lived. In other 
words, these objects carry historical 

lessons about our past.
Protection and caring for cultural 

heritage also brings commercial 
benefits through the development of 

cultural tourism. There are many examples 
of this all over the world: the Taj Mahal in 

India, the Louvre Palace and Eiffel Tower in 
France, the Great Wall of China, the Egyptian 
Pyramids, the Maya temples in Mexico, etc. 

The main trait all these creations have in 
common is that anybody who sees them cannot 

help but feel awe and respect for the creative genius 
that humans can achieve. Today they are part of 
a cultural heritage that has surpassed national 
borders to become symbols of culture and pride for 

all mankind. As such they attract millions of visitors 
every year thus becoming an important source of revenue 

for these countries. Of course, achieving this status required time, 
and relentless caring and protection from many generations.

We are lucky that such people lived before us. Regardless of the 
conditions and the hardship they faced they protected these creations and 

enabled us to marvel at these hymns of human greatness. At the same time 
they oblige us to protect this legacy for the future generations and this way 

contribute to the enrichment of the world’s cultural heritage. Carl Sagan, one of the 
greatest scientists of the 20th century said: “You have to know the past to understand the 
present.” Societies that achieve this certainly will have no difficulties to also plan their future. 
No doubt, in this future the main focus will be on the preservation of cultural values, so that 
we can see, study, understand and appreciate them. 

Now it is our turn to do the same for those that shall come after us. Let’s preserve 
our cultural heritage today for the generations of tomorrow!
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(Source: https://a-z-animals.com)

PYJET HALORE
Përshkrim i shkurtër: Pyjet halore përbëhen nga drunjtë halorë të 
cilët rriten afër njëri-tjetrit dhe durojnë temperatura jashtëzakonisht të 
ftohta. 
Llojet: Boreale (veriore), të buta 
Mesatarja e të reshuarave (vjetore): 70 – 150 cm 
Temperatura: -40 to 25 gradë celzius 
Llojet e bimëve: halorët, shkurret e ulta 
Kafshë veriore: arinjtë, drerët, ujqit 
Kafshë të klimës së butë: bufët, hermina, zogjë grabitqarë

Pyjet halore përbëhen kryesisht nga halorë të cilët janë drunjtë 
më të fortë dhe më të gjatë në botë. Halorët rriten kryesisht  
afër njëri-tjetërit dhe krijojnë pyje të dendura dhe të mbrojtura. 

Ka dy lloje të vërteta të pyjeve halore, e që janë pyjet boreale të cilat 
shtrihen në të gjithë veriun dhe pyjet më të buta halore. Edhe pse 
jeta nuk është aq e pasur në pyjet halore sa është në pyjet e buta 
ose në pyjet tropikale, ka një numër speciesh që gjallërojnë në to. 
Pyjet halore përbëhen nga drunjë halorë që kanë gjethe në formë 
gjilpëre dhe rriten shumë pranë njëri-tjetrit. Edhe pse halorët janë të 
shkëlqyeshëm në përballimin e të ftohtit, halat e pishave janë acidike 
dhe kjo bartet në tokë, kur hala e pishës bien në tokë. Kjo do të thotë 
se vetëm bimët që mund të rriten në kushte acidike do të mbijetojnë 
në pyjet halore. Bimët që rriten brenda një habitati të tillë ndikojnë 
në barngrënësit që jetojnë aty. Kjo do të thotë se vetëm barngrënësit 
që mund të mbijetojnë me bimë që janë aq acidike, mund të banojnë 
në pyjet halore. Pyjet halore janë kryesisht shtëpi për insektet, të 
cilat ndërtojnë foletë e tyre në pemë të dendura. Kaprojtë dhe drerët 
brilopatë shpesh mund të gjenden në pyjet halore pasi udhqehen 
me manaferrat që rriten në shkurre të ulëta. Grabitqarët e mëdhenj, 
si arinjtë dhe ujqërit, mund të gjenden edhe në pyjet halore, ku ata 
kërkojnë gjah, si barngrënës të mëdhenj. Nga të gjitha llojet e pyjeve, 
pyjet halore mendohet se janë më së paku të prekur nga njerëzit dhe 
shpyllëzimi. Kjo mendohet të jetë për shkak se pemët që rriten bren-
da pyjeve halore janë pemë të buta dhe kështu përdoren kryesisht 
në prodhimin e letrës. Megjithatë, me rritjen e kërkesave botërore për 
letër, zonat më të mëdha të pyjeve halore janë duke u prerë.

Shkëmbinjtë nënujor të koraleve
Përshkrim i shkurtër: Shkëmbinjtë e koraleve përgjatë brigjeve tona 
janë habitatet më të pasura në planet dhe janë shtëpi për lloje të pan-
umërta të kafshëve. 
Mesatarja e të reshuarave (vjetore): 250mm - 1500mm 
Temperatura: 18 deri 35 cel 
Llojet e bimëve: Leshterikët, Barishtet, Bimët ujore 
Kafshët e forta: Peshqit, Breshkat, Gjarpërnjtë e detit 
Kafshët e buta: Planktoni, Peshqit, Krustacët

Shkëmbinjtë e koraleve përgjatë brigjeve tona janë habi-
tatet më të pasura në planet dhe janë shtëpi për lloje të 
panumërta të kafshëve. Kafshët nga të gjitha grupet e 

ndryshme, përfshirë jovertebrorët, ekinodermët, leshterikët, zvarranikët 
dhe peshqit, mund të gjenden përgjithësisht duke jetuar me bashkësitë e 
tjera në korale në të gjithë botën. Shkëmbinjtë e koraleve përbëhen nga 
korali (i cili në vetvete është një kafshë), që ekziston me kafshë të tjera 
të tilla si sfungjerët dhe kërmijtë e detit. Ka dy lloje kryesore të habitatit 
të koraleve të cilat janë shkëmbinj nënujorë të koraleve dhe shkëmbinj 
të vegjël të koraleve të buta. Koralet e buta janë kafshë individuale (të 
njohura si polipe) që lëvizin nëpër ujëra para se të vendosen diku. Ko-
ralet e forta janë koralet që ndrëtojnë shkëmbinjët nënujorë dhe shpesh 
përbëhen nga korale të vdekura që kanë lënë pas një guaskë të fortë 
koralesh. Shkëmbinjtë e koraleve janë habitate aq të pasura me jetë dhe 
biodiversitet, sa që shumë specie të kafshëve janë në gjendje të jetojnë 
së bashku, pasi që nuk ka konku-rrencë për ushqim. Shkëmbinjtë e ko-
raleve gjenden në rajonet bregdetare tropikale dhe nëntropikale të botës 
ku është gjithmonë ngrohtë dhe kurrë nuk është ftohtë, madje edhe gjatë 
natës. Lloje të shumta të kafshëve jetojnë në të gjithë shkëmbinjtë e 
koraleve në të gjithë botën dhe ndryshojnë jashtëzakonisht në madhësi, 
formë dhe ngjyrë. Ylli i detit, iriqi i detit dhe leshterikët janë kafshët më të 
zakonshmet joverterbrore që gjenden në shkëmbinjtë e koraleve si dhe 
lloje të panumërta të peshkut, duke përfshirë kuajt dhe ngjalat që mund 
të vërehen me lehtësi. Kafshët e tjera nuk mund të banojnë përgjith-
monë në shkëmbinj koralor, por shpesh do të vizitojnë këto pjesë të për 
të gjetur ushqim. Peshkaqenë janë grabitësit më të zakonshëm rreth 
shkëmbinjve të koraleve pasi që ata ose ushqehen atje në kalim e sipër 
ose gjatë vizitave të rregullta. Edhe breshkat e detit mund të shihen rreth 
shkëmbinjve koralor teksa kërkojnë ushqim, por nuk jetojë aty përherë 
sepse ato e kalojnë jetën e tyre vetëm duke notuar në oqean të hapur.

Habitatet e kafshëve

mbretëria e kafshëve
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CONIFEROUS FOREST
Brief Description: Coniferous forests are made up of conifer trees 
which grow closely together and can withstand immense cold. 
Types: Boreal, Temperate 
Average Rainfall (Year): 30inch - 60inch 
Temperature: -40 to 25 Degrees Centigrade 
Plant Types: Conifers, Low-growing Shrubs 
Animals Boreal: Bears, Elk, Wolves 
Animals Temperate: Owls, Stoats, Birds Of Prey

Coniferous forests are predominantly made up of conifers 
which are the toughest and longest living trees in the 
world. Conifers grow relatively close together producing 

dense and sheltered forest. There are two real types of conifer-
ous forest, which are the boreal forests that stretch across the 
far north, and more temperate forests. Although life is not as rich 
in coniferous forests as it is in temperate forests or rainforests, 
there are a number of species that thrive within them. Coniferous 
forests are made up of conifer trees which have needle shaped 
leaves and grow very close to one another. Although conifers are 
excellent at withstanding the cold, the pine needles are acidic 
and this is passed into the soil when the pine needles fall to 
the ground. This means that only plants that can grow in acidic 
conditions will survive in coniferous forests. The plants that grow 
within a habitat affect the herbivores that live there meaning that 
only herbivores that can survive on plants that are so acidic, can 
inhabit coniferous forests. Coniferous forests are mainly home 
to insects, who build their nests in the dense trees. Deer and 
elk can often be found in coniferous forests as they browse on 
the berries that grow on the low-laying shrubs. Large predators 
such as bears and wolves can also be found in coniferous forests 
where they hunt for prey, such as large herbivores. Out of all of 
the forest types, coniferous forests are thought to have been the 
least affected by humans and deforestation. This is thought to be 
because the trees that grow within coniferous forests are soft-
wood trees and so are only really used in the production of paper. 
However, as demand for paper increases around the world, larger 

areas of coniferous forests are being cut down.

Coral Reefs
Brief Description: Coral reefs along our coastlines are the richest 
habitats on the planet and are homes to countless animal species. 
Average Rainfall (Year): 250mm - 1500mm 
Temperature: 18 to 35 Degrees Centigrade 
Plant Types: Seaweed, Grasses, Aquatic Plants 
Animals Hard: Fish, Turtles, Sea Snakes 
Animals Soft: Plankton, Fish, Crustaceans

Coral reefs along our coastlines are the richest habitats 
on the planet and are home to countless animal species. 
Animals from all different groups including invertebrates, 

echinoderms, crustaceans, reptiles and fish can all be com-
monly found inhabiting coral reef communities all around the 
world. Coral reefs are made up from coral (which itself is an 
animal), that exists with other animals such as sponges and sea 
slugs. There are two main types of coral reef habitat which are 
hard coral reefs and soft coral reefs. Soft corals are individual 
animals (known as polyps) which move through the waters, and 
eventually settle. The hard corals are the reef-building corals 
and often consist of dead corals which have left a hard coral 
shell behind them when they die. Coral reefs are habitats that 
are so rich in life and biodiversity, that many different animal 
species are able to live together as there is no competition for 
food. Coral reefs are found in the world’s tropical and sub-
tropical coastal regions where it is always warm and never cool, 
even at night. Numerous different animal species inhabit coral 
reefs around the world and vary tremendously in size, shape 
and colour. Starfish, sea urchins and crustaceans are the most 
commonly found invertebrates on coral reefs, and countless 
species of fish including seahorses and eels can also be spotted 
with ease. Other animals may not inhabit the coral reefs perma-
nently, but will pay frequent visits to them in order to find food. 
Sharks are the most commonly found predators around coral 
reefs as they either feed there while they are passing or visit on 
a regular basis. Sea turtles can also be seen around coral reefs 
as they hunt for food, but they do not permanently exist there 
are they spend their lives swimming in the open ocean alone.

Animal Habitats

animal kingdom
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Përmbajtja

Ekipi që e solli 
Despicable Me 
si dhe dy hitet më 

të mëdha të animuara 
Despicable Me 2 
(2013) dhe Minions 
(2015), kthehet me 
vazhdimin e aven-
turave të Gru-së, 
Lucy-it, vajzave të tyre 
tërheqëse – Margo, 
Edith dhe Agnes – si 
dhe Minions-ëve.

Synopsis

The team who brought you Despicable 
Me and the biggest animated hits of 
2013 and 2015, Despicable Me 2 and 

Minions, returns to continue the adventures 
of Gru, Lucy, their adorable daughters - 
Margo, Edith and Agnes - and the Minions.

DESPICABLE 
ME 3

Rolet: Elsie Fisher, Dana 
Gaier, Pierre Coffin, Pa-
mela Walker, Trey Parker, 
Steve Carell
Rexhia: Pierre Coffin, 
Kyle Balda
Skenari: Ken Daurio, 
Cinco Paul 
Zhanri: Animacion

DESPICA-
BLE ME 3

Cast: Elsie Fisher, 
Dana Gaier, Pierre 
Coffin, Pamela 
Walker, Trey 
Parker, Steve 
Carell
Directors: Pierre 
Coffin, Kyle Balda
Writers: Ken 
Daurio, Cinco 
Paul 
Genre: Animation

moviemania

Përmbajtja

Valerian dhe Laureline janë operativ 
special që punojnë për qeverinë e 
territoreve njerëzore të ngarkuar për 

të ruajtur rendin në tërë universin. Valerian 
dëshiron më shumë se sa vetëm një marrë-
dhënie profesionale me partneren e tij. Andaj 
e ndjek atë me propozime romantike. Por, 
historitë e tij me femrat në përgjithësi dhe 
vlerat e saj tradicionale, e shtyjnë Laureline 
që vazhdimit ta refuzojë atë.

VALERIAN 
AND THE 
CITY OF A 
THOUSAND 
PLANETS  

Rolet: Cara De-
levingne, Ethan 
Hawke, Clive 
Owen, Dane De-

Haan, Rihanna, 
John Goodman
Rexhia: Luc 
Besson
Skenaris: Pierre 
Christin, Jean-
Claude Mézières, 
Luc Besson
Zhanri: Fanta-
shkencë

VALERIAN 
AND THE 
CITY OF A 
THOUSAND 
PLANETS  

Cast: Cara De-
levingne, Ethan 
Hawke, Clive Owen, 
Dane DeHaan, 
Rihanna, John 
Goodman
Director: Luc
Besson
Writers: Pierre 
Christin, Jean-Claude 
Mézières, Luc Besson
Genre: Sci-Fi

Synopsis

Valerian and Laureline are special 
operatives for the government of 
the human territories charged with 

maintaining order throughout the universe. 
Valerian has more in mind than a profes-
sional relationship with his partner-bla-
tantly chasing after her with propositions 
of romance. But his extensive history with 
women, and her traditional values, drives 
Laureline to continuously rebuff him.
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Përmbajtja

Franshiza Spiderman e Marvel-it, rik-
thehet me vazhdim tjetër dhe sjell 
karakterin e famshëm të Marvel-it 

në ekipin e Hakmarrësve (Avengers). 
Paraqitjen e parë të Spiderman-it të ri 
e kemi parë në Kaptien Amerika: Lufta 
Civile (Civil War) dhe ai aty i kishte 
dy kostume të ndryshme. Përse dy 
kostume? Arsyeja - në fillim të fil-

imit Peter Parker e kishte kostumin e punuar nga ai vet. Në fund të filimit 
Tony Stark do t’i japte atij kostumin e famshëm 
kuq e kaltër që e duan të gjithë.

Synopsis

Marvel’s Spiderman movie is 
set to reboot the franchise and 
bring the iconic Marvel char-

acter into The Avengers team. We will 
see the first appearance of Spider-man 
in Captain America: Civil War and he’ll 
be wearing two suits. Why two suits? 
Rumor has it, in the beginning of the 
movie Peter Parker is supposed to be 

dawning a homemade suit, and by 
the end of the film Tony Stark will 
be handing him the iconic red and 
blue suit we all know and love.

Përmbajtja

Vazhdimi i 
tretë i 
serisë 

së popu-
llarizuar 
të Cars 
(veturat).

CARS 3

Rolet: Owen Wilson, 
Larry The Cable Guy, 
Bonnie Hunt
Rexhia: John Las-
seter
Skenari: John 
Lasseter
Zhanri: Ani-
macion

Synopsis

The third 
install-
ment of 
the popu-

lar Cars 
series.

CARS 3

Cast: Owen 
Wilson, Larry 
The Cable Guy, 
Bonnie Hunt
Director: John 
Lasseter
Writer: John 
Lasseter
Genre: 
Animation

SPIDER-MAN: 
HOMECOMING 

Cast: Tom Holland, Marisa Tomei, Ze-
ndaya Coleman, Laura Harrier, Tony 
Revolori, Michael Keaton
Director: Jon Watts
Writers: Steve Ditko, Stan Lee, 
Drew Goddard
Genre: Action
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SPIDER-MAN: 
HOMECOMING 

Rolet: Tom Holland, Marisa To-
mei, Zendaya Coleman, Laura 
Harrier, Tony Revolori, Michael 
Keaton
Rexhia: Jon Watts
Skenaris: Steve Ditko, Stan 
Lee, Drew Goddard
Zhanri: Aksion

moviemania



Juventus
Skandalet e kanë cenuar imazhin 

e përgjithshëm të Zonjës së 
Vjetër. Fakti më i dëmshëm është 

se në vitin 2006 për shkak të skandalit 
për trukimin e ndeshjeve i cili njihet si 
“Calciopoli”, Juventusi u dënua me largim 
në ligën e dytë italiane (Serie B). Atyre po 
ashtu iu morën edhe dy tituj të kampionit 
të Italisë (2004-2005 dhe 2005-2006). Që 
atëherë Juve iu është kthyer fitoreve dhe 
tani ata i kanë fituar gjashtë “Scudetto” 
(kampionate) rresht në Itali – tri nën 
udhëheqjen e Antonio Kontes (Antonio 
Conte) dhe tri nën Masimiliano Alegrin 
(Massimiliano Allegri).

Dominimi i kohëve të fundit në kampio-
natin kombëtar e ka çuar numrin e titujve 
kombëtar në 33 sish. Përderisa suksesi i 
Juves në Itali është i pakrahasueshëm, në 
Evropë ata kanë dështuar në disa finale. 
Nga tetë finale në Kupën Evropiane/Ligën 
e Kampionëve, Juventusi i ka arritur vetëm 

dy fitore. Në fakt italianët i kanë humbur 
katër finalet e tyre të fundit kundër: Borus-
sia Dortmund (1997), Real Madrid (1998), 
Milan (2003) dhe Barcelona (2015). Fitorja 
e tyre e fundit ishte kundër Ajax në vitin 
1996, ku ata fituan në penallti.

Gianluigi “Gigi” Buffon është portieri 
dhe kapiteni i Juventusit dhe Kom-
bëtares së Italisë. Ai konsiderohet nga 
lojtarët, gazetarët dhe trajnerët si një 
prej portierëve më të mirë të të gjitha 
kohërave. Çuditërisht, gjatë karrierës 
së tij të gjatë Liga e Kampionëve është 
një prej trofeve më të rëndësishëm që ai 
nuk ka arritur ta fitonte.

Real Madrid
Në Kardif, Real Madridi ishte një hap 

larg një arritjeje sezonale histor-
ike – fitore të dyfishtë në Ligën e 

Kampionëve dhe në LaLiga (Kampionati 
Kombëtar) për herë të parë që nga viti 
1958. Në prag të kësaj ndeshjeje edhe 
Cristiano Ronaldo dhe Sergio Ramos ishin 
në prag të historisë pasi që nëse do të 
shënonin ata do të bëheshin lojtarët e 
parë që do ta arrinin këtë në tri finale të 
Ligës së Kampionëve. Që nga ndry-
shimi i emrit dhe formatit të kësaj gare 
askush nuk ka arritur të shënojë më 
shumë se dy gola në finale të ndryshme. 
Ish sulmuesi i Realit, Raul ka shënuar 
gola në finale në vitet 2000 dhe 2002. 
Kurse yjet e Barcelonës Lionel Messi 
dhe Samuel Eto’o e kanë arritur këtë po 
ashtu. Sidoqoftë, ky rekord vlen vetëm 
për Ligën e Kampionëve, pasi që ish 

yjet e Real Madridit Alfredo Di Stefano 
dhe Ferenc Puskas i kanë nga 7 gola në 
finalet e Kupës së Evropës gjatë viteve të 
lavdishme të Realit (në vitet 1950). Për më 
tepër. finalja në Kardif ishte finalja e 19-të 
në karrierën e Toni Kroos përkundër se ai 
është vetëm 27 vjeçar.

Në garat kombëtare ashtu si edhe 
Juventus, Real Madridi i ka 33 tituj të 
kampionit të Spanjës. Mirëpo, për dal-
lim nga problemet e Zonjës së Vjetër 
në garën më të madhe Evropiane, Los 
Blancos janë skuadra më e suksesshme 
me 11 tituj të fituar përpara finales në 
Kardif. Herën e fundit që këto dy skuadra 
u takuan në një finale ishte në vitin 1998 
në Amsterdam Arena, ndeshje të cilën 
Reali e fitoi me rezultatin 1:0. Kjo fitore 
i siguroi Realit titullin e 7 të Kampionit 
të Evropës, të cilin ata e kishin pritur 
për 32 vite me radhë. Fitorja në finalen 
e sivjetme do t’i siguronte Realit titullin 
e 12-të. Po ashtu ata do të bëheshin 
ekipi i parë në histori që do të arrinte të 
mbronte titullin e tyre që nga riemërimi i 
kësaj gare në Ligën e Kampionëve.
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Nuk ka asnjë dyshim se dy prej ekip-
eve më të mëdha evropiane u përbal-
lën në finalen e sivjetme në Ligën e 
Kampionëve më 3 qershor 2017 në 
Kardif të Uellsit. Juventusi, ose Zonja e 
vjetër siç e quajnë italianët (La Vecchia 
Signora), erdhi në këtë finale si ekipi 
më i suksesshëm italian me gjithsejtë 
62 tituj kombëtar dhe ndërkombëtar. 
Përpara kësaj ndeshjeje Reali i 
kishte gjithsejtë 86 tituj kombëtar dhe 
ndërkombëtar.

ZONJA E 
VJETËR 
kundër 

Z. EVROPA

këndi sportiv



Juventus
Scandals have impacted the Vecchia 

Signora’s overall image. The most 
damaging fact about Juventus is 

that in 2006 due to the game rigging scan-
dal known as the Calciopoli scandal, Ju-
ventus were relegated to Serie B and they 
were also stripped of two national titles 
(2004-2005 and 2005-2006). Since then 
Juve are back to their best and mirror Real 
as the most celebrated and well-supported 
club in their country. Juventus have now 
won six straight Scudettos - three under 
Antonio Conte and three under Massimil-
iano Allegri - just as they had done under 

Giovanni Trappatoni from 1976 to 
1986 (albeit not consecutively).

The recent domination in 
their national league has brought 
their trophy haul to 33 National 
Championship titles. While Juve’s 
success in Italy is unparalleled, 
on the European scale they are 
known to have fallen short in finals. 
In eight European Cup/Champions 
League finals, Juventus have only 
managed to win two. In fact the 
Italians have lost their last four 

finals: Borussia Dort-
mund in 1997, Real 
Madrid (1998), Milan 
(2003) and Barcelona 
(2015). Their last 
triumph was against 
Ajax in 1996 in which 
they won via the 
penalty shootout.

Gianluigi “Gigi” 
Buffon is the goal-
keeper and captain 
of both Juventus 
and the Italy national 
team. He is widely 
regarded by players, 
pundits and manag-
ers to be one of the 
greatest goalkeepers of all time. Strangely, 
during his long career the Champions 
League was one of the most important 
trophies that eluded him.

Real Madrid
In Cardiff, Real Madrid was after one 

final historic feat for the season - their 
first Champions League and LaLiga 

double since 1958. If Cristiano Ronaldo 
and Sergio Ramos could score they 
would write their names in the record 
books by scoring in three Champions 
League finals. Since the change of name 
and format in 1992, nobody has been 
able to score more than two goals in 
separate finals. Former Real striker Raul 
has achieved a final goal in 2000 and 
2002, whereas Barcelona stars Lionel 
Messi and Samuel Eto’o have done so as 
well. Nonetheless, the record only stands 
in the Champions League, as Alfredo Di 

Stefano and Ferenc Puskas have seven 
goals in European Cup finals during 
Real’s glory years (during the 1950s).

The final in Cardiff was the 19th final 
in Toni Kroos’ career, despite that he is 
only 27 years old.

In domestic competition just like 
Juventus, Real also have 33 national 
championship titles. However, in contrast 
to the Old Lady’s problems in Europe’s 
biggest competition, Los Blancos are the 
most successful team with eleven titles 
prior to the final in Cardiff. Last time they 
met in the 1998 final at the Amsterdam 
Arena Real came out on top winning 
1:0. This win secured Real’s 7th Euro-
pean Champion title, one which they 
had waited for 32 years. Winning in this 
year’s final peace meant also that Real 
would win it for a record 12th time and 
they would also be the first team ever to 
retain their title since the competition was 
rebranded to Champions League.
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There is little doubt that the two of the 
biggest teams in Europe faced off in the 
Champions League final on June 3rd 
2017 in Cardiff, Wales. Juventus, or the 
Old Lady as the Italians call it (La Vec-
chia Signora), came to this final as the 
most successful Italian team with a total 
of 62 national and international titles. 
Prior to this match Real Madrid had a to-
tal of 86 international and national titles.

THE OLD 
LADY 

vs. MR. 
EUROPE

sports corner



hi - tech

Aparatet 
sportive për 
fotografim
Aparati besnik në telefonin tuaj 
të mençur e kryen punën për 95% të fotove tuaja gjatë udhëti-
meve. Mirëpo, për t’i lënë pa fjalë familjarët tuaj, mendoni për 
një aparat për aksion si modeli udhëheqës “GoPro”. Natyrisht, 
është e dobishme nëse bëni diçka interesante gjatë udhëtimit 
tuaj, si lëshim me litar prej një pike në pikën tjetër (zip lining), 
fluturim me parashutë në ujë, fluturim nga largësia (hang gliding), 
lundrim me velë, lundrim në këmbë me lopatë dore, fluturake për 
lundrim në ujë (fly boarding), surfim, lundrim me kajak, zhytje, 
hedhje nga aeroplani, kërcim “bungee”, xhiro me aeroplan uji, 

vozitje në terrene të vështira dhe madje edhe çiklizëm. Mirëpo 
edhe nëse i bëni asnjë nga këto, me GoPro mund të regjistroni 
disa perëndime të “mrekullueshme të diellit me “time-lapse. 
Modeli “HERO4 Silver” incizon video të mrekullueshme në 
full-HD, 1080p dhe 720p, si dhe fotografi 12-megapiksel me 
30 shkrepje për sekondë, për të mos humbur asnjë moment. 
Funksioni për shkurtim të videove ju mundëson që të krijoni 
dhe shpërndani video-klipe të shkurtra dhe tejet të mira.  

Sports cameras
The trusty camera on your smartphone does the job for 95% 
of your travel photos. But to really wow your relatives, think 
about an action camera like the industry-leading GoPro. Of 
course, it helps if you do something interesting on your trip, 
like zip lining, parasailing, hang gliding, kiteboarding, paddle 
boarding, fly boarding, surfing, kayaking, scuba diving, skydiv-
ing, bungee jumping, taking a float plane, driving an all-terrain 
vehicle and even bicycling. But even if you never get off the 
ship, a GoPro can capture some great time-lapse sunsets. 
HERO4 Silver model captures dazzling video at full-HD 1080p 
and 720p and 12-megapixel photos at 30 frames per second 
for those can’t-miss moments. A video-trimming function lets 
you create and share short highlight clips. 

PAJISJE TË MREKULLUESHME PËR PUSHIMET E JUAJA VERORE

(Burimi: https://cruiseable.com)

A po pl-
anifikoni ndonjë 

udhëtim? Kontrol-
loni pajisjet e juaja të 

fjalës së fundit të 
teknologjisë.
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Gjurmoni gjërat tuaja
Jemi të lumtur që shohim ngritjen e disa ndërmar-
rjeve të reja që na ofrojnë një mënyrë për të gjetur 
gjërat tona, duke filluar nga çelësat e veturave deri tek 
kuletat dhe laptopët, madje edhe pasaporta. Vetëm 
ngjiteni një pajisje të vogël në gjërat tuaja më të 
rëndësishme dhe gjurmojeni vendndodhjen e tyre me 
telefonin tuaj të mençur. Ekzistojnë opsione të ndry-
shme, Tile, Duet, StickNFind, mirëpo atë opsion që e 
rekomandojmë është TrackR. Vendoseni një “TrackR 
bravo” në gjërat e  juaja dhe gjejeni vendodhjen e tyre 
menjëherë. Një zgjedhje teknologjike për ata që har-
rojnë shumë - kush a po jo?

Track your stuff
We are glad to see the rise of several start-ups offering 
us a way to keep track of everything from car keys to a 
wallet to a laptop - maybe even a passport. Just attach 
a small device to your most critical items and track 
their location on your smartphone. There are several 
options out there - Tile, Duet, StickNFind - but the one 
we recommend is TrackR. Affix a TrackR bravo to your 
belongings and see their location in real time. A tech 
solution to absent-mindedness - who knew?

Lidhje mobile 
dhe komu-
nikim jashtë 
rrjetit
“goTenna” është një pa-
jisje me madhësi sa një 
biskotë, që ju mundëson 
dërgimin e porosive të 

shkruara bashkëudhëtarëve 
tuaj pa rrjet telefonik, Wi-Fi ose lidhje satelitore. Askush nuk blen më 
“walkie-talkie”, por goTennas funksionojnë sipas të njëjtit parim, pra 
pajisje me pajisje: Pajisja mund t’i ngjitet secilit iPhone ose telefoni 
Android dhe transmeton porosi nëpër valë të radios në distancë të 
largët tek pajisjet goTennas të tjera që ndodhen afër, si dhe mund të 
transferojnë të dhëna deri në disa kilometra larg. Andaj mendoni për 
këtë: një pajisje goTenna do të ishte e dobishme, jo vetëm për shëtitje 
të gjata në natyrë, mirëpo edhe për udhëtime jashtë vendit me anije, 
kur nuk dëshironi që të paguani për roming. Gjeniale! 

Portable hotspots & off-grid 
communication
A goTenna is a candy bar-size device that lets you text a travel 
companion without the need for cell towers, Wi-Fi or satellite up-
link. No one buys walkie-talkies anymore, but goTennas work on 
the same device-to-device principle: The gadget attaches to any 
iPhone or Android phone and transmits messages over long-range 
radio waves to other goTennas nearby, and it can transfer data up 
to several miles away. So think about it: A goTenna would come in 
handy not only on long nature walks but on cruises abroad when 
you don’t want to pay roaming charges. Genius! 



hi - tech

GREAT TRAVEL GADGETS FOR YOUR SUMMER VACATION

Furnizues 
mobil të energjisë - Mbushës për 
bateri dhe përforcues të wi-fi pë tele-
fonat e mençur
Të gjithë i marrim pajisjet tona me vete në udhëtime jashtë 
vendit, por bateria e tyre mbetet një sfidë gjatë ditëve të gjata 
në rrugë. Shikoni se çka është më e përshtatshme për ju: 
• Mophie Space Pack i bën dy gjëra mirë: e dyfishon jetëg-
jatësinë e baterisë së iPhone (modeleve të ndryshme) dhe i 
shton deri në 64GB memorie për fotografi, video incizime dhe 
dosje të tjera që mund të mos kenë vend në pajisjen tuaj. 
• iGlaze Ion e kompanisë Moshi e zgjedh problemin e mbushjes 
së telefonit të mençur, pasi ka kapacitet për dy mbushje. Ajo 
është e dizenjuar që të vendoset dhe të largohet sipas nevojës 
dhe vjen bashkë me një mbajtës të ngjashëm elegant për 
iPhone, në mënyrë që telefoni i juaj të jetë gjithmonë i mbrojtur. 

•Rimbushësi “Goal Zero Venture 30 Recharger” nuk është 
një mbajtës për telefona të mençur, por është një mbush-
ës i jashtëm rezistues ndaj ujit. Ai ka një fuqi mbrësëlë-
nëse prej 7800mAh. Përmes dy portave të shpejta ai 
mundëson mbushjen e dy pajisjeve të vogla, aparateve 
dhe tabletëve, njëkohësisht.
 

Portable power boosts - Battery 
chargers & smartphone extenders

Like all travellers, we bring our devices along when cruising 
abroad, and battery life is still a challenge on long day trips 
in port. See which one is right for you: 
•The Mophie Space Pack case does two things well: It 
doubles the battery life of your iPhone (various models) and 
can add up to 64GB of extra storage for photos, videos and 
other files you might not have space for on your device. 
•Moshi’s iGlaze Ion solves the problem of too-bulky 
smartphone battery charge cases. It’s designed to slide on 
when you need it and slide right off when you don’t, and it 
comes with a sleek matching iPhone case so your phone 
will always stay protected. 
•The Goal Zero Venture 30 Recharger isn’t a smartphone 
case; it’s a standalone waterproof charger with an impres-
sive 7800mAh of power that lets you charge small de-
vices, cameras and tablets charged - up to two at a time 
via two high-speed ports. 

Plan-
ning a trip? 

Check out the 
latest high-
tech gizmos 

& gear.

Fotografi dhe video incizime 
360-shkallësh
Aparati “Ricoh Theta”, me gjatësi prej 15 cm ju mundëson të 
bëni video incizime dhe fotografi panoramike e sferike prej 
360-shkallësh, duke ju mundësuar që të merrni në familjen tuaj 
rolin e një superylli mediatik për teknologjinë më të re. Aparati 
digjital kompakt vjen së bashku me një lentë të palëvizshme dhe 
memorie prej 4GB, gjersa ju mundëson që të ndani kreacionet e 
juaja me rrjetin tuaj social gjersa jeni duke punuar me të.

360-degree photos & video
The Ricoh Theta, a 5-inch-high camera, takes 360-degree 
spherical panoramic videos and still photos, letting you claim 
the mantle of cutting-edge media superstar in your family. The 
compact digital camera comes with a fixed lens and 4GB of 
memory and it lets you share your creations with your social 
network on the fly. 

Monitoroni shtëpinë tuaj
A brengoseni ndonjëherë se çfarë po ndodh në shtëpi kur ju jeni 
duke udhëtuar? Kamerat “Simplicam dhe Nest Cam” ju mundë-
sojnë që të lidheni drejtpërdrejt me pamje nga shtëpia juaj nga 
cilido vend ku jeni për t’u siguruar që askush nuk është futur 
në shtëpinë tuaj ose që fëmija i juaj adoleshent nuk është duke 
bërë festë të shthurur. Që të dyja kamerat funksionojnë në të 
njëjtën mënyrë: vendosni një kamerë të lidhur me Wi-Fi në një 
ose më shumë dhoma të shtëpisë në mënyrë që të keni qasje 
përmes rrjetit nga laptopi ose telefoni i juaj imençur. Shërbimi 
i incizimit të videove vazhdon, dhe nëse diçka e keqe ndodh 
gjersa nuk jeni aty, atëherë do t’ju dërgojë edhe alarme.  

Monitor your home
Do you worry about what’s happening back home when 
you’re traveling? Simplicam and Nest Cam let you tune into 
a live video feed of your home from wherever you are to 
make sure your house hasn’t been ran-
sacked or your teen isn’t throwing a 
party worthy of “Animal House.” 
They both work essentially the 
same way: Set up a Wi-Fi 
connected camera in one or 
more rooms that you can ac-
cess via the Web from your 
laptop or smartphone. The 
services record continuous 
video and will also send you 
alerts if anything bad happens 
while you’re away. 
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11,000 ndjekës, rreth 25,000 
klikime, 25,000 shikime të 
fotove (photo views) dhe 

gjithsej 4,000 pëlqime për 24 fotografitë më të mira, është 
bilanci i cili padyshim tregon sa e suksesshme ishte 
fushata “K4 LIKE” e Radio KFOR.

Për ta shënuar këtë sukses, nën patronazhin e Kom-
andantit të KFOR-it, Gjeneral majorit Giovanni Fungo u 
organizua një ceremoni në të cilën ishin të pranishëm të 
gjithë fituesit e konkursit të fotografisë “K4 LIKE”. Orga-
nizimi i kësaj ceremonie tregoi rëndësinë dhe përkush-
timin që KFOR-i ka për gjithë popullin e Kosovës e në 
veçanti për dëgjuesit e radio KFOR-it.

Ju rikujtojmë se Radio KFOR-i kohë më parë nisi 
fushatën K4 LIKE, e cila ishte një konkurs i fotograf-
isë që kishte për qëllim bashkimin e dëgjuesve dhe 
‘followers-ëve’ tanë përmes fotografisë si dhe rritjen e 
komunikimit të ndërsjellë. Teknologjia dhe përparimi i 
komunikimit në rrjetet sociale ka bërë që ne sot të kemi 
një marrëdhënie shumë të lehtë e të shpejtë me audi-
encën e Radio KFOR-it.

Për një muaj sa zgjati kjo fushatë, ne i pranuam rreth 
300 fotografi nga të cilat 24 më të mirat u përzgjodhën dhe 
u postuan në rrjetin social Facebook.

Dihet se radio KFOR-i qysh nga themelimi i tij në vitin 
1999 është medium multietnik. E tillë ishte edhe fushata 
jonë “K4 LIKE” në të cilën morën pjesë të gjitha komu-
nitetet që jetojnë në Kosovë. Në fund fitues u shpallën ata 
artistë fotot e të cilëve morën më së shumti pëlqime nga 
ndjekësit tanë në rrjetin social Facebook.

Shfrytëzojmë rastin t’i falënderojmë të gjithë dëgjuesit 

të cilët kanë dërguar fotografi të shumta dhe njëherit 
i përgëzojmë fituesit: Vait Gashi (vendi i parë), Igor 
Vasiljevic (vendi i parë), Vesa Morina (vendi i dytë), Joze-
fina Kolic (vendi i dytë), Rinor Dërmaku (vendi i tretë) dhe 
Fahret Sijaric (vendi i tretë).

Gjenerali Fungo me këtë rast i përgëzoj fituesit për 
fotografitë e tyre të cilat i quajti vepra artistike që, siç tha 
ai, në mënyrën më të mirë e paraqesin normalitetin dhe 
bukuritë e Kosovës. Në përmbyllje të ceremonisë, ai i ftoi 
të gjithë të vazhdojnë ta dëgjojnë radio KFOR-in dhe ti 
ndjekin postimet tona në rrjetin social Facebook në Radio 
KFOR 90.2 Shqip dhe Radio KFOR 96.6 Srpski.

“K4 Like”
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11.000 followers, around 25.000 
clicks, 25.000 photo views 
and a total of 4.000 likes for 

the best 24 photos are the statistics that best prove how 
successful Radio KFOR’s campaign “K4 LIKE” was.

To mark this success, a ceremony was organized 
under the patronage of KFOR Commander, General major 
Giovanni Fungo, where all the winners of the photo contest 
“K4 LIKE” were present. This ceremony shows the impor-
tance and dedication that KFOR has towards all people in 
Kosovo, and in particular to Radio KFOR listeners.

Radio KFOR recently launched the K4 LIKE photo 
competition, which aimed to bring together our listeners 
and followers through photography and to increase mutual 
communication. Technology and advancement of com-
munication in social networks has facilitated a very strong 
relationship with the Radio KFOR audience.

During the past month, for the duration of the cam-
paign, we received about 300 photos, of which the top 24 
were selected and posted on Facebook.

Since its creation in 1999 Radio KFOR has been a 
multi-ethnic media. Consequently the “K4 LIKE” cam-
paign was multi-ethnic too as members of all communi-
ties living in Kosovo became part of it. The eventual win-
ners were the artists whose photos received the highest 
number of likes on Facebook.

We would like to use this opportunity to thank all the lis-
teners that sent their photos and we also congratulate our 
winners: Vait Gashi (first place), Igor Vasiljevic (first place), 
Vesa Morina (second place), Jozefina Kolic (second place), 
Rinor Dërmaku (third place) and Fahret Sijaric (third place).

On his part general major Fungo congratulated the 

winners for their photos, which he called artistic pieces that 
show best the normality and beauties of Kosovo. In the end 
he invited everyone to continue listening to Radio KFOR 
and follow our Facebook postings at Radio KFOR 90.2 
Shqip and Radio KFOR 96.6 Srpski.

“K4 Like”
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DUHET TË SIGUROHEMI QË TË GJITHË TË 
KENË QASJE NË ENERGJI  TË PASTËR DHE 

TË QËNDRUESHME!

NE DUHET TË PUNOJMË SË BASHKU QË TË ZHVILLOJMË 
TEKNOLOGJITË E ENERGJISË ALTERNATIVE, TË PROMO-
VOJMË  EFIKASITETIN ENERGJETIK DUKE I NDIHMUAR 

SHTETET QË TË ZGJEROJNË SISTEMET E TYRE ENERGJE-
TIKE  NË MËNYRË TË QËNDRUESHME!

SIDOMOS NGA
BURIMET

E RINOVUESHME!
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WE MUST MAKE SURE EVERYONE HAS
ACCESS TO CLEAN, RELIABLE ENERGY!

WE MUST WORK TOGETHER TO DEVELOP
ALTERNATIVE ENERGY TECHNOLOGIES,

PROMOTE ENERGY EFFICIENCY AND HELP
COUNTRIES EXPAND THEIR ENERGY SYSTEMS

IN A SUSTAINABLE WAY!

ESPECIALLY FROM
RENEWABLE
SOURCES!
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TË JESH ADOLESHENT NUK ËSHTË AQ LEHTË SA KUJTONIK ur të përfundosh shkollën fillore, ti rritesh 

dhe gjithçka që ke besuar ose përforco-
het më shumë ose thyhet. Mund të jesh 

me fat dhe të pranohesh si një “person popullor” 

ose thjesht të jesh vetvetja; mund edhe të mbe-

tesh i përjashtuar nga rrethi shoqëror derisa 

të përfundosh shkollën e mesme.
Kur je i ri gjithçka sillet rreth jetës suaj 

në shkollë. Ata që i takoni në shkollë janë 

ata me të cilët do të rrini për tre deri në katër 

vitet e ardhshme që do të qëndroni atje 
dhe disa nga miqtë që takoni në shkollë, 

mund të bëhen miqtë tuaj për tërë jetën. 

Ju vazhdimisht përpiqeni të përmirëso-

heni në shkollë në mënyrë që të fitoni 

vëmendjen e të tjerëve. Shkoni te shoqëria 
për të kaluar natën, bëni pazar 
dhe shkoni nëpër klube dhe të 
gjitha këto i bëni me njerëzit 
që i takoni në shkolllë. Një gjë e tillë vë trysni në juve sepse e keni ndjenjën që duhet të jeni të përkryer në mënyrë që të mund të përshtateni me të gjithë moshatarët e juaj.Kur e arrita moshën e adoleshencës, dukej sikur gjithçka kishte ndryshuar në mënyrë drastike dhe se më nuk më shihnin si fëmijë. Ka kaq shumë që duhet të përball-

osh, si miqtë, moshatarët dhe të marrësh nota 

të mira në shkollë. Gjithashtu duhet të përballeni 

edhe me hormone dhe nganjëherë edhe me 

mungesën e hormoneve.Telefonat mobil dhe interneti! Janë format 

tona të komunikimit dhe është arsyetimi i botës 

se pse njerëzit janë mbipeshë. Gjenerata e jonë 

nuk do të ishte e njëjtë pa telefonat mobil dhe 

postën elektronike sepse gjithkush posedon tele-

fon mobil dhe pothuajse githkush ka internet dhe 

kur planifikojmë të dalim, krejt çka bëjmë është 

të shkruajmë një porosi të shpejtë tek miqtë tanë 

për të kuptuar çfarë planesh kanë.
Muzika, televizioni, të famshmit dhe shkolla 

kontrollojnë të gjitha veprimet e mia, përfshirë 

edhe të rinjtë e tjerë. Muzika që ju pëlqen dhe 

të cilën e dëgjoni, mund të përcaktojë llojin e 

njerëzve me të cilët do të përfundoni të miqëso-

heni. Televizioni ndikon në mënyrën se si flasim, 

çka veshim dhe gjithashtu ka ndikim në mendi-

met tona. Të famshmit na detyrojnë, në mënyrën 

pozitive, që të përmirësohemi dhe duke u për-

mirësuar, e kam fjalën të jemi më elegantë dhe të 

kemi shije më të hollë për modën, gjersa shkolla 

ndikon në atë se çfarë grupi jemi edhe pse ka 

mundësi të mos përshtatemi fare në atë grup.

Prandaj, të jesh i ri nuk është fare e lehtë 

sepse ekzistojnë forma të ndryshme të presionit 

që na rrethon, duke filluar nga netët e shqetë-

suara për provime deri tek 
aftësia për t’u përshatur me 
grupin e të gjithë “person-ave popullorë”. Mbajtja e hormoneve nën kontroll nuk ka qenë kurrë më e vështrise se sa tani dhe kjo vjen si pasojë e televizionit. Ata që na rrethojnë na gjykojnë vazhdimisht dhe e kemi përshtypjen se jemi duke u gjykuar edhe nga bota e 

jashtme. Prandaj, edhe e dimë se ekziston diçka në të 
cilën mund të mbështetemi 
gjithmonë; telefonat tanë mobil dhe 
në rastin tim, familja.Hë pra, a mendoni ende se është e lehtë të jesh adoleshent?
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BEING A 

TEENAGER 

ISN’T AS EASY 

AS YOU WOULD 

THINK

W
hen you leave primary school you 

become a young adult and all 

things that you believed in are ei-

ther reinforced or broken. You can be lucky 

and be accepted as a “popular person” or 

for simply being yourself; you could remain 

an outcast until you leave that school.

When you are a young person every-

thing revolves around your school life. For 

those that you meet in school are those you 

will stick with for the three to four years that 

you stay there, and some of the friends you 

meet there may be your friends for life. You 

constantly are trying to better yourself in 

school in order to get the attention of others. 

You go to sleepovers, shopping and club-

bing all with the people 

you meet in school. This 

puts pressure on you 

because you feel the 

need to be perfect and 

to fit in with all the 

rest of your peers.

When I turned a 

teenager it seemed 

everything had changed 

drastically, I wasn’t seen 

as a child anymore. 

There is so much you 

have to cope with, 

friends, peers, and get-

ting good grades. You also 

have to cope with hormones 

and sometimes the lack of hormones.

Mobiles and Internet! It’s our form 

of communication, and it’s the 

world’s excuse why 

people are getting 

over weight. Without mobiles and emails our 

generation wouldn’t be the same, because 

everyone has a mobile and almost everyone 

has the internet when we are planning to go 

out all we do is give our friends a quick text 

to find out what they are planning to do.

Music, television, celebrities and school 

control all of my actions as well as all other 

young people. The music that you like and 

listen to can determine the kind of people 

you will end up being friends with. Televi-

sion influences how we talk, what we wear, 

and even affect our opinions about things. 

Celebrities make us want to make ourselves 

better and by better I mean thinner and 

more fashionable, and school effects 

what group we are in as well as the pos-

sibility that we may not fit in at all.

So being a young person is anything 

but easy at times, there are 

so many different pressures 

that surround your life, from 

restless nights for exams to 

being able to fit in with all the 

“popular people.” Keeping 

hormones under control 

is more difficult now than 

ever, because of influ-

ences on television. 

Those who surround us 

are constantly judging 

us, and we feel that we 

are also being judged 

by the outside world. 

Though we know 

there is always the 

one thing we can 

always rely on; our 

mobiles and in my 

case my family. 

So do you think 

now that it’s 

easy 
being a 

teen?
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Përshëndetje!
Më pëlqen shumë muzika 
hip-hop kurse këngëtarja 
ime e preferuar është Ariana 
Grande. Filmi që më pëlqen 
më së shumti është Beauty 
and the Beast (2017). 
Kohën e lirë e kaloj duke 
dëgjuar muzikë, por më 
pëlqejnë edhe volejbolli dhe 
joga. Revista juaj më pëlqen 
pa masë. Dëshira ime 
është të kem një poster të 
Cameron Dallas. Po ashtu, 
më pëlqen edhe rubrika juaj 
për modën. Vetëm vazhdoni, 
jeni më të mirët.
Tensor Veseli
Shkolla fillore “Fazli 
Greiçevci” - Mitrovicë

Përshëndetje!
Unë jam Olsi Nushi nga 
Prizreni. Revista juaj më 
pëlqen shumë, sidomos 
këndi enigmatik. Këngëtari 
im i preferuar është Ledri 

Vula, kurse filmi që më 
pëlqen më së shumti është 
Minions. Më pëlqen shumë 
edhe aktorja Angelina Jolie. 
Kohën e lirë e kaloj duke 
luajtur basketboll.
Olsi Nushi
Shkolla fillore “Emin 
Duraku” - Prizren

Tung, tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Është e shkëlqyer 
sepse më ka sjellë shumë 
dituri. Këngëtarët që më 
pëlqejnë më shumë janë 
‘Capital T’ dhe BBS. Kur 
bëhet fjalë për filmat mua 
më pëlqejnë më shumë 
serialet. Dy serialet e mia 
të preferuara janë ‘Kara 
Sevda’ dhe ‘Çka ka shpija’. 
Aktori im i preferuar është 
Naser Rafuna. Kohën e 
lirë e klaoj duke lexuar dhe 
duke luajtur futboll dhe 
pin-pong.

Ridvan Murseli
Shkolla fillore “Ali 
Asllani” - Doganaj

Tung!
Mua më pëlqen shumë kjo 
revistë. Këngëtari që më 
pëlqen më shumë është 
TYGA dhe filmi i preferuar 
është ‘Lucy’. Heroi i filmave 
aksion, Jason Statham 
është aktori i huaj që më 
pëlqen më së shumti kurse 
nga aktorët vendor më së 
shumti më pëlqen Naser 
Rafuna. Kohën e lirë e kaloj 
duke mësuar anglisht dhe 
duke luajtur futboll.
Drin Bujupi
Shkolla fillore “Abedin 
Bujupi” - Drenas 

Tung të gjithëve!
Unë jam Albion Baliu dhe 
këngëtari që më pëlqen më 
së shumti është ‘50 cent’ 
kurse albumi im i preferuar 

muzikor 
është 
‘Get rich or die tryin’. Më 
pëlqejnë shumë filmat e 
zhanrit horror sidomos 
‘Project X’ dhe ‘Ouija’. Aktori 
im i preferuar është Vin 
Diesel dhe do të dëshiroja 
të kem një poster nga 2Pac. 
Kohën e lirë e kaloj duke 
dëgjuar muzikë dhe duke 
luajtur basketboll.
Baliu Albion
Shkolla e mesme “Hoxhë 
Kadri Prishtina” - 
Prishtinë
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Hello!
I like very much hip-hop 
music and my favourite 
singer is Ariana Grande. 
My favourite movie is 
‘Beauty and the Beast’ 
(2017). In my spare time 
I listen to music but I also 
like volleyball and yoga. 
I like your magazine very 
much and I would love to 
have a poster of Cameron 
Dallas. I also like your 
fashion column. Keep on 
going, you’re the best.
Tensor Veseli
Elementary school 
“Fazli Greiçevci” - 
Mitrovicë

Hello!
My name is Olsi Nushi 
and I am from Prizren. 
I like your magazine a 
lot especially the puzzle 

corner. My favourite 
singer is Ledri Vula and 
the movie I like best is 
‘Minions’. I also like very 
much Angelina Jolie. 
In my free time I play 
basketball.
Olsi Nushi
Elementary school 
“Emin Duraku” - Prizren

Hi, hi!
I like your magazine a 
lot. It is a great magazine 
and I have learned a 
lot from it. My favourite 
singers are ‘Capital T’ and 
‘BBS’ and I like television 
series. My favourite series 
are ‘Kara Sevda’ and ‘Çka 
ka shpija’. My favourite 
actor is Naser Refuna. 
In my spare time I like to 
read and play football or 
ping-pong.

Ridvan Murseli
Elementary school 
“Ali Asllani” - Doganaj

Hi!
I like this magazine a lot. 
My favourite singer is 
TYGA and my favourite 
movie is ‘Lucy’. Action 
movies hero Jason 
Statham is my favourite 
actor, whereas Naser 
Rafuna is my favourite 
Albanian actor. In my 
spare time I learn English 
and play football.
Drin Bujupi
Elementary school 
“Abedin Bujupi” - 
Drenas 

Hi to all!
My name is Albion Baliu, 
my favourite singer is 50 
Cent and my favourite 

music 
album is 
‘Get rich or die tryin’. I 
like horror movies a lot, in 
particular ‘Project X’ and 
‘Ouija’. My favourite actor 
is Vin Diesel and I would 
really like to have a poster 
of 2Pac. In my spare time 
I like to listen to music 
and play basketball.
Baliu Albion
High School “Hoxhë 
Kadri Prishtina” - 
Prishtinë

Readers’ letters
Nr.138


