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EDITORIAL

Kopertina:
Diona FONA
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MBRETËRIA
E KAFSHËVE

Lexues të dashur,

Përvjetori është një datë që mbahet në mend ose 
festohet për hir të një ngjarjeje të veçantë e cila ka 
ndodhur në po të njejtën ditë vite më parë. Siç edhe 
mund ta dinë disa prej jush, në muajin janar të vitit 
2018, revista For You i shënoi 15 vite të ekzistencës së 
saj. Sigurisht, ne jemi duke u përgatitur për të shënuar 
këtë përvjetor të rëndësishëm. Sidoqoftë, në bazë 
të përvojave tona të mëhershme, ne kemi vendosur 
se koha më e mirë për të organizuar festën tonë 
tradicionale të përvjetorit është më 5 maj 2018. 

Ndonëse, ne e kemi lëvizur datën e festës në një 
periudhë më të ngrohtë të vitit, kjo nuk do të ndikojë në 
përmasat e festës. Për këtë arsye, kam kënaqësinë që 
t’ju njoftoj se duke filluar nga data 15 mars 2018, ne e 
kemi përgatitur një lojë shpërblyese për ju, gjegjësisht 
një kuiz për revistën For You. Kuizi i përmban 20 pyetje 
dhe për fituesit ne i kemi përgatitur shpërblime të 
mrekullueshme: biçikleta, llaptop dhe telefona të mençur.

Të gjithë ju që jeni të interesuar që të merrni pjesë në 
lojën tonë shpërblyese, për më shumë informata vizitoni:

www.magazineforyou.com; ose
www.facebook.com/Magazine4Ushqip. 

Me këtë rast dua t’i falënderoj të gjithë lexuesit 
e revistës For You, që nga fillimi e deri më sot për 
ndihmën që na e keni dhënë për t’u bërë ata që jemi sot. 
Gjithashtu, dëshiroj që t’ju ftoj për pesë vite të tjera të 
miqësisë dhe bashkëpunimit.

P.S.
Kur të vizitoni faqen tonë në Facebook, ju lutem mos 

hezitoni dhe tregojeni dashurinë tuaj për ne me një “like”. 

Leonora
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EDITORIAL

SHKOLLA E MUAJIT

Dear readers,

An anniversary is a date remembered or celebrated 
because of something special that happened on 
it in an earlier year. As some of you maybe know, 
on January, 2018 For You magazine marked 15 
years of its existence. Of course, preparations have 
been underway to mark this important anniversary. 
However, based on our previous experiences we have 
decided that the best time to organize our traditional 
anniversary party is May 5th, 2018. 

Although we have moved the date of the party to a 
warmer period of the year, this doesn’t mean that the 
celebration will be lesser. It is therefore my pleasure 
to inform you that starting from March 15th, 2018 
we have prepared for you a prize game, namely a 
quiz about For You magazine. The quiz contains 
20 questions and for the winners we have in store 
excellent prizes consisting of bikes, laptops and 
smartphones.

All those of you who are interested to participate in 
our prize game, for more information please go to: 

www.magazineforyou.com; or
www.facebook.com/Magazine4Ushqip. 

I would like to take this opportunity and thank all 
the readers of For You magazine, past and present 
generations for helping us to become what we are 
today. I also invite you to join us for another five years 
of friendship and cooperation. 

P.S.
When you visit our Facebook page, please don’t 

hesitate and show us your love with a simple like.

Leonora
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Novobërdë: Me mbështetje të 
KFOR-it hapet qendra e gruas
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Ajo që bie 
në sy 
sapo t’i 

afroheni objektit 
të Shkollës 
Fillore dhe 
të Mesme të 
Ulët (SHFMU) 
“Fehmi Rama” 
në fshatin Likoc 
të komunës së 
Skenderajt janë 
dy ndërtesat e 
saj. Në njërën 
anë një objekt 
shkollor i ri dhe modern për të cilin mund 
të themi se përfaqëson të ardhmen. 
Kurse, në anën tjetër një ndërtesë e vjetër 
e cila nuk është më në përdorim, por që 
gjithsesi është simbol i të kaluarës së saj 
të pasur. Drejtori i kësaj shkolle, z. Arsim 
Jusufi, tregon se kati përdhes i objektit 
të vjetër daton që nga viti 1925 vit kur 
kjo shkollë është hapur për herë të parë, 
ndonëse asokohe mësimi zhvillohej në 
gjuhën serbo-kroate. Ndërsa kati i parë 
është ndërtuar në vitin 1946. Për këtë 
arsye ky është një objekt i mbrojtur, të cilin 
z. Jusufi shpreson që ta funksionalizojë 
për nevojat e shkollës: ”Siç dihet objektet 
e mbrojtura nuk mund të ndryshohen 
në anën e jashtme por, brenda mund të 

ridestinohen për qëllime të caktuara. 
Ne mendojmë që aty të vendosim një 
kabinet, një sallë ku fëmijët të mund t’i 
prezantojnë punimet e tyre si dhe një 
bibliotekë e cila do të ishte në funksion 
jo vetëm të shkollës por tërë bashkësisë 
lokale.”

Sa i përket cilësisë së procesit 
edukativo-arsimor si dhe sukseseve të 
nxënësve z. Jusufi shtoi se në përgjithësi 
ai është mjaft i kënaqur me arritjet e 
deritanishme. Sipas tij, kjo shkollë është 
pjesëmarrëse e rregullt në të gjitha garat 
e mundshme kurse rezultatet e arritura 
janë dëshmi e cilësisë së punës. Në 
lidhje me këtë, duhet theksuar se një 
nxënës i kësaj shkolle është kualifikuar 
në finalen e garës në gjuhës angleze e 
cila mbahet në kolegjin “Mehmet Akif”. 
Sukses është arritur edhe në garat e 

dijes së përgjithshme “Eureka” ku po 
ashtu një nxënës i kësaj shkolle është 
kualifikuar në finale në nivel kombëtar. 
Pastaj, në garat komunale në lëndën e 
kimisë kjo shkollë ka dalë e dyta në nivel 
komunal dhe për një pikë nuk ka arritur 
të kualifikohet për raundin tjetër në nivel 
vendi. Edhe në testin e arritshmërisë kjo 
shkollë ka një nivel solid të realizimit diku 
rreth afër 60 për qind.

Të gjitha këto suksese z. Jusufi 
thotë se janë arritur pikë së pari falë 
punës dhe përkushtimit të nxënësve 
por, pa anashkaluar edhe angazhimin 
e mësimdhënësve, të cilët përkundër 
mungesës së kushteve janë duke arritur 
që t’i motivojnë dhe përgatisin nxënësit 

për suksese të tilla. “Ne i kemi gjithsejtë 
19 mësimdhënës dhe të gjithë ata i kanë 
kualifikimet adekuate për mësimdhënie. 
Me përjashtim të lëndës së ‘Edukatës 
Muzikore’. Aktualisht në këtë lëndë kemi 
mungesë të mësimdhënësit të kualifikuar 
pasi që mësuesi paraprak është pranuar 
në Filharmoninë e Kosovës në Prishtinë 
dhe për këtë arsye ai është larguar nga 
mësimdhënia. Kurse, mësuesi që e ka 
zëvendësuar atë ende nuk i ka përfunduar 
studimet e tij në këtë fushë. Për më tepër, 
një pjesë e mirë e mësimdhënësve tonë të 
vjetër tashmë janë duke dalë në pension, 
gjë që do të thotë se kuadrot e reja e 
kanë të përfunduar fakultetin përkatës dhe 
në shumë raste edhe studimet master,” 
shtoi z. Jusufi. Ai vazhdoi më tutje duke i 
porositur të gjithë të rinjtë që të lexojnë sa 
më shumë sepse kjo është mënyra më e 
mirë që ata të përgatiten për të ardhmen 
e tyre për një jetë më të mirë. Fundja, nuk 
thonë kot se talenti është 2 për qind kurse 
puna e palodhshme është 98 për qind.

z. Arsim Jusufi

Vjosa Kadriu (14)
Të them të drejtën vonesa 
nuk më pëlqen. Sikurse mua 
që nuk më pëlqen fare të 
pres të tjerët, ashtu të tjerët 
mund të ndihen nëse unë 
vonohem. Unë zgjedh të jem 
20 minuta më herët në takimin e caktuar më 
parë si psh, nëse vij në shkollë 20 minuta më 
herët, kjo më ndihmon të përgatitem për orën 
e radhës, të vendos çdo gjë në tavolinë që 
përqëndrimi im të jetë në nivel kur shpjegohet 
tema e re. 

Vjosa Kadriu (14)
Frankly speaking I do not like lateness. Just 
as I don’t like waiting for others, they won’t like 
waiting for me. I choose to be 20min earlier in 
a meeting, for instance if I go to school 20min 
earlier, this helps me prepare myself for the 
next subject, I put everything on the table and 
I can focus on new lectures.

Florida 
Sylkaj (12)
Unë më shumë 
preferoj të jem 
20 minuta më 
herët sepse 
dua që të jem 
e saktë, koha është shumë e 
vlefshme për mua andaj mendoj se 
duhet të respektoj edhe kohën e të 
tjerëve. Preferoj më shumë të pres 
të tjerët sesa ata të më presin mua. 
Mos e nënçmoni kurrë kohën.

Florida Sylkaj (12)
I rather prefer to be earlier 20min 
because I want to be punctual; time 
is very valuable to me, so I think 
I have to respect other people’s 
time too. I prefer to wait for others 
rather  then they wait for me. Never 
underestimate time.  

ÇKA PREFERONI MË SHUMË: TË JENI GJITHMONË 10 MINUTA ME 
VONESË APO 20 MINUTA MË HERËT?Pyetësor

shkolla e muajit

Kaltrina 
Mustafa (14)
Unë do të zgjed-
hja që të isha 20 
minuta më herët 
sepse nuk dua 
që t’i bëjë të tjerët 
të presin për mua, por ka raste kur 
edhe unë jam me vonesë. E urrej 
shumë këtë dhe ndihem shumë keq 
por gjëra që ndodhin. Jam shumë e 
përpiktë dhe mundohem që në çdo 
takim të jem e saktë. 

Kaltrina Mustafa (14)
I would like to be 20min earlier, 
because I do not want others to wait 
for me, but there are cases when 
I am late too. I hate this, and I feel 
very bad, but these things happen. 
I am very punctual and I try to be 
punctual in every meeting. 
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The first thing that meets the eye as 
one approaches the Elementary 
and Junior High School (EJHS) 

“Fehmi Rama” in village Likoc/Likovac 
in Skenderaj Municipality, are its two 
buildings. On one side a new and modern 
school building which we might say 
represents the future. On the other side 
an old out of use building, but nonetheless 
a symbol of its rich past. The principal of 
this school, Mr. Arsim Jusufi, says that 
the ground floor of the old building dates 
back to 1925 when this school was first 
established. Although at the time the 
lectures were conducted in Serbo-Croatian 
language, whereas, the second floor was 
added in 1946. This is why the same today 
is under protection, and Mr. Jusufi hopes 

to functionalize it for the school needs: 
“As we know, buildings under protection 
cannot be altered on the outside but, 
inside they can be redesigned for 
certain purposes. We are thinking of 
setting up there a laboratory, a hall for 
children to exhibit their works and a 
library that would be in the service of 
not only school children but the entire 
community as well.”

Regarding the quality of the 
educational process and the students’ 
achievements Mr. Jusufi added that in 
general he is quite satisfied with the 
current results. According to him, this 
school is a regular participant in all the 
available competitions. And the results 
are proof to the quality of their work.  In 
relation to this it should be mentioned 

that a student of this school has qualified 
in the final round of English language 
annual competition that is conducted at 
“Mehmet Akif” College. Success has also 
been achieved in the general knowledge 
competition “Eureka” where again a 
student of this school has gone through 
to the final round at national level. Next, 
at the municipal competition in chemistry 
this school came second and missed the 
qualification to the next round at national 
level by a single point. This school has 
solid results of 60% success rate in the 
national achievement test as well.

According to Mr. Jusufi all these 
achievements are first and foremost a 
result of the students’ hard work and 

dedication but, without forgetting the 
teachers’ efforts as well, who despite 
the lack of conditions are managing to 
motivate and prepare the students for such 
successes. “We have in total 19 teachers 
and they have all the proper qualifications 
for teaching, except in “Music Culture”. 
Currently in this subject we don’t have a 
qualified teacher because, our previous 
teacher was accepted at the Kosovo 
Philharmonics in Prishtina and as a result 
had to give up teaching. His replacement 
has not finished his studies in this field 
yet. In addition, a good part of our older 
teachers is retiring and this means that the 
new teachers have finished their studies 
in the respective field and more often than 
not they have even finished their master 
studies,” Mr. Jusufi added. He went on 
appealing to all the young people to read, 
read and read because this is the best way 
for them to prepare for their future for a 
better life. After all they do say that talent is 
2 percent and hard work is 98%.

Dijedon Jusufi (13)
Unë preferoj të jem më 
herët në takime, po 
ashtu mundohem të 
jem i saktë por prapë 
se prapë vonohem. Ta-
kimi në kohë të saktë 
është një virtyt shumë i mirë i njerëzve. 
Nëse dikush vonohet 10 minuta dhe ai tje-
tri është 20 minuta më herët, atëherë i bie 
që njëri nga ne të pres plot 30 minuta, gjë 
që mund të shkaktoj disponim jo të mirë. 
Vlerësojeni kohën e tjetrit dhe paraqituni 
në kohën e saktë në takime.

Dijedon Jusufi (13)
I prefer to be earlier in meetings, I also try 
to be punctual but still I am late some-
times. Being punctual in a meeting is a 
very good habit. If one is 10min late and 
the other is 20min early, it means 30min of 
waiting, so this could cause an unpleasant 
situation. Respect other people’s time and 
be punctual in meetings.  

WHAT DO YOU PREFER 
MORE, ALWAYS TO BE 10MIN 

LATE OR 20MIN EARLIER? 

school of the month

Fjolla Kadriu (14)
Unë preferoj të jem 20 
minuta më herët, duke 
qenë se mund të bëjë diçka 
brenda atyre minutave. 
Vonesa prej 10 minutash do 
të ma pamundësonte real-
izimin e asaj se çka e kam në mend dhe kjo 
do të më shkaktonte shqetësim. Koha është 
shumë e vlefshme për ta humbur atë për 
arsye të kota. Ja një shembull: kur unë vij në 
shkollë 20 minuta më herët atëherë mund të 
shfletojë librat dhe të shoh mos kam harruar 
diçka apo t’i lexojë sërish njësitë mësimore si 
dhe të përqëndrohem në orën e radhës. 

Fjolla Kadriu (14)
I prefer being 20min earlier in a meeting, and 
do something in between. Being 10min late 
would hinder me to do what I have planned 
and this could trouble me. Time is very 
important to waste it for no reason. Here is 
a good example: when I go to school 20min 
earlier, I can read my notes, books and see 
if I have forgotten anything, or I can read 
something and prepare for the next class. 

for you 5

Krenar Mustafa (13) 
Unë më shumë 
preferoj të jem 20 
minuta më herët që 
personi që takohet 
me mua të mos më 
pres. Unë mendoj që 
të jesh në një vend me kohë është një 
virtyt mjaft i mirë të cilin duhet ta aplikoj 
çdo njeri. Kam një porosi për të gjithë: 
vlerësojeni kohën tuaj dhe të tjerëve, 
vonesat e shpeshta kalojnë në shprehi 
për gjithë jetën.

Krenar Mustafa (13) 
I would rather like to be 20min earlier 
when meeting someone, and not let 
the person wait for me. I think being 
on time is a very good virtue which 
everyone must have. I have a message 
for all: value your time and the time of 
others, frequent lateness can become 
a life habit, and that is not good. 

Questionnaire

SHFMU “FEHMI 
RAMA” NË LIKOC
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Në fshatin Bostan 
të komunës së 
Novobërdës, tash 

së voni ka filluar të punojë 
qendra e gruas për ndihmë 
dhe zhvillim. Kjo qendër do 
të merret me përmirësimin 
e cilësisë së jetës së 
grave të kësaj ane, me 
ngritjen e vetëdijes dhe 
ofrimin e ndihmës grave 
për realizimin e të drejtave 
të tyre, si dhe forcimin e 
pozitës së tyre ekonomike. 

Organizatat joqeveritare, 
“Dora dorës” dhe “Shtëpia 
jonë” janë anëtare të rrjetit 
për aktivizëm qytetarë dhe 
iniciatorë për formimin e 
kësaj qendre. Nevenka 
Rikallo, drejtoresha 
ekzekutive e OJQ-së ‘Dora 

Dorës’ tha për 
revistën For 
You se ideja 
për formimin e 
një qendre të 
tillë ka ekzistuar 
që moti dhe se 
qëllimi është që 
me mbështetje 
profesionale 
dhe informim 
për pozitën 
dhe të drejtat e 
grave të krijohen 
mundësi të 
barabarta për 
pjesëmarrje 
të barbartë në 
shoqëri. 

“Gjatë punës 
me gra në mjediset rurale, 
është vëretetuar se shumë 
gra janë të ekspozuara 
ndaj lloj lloj fromave të 
dhunës në familje dhe se 
ato nuk i lajmërojnë rastet e 
keqtrajtimit në polici. Atëherë 
kemi filluar me organizimin e 
punëtorive të shumta, pastaj 
aktivitete me orientim kah 
fuqizimi ekonomik i grave. 
Gjithashtu i kemi edukuar 
dhe njoftuar me ligjet e 
barazisë gjinore, punës, të 
drejtës për arsimim, etj”, 
sqaron Rikallo dhe shton 
se do të vazhdohet me 
aktivitetet e këtij lloji edhe në 
qendrën e posa hapur për 
mbështetje dhe zhvillim. 

Gratë e kësaj qendre 

tregojnë se për këtë 
mbështetje duhet t’i 
falënderojnë përfaqësuesit 
e kontigjentit amerikan 
të KFOR-it, të cilët 
me vetëmohim u kanë 
ndihmuar në rindërtimin 
e ndërtesës dhe me një 
numër donacionesh kanë 
marrë pjesë në mobilimin e 
hapësirave dhe sigurimin e 
pajisjeve të nevojshme. 

Komandanti amerikan, 
David Mason Junior në 
intervistën e tij për revistën 
For You thekson se 
rindërtimi dhe përshtatja 
e hapsirave dhe të gjitha 
përgatitjet për hapjen e 
qendrës janë kryer në 
afatet e paraparë. Sipas 
tij, në hapjen e qendrës 
kanë ndihmuar edhe 
organizatat si SAMS nga 
SHBA, në bashkëpunim 
me kontigjentin italian të 
KFOR-it në Kosovë, të cilët 
dhuruan fonde në formën 
e kaldajave, furrave dhe 
sobave, duke kontribuar në 
mënyrë të konsiderueshme 
në përmirësimin e kushteve 
të jetesës për përfituesit e 
kësaj qendre.

Sadbere Vllasaliu, 
zyrtare për barazi gjinore 
në komunën e Novobërdës, 
tha që kjo qendër do të 
jetë në shërbim të të gjitha 
grave që kanë nevojë për te, 
pavarësisht etnisë së tyre. 
“Këtë objekt e ka dhuruar 
komuna e Novobërdës dhe 

kjo qendër do të jetë e 
hapur për të gjitha gratë, 
pavarësisht etnisë së tyre 
dhe unë u bëjë thirrje të 
gjitha grave nga komunat e 
tjera që të bashkohen dhe 
ta mbështesin njëra-tjetrën”, 
tha Vllasaliu. 

Porosi të ngjashme 
kishte edhe Millosh 
Peroviq, zëvendës ministër 
i punës dhe çështjeve 
sociale, i cili paralajmëroi 
se vetëqeverisja lokale do 
ta ndihmojë këtë qendër. 
Ai tha se dhuna ndaj 
femrave është një fenomen 
në shoqërinë moderne që 
ka një tendencë të rritjes, 
sidomos në mjediset rurale 
dhe se kjo ende mbetet 
temë tabu. “Por, unë grave 
do t’u thoja që gjithmonë 
të mbahen të bashkuara 
dhe të shfrytëzojnë 
secilin rast që të forcohen 
ekonomikisht dhe të bëhen 
financiarisht të pavarura”, 
theksoi Peroviq. 

Përfaqësuesit e 
kontigjentit amerikan të 
KFOR-it dhe përfaqësues 
të institucioneve meritore 
gjatë ceremonisë së hapjes 
solemne të qendrës në 
fashtin Bostan të komunës 
së Novobërdës shprehën 
kënaqësinë për hapjen e 
qendrës dhe me këtë rast 
atyre iu ndanë mirënjohje. 
Qendra në kuadër të 
punës së vet, të gjithë 
shfrytëzuesve përpos 
aktiviteteve të tjera, do t’ju 
mundëson edhe këshillime 
dhe ndihmë të drejtëpërdrejt 
ligjore, do t’i edukojë për 
të drejtat shoqërore dhe 
përfitime të ndryshme. 

NOVOBËRDË: ME MBËSHTETJE TË KFOR-IT 
HAPET QENDRA E GRUAS
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The first Women’s 
Center for Support 
and Development 

recently started operating 
in the village of Bostane, 
Municipality of Novoberde/
Novo Brdo. The center will 
deal with improving the 
quality of life of women 
from this region, raising 
awareness and providing 
support to women in 
exercising their rights, as 
well as strengthening their 
economic position.

Non-governmental 
organizations “Ruka ruci” 
(Hand to Hand) and “Nas 
dom” (Our Home) are 
members of the Network for 
Civic Activism and authors 
of the initiative to establish 
this Center. Nevenka Rikalo, 
Executive Director of the 
NGO “Ruka ruci” told the 
Magazine For You that they 
came up with the idea to 
form such a center long time 
ago, and that their goal is to 

create equal opportunities for 
women’s equal participation 
in the society through 
professional support and 
by providing information on 
women’s position and rights.

 “During their work with 
women in rural areas, it 
has been found that many 
women are exposed to 
various forms of domestic 
violence, but that they don’t 
report this type of abuse to 
the police. Then, we started 
conducting numerous 
workshops, as well as 
activities aimed at economic 
empowerment of women. 
We also educated them and 
familiarized them with the 
laws on gender equality, 
labor, right to education etc.” 
Rikalo explains, adding that 
she will continue with this 
type of activities in the newly-
opened Women’s Center for 
Support and Development. 

Women from this Center 
say that they owe special 

gratitude to US KFOR 
contingent representatives, 
who unselfishly helped them 
reconstruct the building and 
through many donations 
participated in furnishing the 
premises and acquiring the 
necessary equipment. 

US Commander, 
David Mason Jr, said in an 
interview for Magazine For 
You that the reconstruction 
and modification of the 
premises, as well as all 
preparations for opening 
the Center, have been 
completed within the set 
deadline. According to 
his words, the opening of 
the Center was supported 
by the US-based SAMS 
organization, in cooperation 
with the Italian KFOR 
contingent in Kosovo, which 
donated funds in the form 
of boilers, furnaces and 
stoves, thereby significantly 
contributing to improving 
living conditions for women 
beneficiaries of this Center.

Sadbere Vllasaliu, a 
gender equality officer in the 
Municipality of Novoberde/
Novo Brdo, said that this 
Center will be in the service 
of all women who need it, 
regardless of their ethnicity. 
“This facility has been 
donated by the Municipality 
of Novoberde/Novo Brdo 
and this center will be open 

to all women regardless of 
their ethnicity, and I urge 
all women, from other 
municipalities as well, to 
stand united and support 
each other,” Vllasaliu said.

Milos Perovic, Deputy 
Minister of Labor and Social 
Welfare, had a similar 
message, announcing that 
the local self-government will 
help the Women’s Center. 
He says that violence against 
women is a modern society 
phenomenon which has 
a tendency to increase, 
especially in rural areas, 
and that this is still a taboo 
topic. “I would, nevertheless, 
tell women to always stick 
together and to use every 
opportunity to strengthen 
economically and to become 
financially independent,” 
Perovic underscored.

Representatives of 
the US KFOR Contingent 
and individuals from other 
deserving institutions, 
expressed satisfaction, 
during the inauguration 
ceremony of the Center 
in the village of Bostane, 
Municipality of Novoberde/
Novo Brdo, that the Center 
has been opened, on 
which occasion they were 
presented with letters of 
appreciation. In the scope 
of its work, the Center will 
provide legal advice and 
direct legal assistance to 
all beneficiaries and will 
educate them about their 
social rights and various 
benefits, in addition to 
other activities.

NOVOBERDE: WOMEN’S CENTER OPENED 
WITH KFOR’S SUPPORT
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PËRMES LULEVE ME DASHURI
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(Burimi: https://www.serenataflowers.com)

Nga origjina e një emri të luleve deri në veçoritë dalluese 
dhe mitologjinë e pasur, lulet jepen me simbolizëm dhe 
domethënie. Ky artikull do t’ju ndihmojë të zbuloni këto mistere 
të fshehura, të zbuloni këto lule të çmuara dhe t’ju hapin ndaj 
një gjuhe tërësisht të re - gjuhës së luleve.

Narcisi i 
verdhë
Narcisi i verdhë 
paraqet një fillim 
të ri. Gjithashtu 
njihet edhe si 
simbol i fatit për 
sukses në të 
ardhmen. Nëse 
dëshironi t’i 
uroni dikujt fat, 
atëherë kjo lule është një dhuratë ideale.

Yellow Daffodil
The Yellow Daffodil represents new beginnings. 
It is also referred to as a lucky symbol of future 
success. If you’d like to wish someone good luck, 
this is an ideal gift to give.

Akacia a verdhë
Kjo lule e bukur nënkupton 
vlerën e miqësisë së vërtetë 
dhe mund të jetë symbol i një 
dashurie sekrete. Me kuptime 
të tilla të gjithanshme, Akacia 
e verdhë është një dhuratë 
e bukur për t’i dhënë kujtdo 

ndaj të cilit ose së cilës ndjeni 
diçka. Nëse jeni duke kërkuar 
lule romantike, thjesht buqetës 
suaj shtojani një grusht Akacie 
të verdha.

Yellow Acacia
This pretty flower signifies the 
value of true friendship and can 

indicate a secret love. With such 
versatile meanings, the Yellow 
Acacia is a great gift to give 
anyone you care about. If you’re 
looking for romantic flowers, 
simply add a handful of yellow 
Acacia’s to a bouquet.

Karafili
Kjo lule simbolizon një jetë 
të lumtur dhe është një 
prej bukurive që zgjasin 

përgjithmonë. Nëse jeni 
duke kërkuar një lule 
shumë aromatike, atëherë 
karafili është një zgjedhje e 
shkëlqyeshme.

Gillyflower
This flower symbolises a happy 
life and is one of lasting beauty. 
If you’re searching for a bloom 

that boasts a heavily scented 
fragrance, the Gillyflower is a 
great choice.

Trumza e kaltër
Trumza e kaltër (Salvia e 
kaltër) është e ndërlidhur 
me shërim. Kjo specie e 
luleve paraqesin zgjuarsi, 
jetëgjatësi dhe shëndet të 
mirë. Është e zakonshme 
që atyre që janë duke e 

marrë veten nga 
një sëmundje t’iu 
dhurohet kjo lule.

Blue 
Salvia
The Blue Salvia 
plant is connected 

to healing. This flower 
species represents 
wisdom, a long life and 
good health. It’s common 
for those recovering 
from an ailment to 
receive this plant.

Vjollca e 
kaltër
Këto lule të 
bukura, me 
ngjyrë të ndezur 
thuhet që 
përfaqësojnë 
besueshmëri. 
Lule vjollca 
e kaltër simbolizon besim, simpati, intuitë 
dhe dashuri. Nëse jeni duke kërkuar lule 
romantike, vjollcat e kaltra janë një dhuratë e 
mrekullueshme.

Blue Violet
These beautiful, hot-hued blooms are said to 
represent trustworthiness. The Blue Violet flower 
symbolises faith, affection, intuition and love. If 
you’re looking for romantic flowers, blue violets 
make a wonderful gift.

Jargavani i 
bardhë
Kjo lule e bukur është 
një opsion elegant për 
një buqetë dhe lëshon 
një aromë tërheqëse. 
Ngjyra e jargavanit 
përfaqëson domethënien 
e lules - pastërtinë dhe 
pafajësinë rinore.

White Lilac
This beautiful flower is an elegant option for a bouquet and 
boasts an appealing fragrance. The lilac’s colour represents 
the meaning of the flower – purity and youthful innocence.
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FROM FLOWERS WITH LOVE
From the origin of a flower’s name to its distinctive 
characteristics and rich mythology, flowers are infused with 
symbolism and meaning. This article will help you to unravel 
these hidden mysteries, uncover these floral gems and open 
you up to a whole new language - the language of flowers

Azalea
Këto lule me estetikë të 
kënaqëshme janë një shtesë 
te secila buqetë e luleve, 

posaçërisht nëse kërkoni lule 
romantike. Këto lule të bukura 
përshkruajnë feminitetin dhe 
shpesh i dhurohen një partneri 
ose një personi të dashur.

Azalea
These aesthetically pleasing 
flowers are a great addition to 
any bouquet, especially if you’re 
searching for romantic flowers. 
These beautiful blooms depict 
femininity and are often gifted to 
a partner or loved one.

Gardenia
Këto lule romantike 
janë në përgjithësi një 
dhuratë e mirë për ata që 

përjetojnë një dashuri 
sekrete. Dhurojani ato 
dikujt të afërt me ju, 
për cilët me të vërtetë 
ndjeni diçka.

Gardenia
These romantic 
flowers are generally 
gifted to those 

experiencing a secret 
love. Present them to 
someone close to you 
who you truly care about.

Lule Qershia
Këto lule të përsosura 
simbolizojnë spiritualitetin 
dhe i kanë rrënjët kulturore 
në Japoni dhe Kinë. Në 
këtë të fundit, ky lulëzim 
i veçantë portretizon 
feminitetin dhe në Japoni, 
natyrën e jetës.

Cherry Blossom
These picture-perfect flowers 
signify spirituality and boast 

cultural roots in both Japan 
and China. In the latter, this 
particular bloom portrays 
femininity and in Japan, the 
nature of life.

Tërfili i 
bardhë
Lule tërfili sugjeron 
ndjenjat e vitalitetit 
dhe u jepet 
zakonisht atyre që 
kanë nevojë për 
pak fat të mirë. 

White 
Clover
The clover flower 
suggests feelings 

of vitality, and it is 
conventionally given to 
those who need a little 
good luck. 

Jasemini
Kjo lule me aromë të 
mrekullueshme paraqet 
modesti, dashuri dhe 

sensualitet, gjë që e bën 
atë një lule jashtëzakonisht 
romantike. Jasemini gjithashtu 
nënkupton elegancën, 
fisnikërinë dhe mirësinë. 

Jasmine
This blissfully perfumed flower 
represents modesty, love and 
sensuality, which makes it 

an extremely romantic flower. 
Jasmine also signifies elegance, 
nobility and grace.

Mos më 
harro
Lulet mos më 
harro janë një 
opsion ideal 
për t’ia dhuruar 
të dashurit ose 
të dashurës 
suaj. Këto bimë 
nënkuptojnë 
dashuri të 
vërtetë dhe mu ashtu siç nënkupton emri i 
tyre, ato dhurohen me shpresë që ato (ose 
dërguesi) kurrë nuk do të harrohen. Shumica 
besojnë që kjo bimë simbolizon një dashuri 
autentike përplot kujtime.

Forget-Me-Not
Forget-Me-Nots are an ideal option to gift to a 
loved one. These plants imply true love, and just 
as the name implies, they are given in the hope 
they (or the sender) will never be forgotten. Many 
believe this plant to signify an authentic love 
brimming with memories.

(Source: https://www.serenataflowers.com)
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Çfarë zhanri të muzikës 
këndoni?
Diona: Këngët e mia nuk i takoj-
në një zhanri të pastër muzikorë, 
pasi që më shumë janë miks i 
zhanreve të ndryshme ndër të 
cilat veçoj Pop, R&B dhe Soul.

Cilat janë mesazhet e këngëve 

tuaja?
Diona: Deri më tani kam reali-
zuar tri këngë të cilat kryesisht 
flasin për dashurinë, shoqërinë 
dhe mirësinë. Por para së 
gjithash, unë dua kënga të më 
flejë mua si temë, si porosi 

që dua ta përçoj në mënyrë 
që të arrij t’i transmetojë me 
përpikmëri ato ndenja që më 
sjell mua ajo këngë. 

Dukeni shumë STYLISH 
në skenë, kush kujdeset 
për pamjen dhe stilin tuaj?
Diona: Para se ti hyj më 
seriozisht skenës muzikore, 

kam menduar shumë se çfarë 
mesazhi dua të përcjell tek fan-
sat e mi, tek audienca ime. Ajo 
që unë dua të përcjell është se 
thjeshtësia është një gjë shumë 
e bukur, duke u thënë që së pari 
duhet ta duani veten ashtu siç 
jeni, në mënyrë që të lejosh që 
edhe te tjerët të ju duan njësoj. 
Shfrytëzoj rastin ti falenderohem 
stilistes Donjeta Macula e cila 
është përkujdesur për dukjen 
time në të shumtën e paraq-
itjeve të mia publike. Dhe në të 
njejtën kohë mamit dhe motrës 
që gjithmonë me gjenden pranë 
me këshillat e tyre. 

Nëse një ditë do të qeverisje 
botën, çka do të ndryshoje?
Diona: Do t’i zhdukja dallimet 
mes njerëzve, do të doja që 
të gjithë njerëzit të ndihen të 
barabartë, të kenë të gjithë lirinë 
e shprehjes dhe të mos ndihen 
keq nëse janë më ndryshe nga 
të tjerët. 

Cilin film e keni shikuar më 
shumë se një herë?
Diona: “A walk to remember” 
nga Nicholas Sparks.

Cilat janë dëshirat tua për 
llampën e Alladinit?
Diona: Do të doja të mos 

pendohem për asgjë në jetë, do 
të doja që familja ime të gëzojë 
shëndet të mirë gjithë jetën dhe 
çokollata pafund. 

Në cilën periudhë të historisë 
kishe pasur dëshirë të jetosh?
Diona: Unë do të zgjedhja 
kohën e Madonna-s, Whitney 
Houston-it dhe Michael Jackson-
it, mendoj se ajo ka qenë kohë 
e artë për muzikën, si për nga 
porositë që kanë përcjellur ashtu 
edhe nga vlerat artistike që iu 
janë dhënë artistëve. 

Në cilin qytet do të kishe 
dëshiruar të jetosh?
Diona: Parisi ka qenë dhe 
mbetet vendi im i preferuar. 

Çfarë vëren së pari në një 
bisedë me dikë?
Diona: Gjëja që më së shumti 
më lë mbresa pas takimit të parë 
me një person është shenja e tij 
në horoskop. 

A është dashuria vetëm fjalë?
Diona: Natyrisht që jo, dashuria 
është gjithëçka.

Nuk mund të jetosh pa...
Diona: Pa muzikë, pa dashuri.

Jennifer Lopez më e mirë si 
këngëtare apo si aktore?
Diona: Mua më ka pëlqyer gjith-
monë më shumë si aktore.

Çka mendon kur je para 
pasqyrës?
Diona: Çka do të mund të 
ndryshoja në brendësinë e 
vetes sime, kjo është gjëja e 
parë që më shkon në mend. 

Po të mos ishit këngëtare, 
çka do të ishit?
Diona: Garuese në Formula 1.

Po të detyroheshe të bëje 
diçka nga këto, cilën do 

zgjidhje?
*Të luaje një rol negativ në një 
telenovelë
*Të lash një grumbull të madh 
të enëve apo
*Të hidheshe me një litar 
mbrojtës nga një lartësi e 
madhe
Diona: Patjetër që do të hidhe-
sha me një litar mbrojtës nga një 
lartësi e madhe.

Na tregoni diçka interesante 
që të tjerët nuk e dinë për ju?
Diona: Më pëlqejnë kyçet e 
këmbëve.

Cilit lloj të ëmbëlsirës kurrë 
nuk i thoni jo?
Diona: Cheescake.

Pemët dhe perimet tuaja të 
preferuara?
Diona: Brokoli dhe mango.

Prej botës së të famshmëve 
zgjedhi tre persona të cilët do 
t’i kishit ftuar për darkë?
Diona: Ed Sheeran, Ellen 
DeGeneris dhe Beyonce.

Çfarë mendoni për të rinjtë e 
Kosovës dhe cila është poro-
sia e juaj për ta?
Diona: “Ruajeni veten, mos 
u zhgënjeni që në pengësën/
dështimin e parë. E nesërmja 
vjen dhe gjithçka fillon nga e 
para, me shpresa për të mirë.”

Diona Fona është nga ato këngëtare që në momentin që del në skenë të 
bën për vete. Fuqia e zërit, paraqitja skenike e saj, rryma muzikore “soul” 
që i fle në shpirt dhe ndjenja të cilën ajo e përçon përmes këngëve të saja, 

pa dyshim se e bëjnë Dionën njërën ndër këngëtaret e reja më me perspektivë 
në skenën muzikore shqiptare. Duke kombinuar bukurinë e saj magjepsëse me 
stilin e veçantë për modë dhe një nga ëndërrat e saj të preferuara - vozitëse në garat 

me makina të shpejta, Diona është një artiste e veçantë dhe senzacionale që 
dallon prej të gjithë të tjerëve. Në një intervistë vetëm për ju lexues të dashur, 
Diona rrëfen për fillet e karrierës së saj muzikore, çfarë do të bënte nëse njëditë 
do të qeveriste botën si dhe porosinë e saj dedikuar të rinjve kosovarë.

Emri dhe Mbiemri: Diona Fona
Data e lindjes: 09.02.1999
Vendi i lindjes: Londër
Gjatësia: 1.76cm
Ngjyra e syve: Kafe e çeltë
Ngjyra e flokëve: Brune
Ushqimi i preferuar: McDonalds
Muzika e preferuar: Soul
Këngëtari i preferuar: 
Ed Sheeran
Pija e preferuar: Çaji i zi 
Ngjyra e preferuar: Tirkiz
Talenti sekret: Imitimi
Sporti i preferuar: Basketbolli
Sportistja e preferuar: 
Majlinda Kelmendi
Cilat janë virtytet tuaja: Sin-
qeriteti, mirëkuptimi, mirësia
Stili i veshjes: Sportiv dhe 
elegant
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What music genre do you 
sing? 
Diona: My songs are not of one 
particular music genre, they are 
a mix of many different music 
types, but I can say they are 
mainly Pop, R&R and Soul. 

What are the messages of 
your songs?
Diona: So far I have published 
three songs, which are mainly 
love songs, they talk about 

friendship and kindness.  
But, first of all, i have to like 
the song and feel it and to 
convey that feeling and emo-
tion to others as well.

You look very stylish in the 
stage, who takes care of                
your look and style? 
Diona: Before getting into 
music seriously, I thought 
a lot what messages I will 
convey to my fans, my audi-
ence. What I want to convey 
is simplicity, which I consider 
is something good, telling to 
everyone they have to love 
themselves as they are, to 
live the way you will and let 

others love you the same way. 
I would take this opportunity to 
thank the stylist Donjeta Macula 
for taking care of my look in 
many of my public appearances, 
but also my mom and sister for 
always standing by me. 

If one day you would govern 
the world, what would you 
change?
Diona: I would eradicate differ-
ences among people, I would 
like all people to feel equal, have 
freedom of expression and have 
no bad feelings if they are differ-
ent from others. 

Which movie you have 
watched more than once? 
Diona: “A walk to remember” 
from Nicholas Sparks.

What are your wishes for 
Aladdin’s Lamp? 
Diona: I would like to have no 
regrets in my life, I would like my 
family to have good health and 
endless chocolates. 

In which part of the history 
you would like to live? 
Diona: I would choose Ma-

donna, Whitney Houston and 
Michael Jackson’s time. I think 
that was music’s golden age, 
for the messages that music 
conveyed as well as the artistic 
values of the artists. 

In which city would you live?
Diona: It was and still is Paris, 
my favourite city. 

What is the first thing you 
notice when talking to some-
one? 
Diona: There is one thing that 
impresses me after meeting 
someone and that is their horo-
scope sign. 

Is love only a word? 
Diona: Of course not, love is 
everything.

You cannot live without...
Diona: Music, love.

Jennifer Lopez is better 
singer or actress?
Diona: I always liked her more 
as an actress.

What do you think when you 
stand in front of the mirror? 
Diona: What could I change 
inside me, this is the first thing 
that comes to my mind. 

If you would not be a signer, 
what would you be? 
Diona: Formula 1 racer.

If you would have to 
do one of the follow-
ing, what would you 
choose? 
*Play a negative role in 
a soap-opera.
*Wash a pile of dishes, 
or
*Make a bungee-jump 
from high altitude. 

Di-
ona: 
I would for 
sure make a bungee-jump from 
high altitude. 

Tell us something interesting 
that others do not know about 
you? 
Diona: I like the ankles.

Which cake you never refuse?
Diona: Cheese-cake.

Fruits and vegetables you 
prefer? 
Diona: Broccoli and mango.

Choose three of the most 
famous celebrities you would 
invite to dinner.
Diona: Ed Sheeran, Ellen 
DeGeneris and Beyoncé.

What do you think about 
Kosovan youth and whhat is 
your message to them? 
Diona: “Take care of yourself, 
do not get disappointed at first 
obstacle/failure. Tomorrow will 
come and everything starts from 
the beginning, with high hopes.” 
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Diona Fona is one of those signers that the moment she shows up on the 
stage she makes you like her. Her voice power, her stage performance, 
the “soul” music she performs and emotions she brings with her songs, 

undoubtedly make Doiona one of the most promising young singers in Alba-
nian scene. Combining her magical beauty with the special style for fashion 
and one of her preferred dreams – driver in fast cars races, Diona is a special and 

sensational artist, very different from others. In this interview, special 
only for you dear readers, Diona tells us about her beginning 
of music carrier, what she would do if she would govern 
the world and her message dedicated to Kosovan youth.

Name & Surname: 
Diona Fona
Date of birth: 09.02.1999
Place of birth: London
Height: 1.76cm
Colour of eyes: Light Brown 
Colour of hair: Brunette 
Preferred food: McDonalds
Preferred music: Soul
Favourite signer: Ed Sheeran
Preferred drink: Black tea 
Preferred colour: Turquoise
Secret talent: Miming 
Preferred sports: Basketball
Favourite athlete: Majlinda 
Kelmendi
What are your virtues: Sincer-
ity, understanding, goodness.
Dress style: Sports and 
elegant
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TRASHËGIMIA KULTURORE NË RAJONIN E KAÇANIKUT
KALAJA E LLANISHTËS
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Antikiteti i Vonë
Rreth 1 km në jug të Kaçanikut, në 
lokalitetin Vranjak janë identifikuar rrënoja 
të një fortese ku dallohet qartë muri i 
trashë rreth 1.7m, me lartësi relative 
2.5-3m (të ruajtur), të punuar nga gurët 
e terrenit e të pagdhendur dhe të lidhur 
me llaç gëlqeror. Muri i punuar është 
vendosur mbi shkëmbin natyror. Kurse 
lart në kodër, muri ruhet deri në 50-60m 
gjatësi, linja këto që ndjekin izohipsat 
e kodrës. Përmes një qafe të butë, 
komunikon me fshatin e Llanishtës.

LLANISHTE FORTRESS
Type: Archeological 
Period: Late antiquity
Approximately 1km south of Kacanik, at 

the site known as the ‘Vranjak’ remains of 
a fortress with a wall of up to 1.7 m wide 
and 2.5-3m high have been recorded. 
The wall was constructed by the use of 
local stones bonded with lime mortar 
and positioned above the natural rocks. 
Whereas, up in the hill, the wall of the 
fortress is preserved in a 50-60 meters 
long line that follows the hill contours. 
The fortress communicates through a soft 
slope with the Llanishta village.

ODA E FAMILJES LUZHA
Lloji: arkitekturale
Periudha: Moderne
Në fshatin Begracë, komuna e Kaçanikut, gjendet 
oda e familjes Luzha. Është odë tipike fshatare dhe 

sipas zonjës 
së shtëpisë 
thuhet se është 
ndërtuar para 
180 vitesh (aty 
rreth viteve 
1830-1840). 
Si tipologji kjo 
odë është e 
një ndërtesë 
përdhese 

me ndërtim të thjeshtë. Në fillim ka shërbyer si odë për 
mysafirë e kohëve të fundit është shfrytëzuar edhe për 
nevoja të tjera shtëpiake. Në fund të vitit 2013 përmes 
Programit të Intervenimeve Emergjente është bërë 
trajtimi i kulmit të odës, mureve dhe vendosja e ulluqeve.

THE LUZHA FAMILY “ODA” 
(GUEST-HOUSE)
Type: Architectural
Period: Modern 
The Luzha family oda is located in village Begrace, 
Kacanik Municipality. It is a typical rural oda 
and according to the owner of the house it was 
constructed 180 years ago (sometime between 1830 
and 1840). In relation to its type, this oda is a simple 
ground floor construction. Initially it served as the 
guest house but recently it has also been used for 
other house needs. In late 2013 the roof and the 
walls were treated and gutters were installed through 
the Emergency Interventions Program.

LOKALITET ARKEOLOGJIK NË 
PALDENICË
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Romake
Rreth 150m në anën e majtë të magjistrales Prishtinë-Shkup, në 
hyrje të fshatit Paldenicë, janë evidentuar gjurmë të shumta qeramike 
romake, si dhe material ndërtimor. Në vitin 1967 u identifikua një 
nekropol si dhe u mblodh një sasi e konsiderueshme e materialit 
arkeologjik. Në bazë të gjetjeve, 
nekropoli i përket periudhës romake të 
shekujve II-III. Kurse, në vitin 1995, gjatë 
punimit të tokave rastësisht u zbulua një 
stelë mermeri me këto përmasa: 160 X 
97 X 17,5cm. Stela datohet nga fundi 
i shek. II apo fillimi i shekullit III. Duke 
shikuar konfiguracionin përreth, mund 
të supozohet se mbase këtu mund të 
gjenden gjurmë të një stacioni rrugor 
romak nëpër të cilin nga kalonte rruga 
antike Scupi-Ulpiana.

ARCHAEOLOGICAL 
SITE OF PALDENICA
Type: Archeological 
Period: Roman
Around 150 m on the left side of the Pristina-Skopje road, at the 
entrance of Paldenica village, significant traces of roman pottery 
and construction materials have been found. In 1967 a roman 
period necropolis was recorded as well and a considerable amount 
of archeological materials were collected. Based on the findings 
this necropolis is dated around the II-III century AD. In 1995 during 
field work a marble stele was found accidentally, the stele has the 
following dimensions: 160x97x17.5cm. Considering the surrounding 
terrain configuration it can be assumed that traces of a Roman road 
station of via Scupi-Ulpiana could be found here.

“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.”

Pozita gjeografike e Kaçanikut 
si pikë lidhëse e rrugëve 
të rëndësishme që e lidhin 

Kosovën me rajonin ka bërë që 
i njëjti të jetë i banuar që nga 
kohërat e antikitetit. Mirëpo, si 
qendër administrative - fillimisht si 
fshat dhe më pas edhe si qytezë, 
Kaçaniku daton që nga fundi 
i shekullit të XVI. Themelues i 
qytezës së Kaçanikut është Koxha 
Sinan Pasha i cili i ka ndërtuar disa 
ndërtesa të rëndësishme.
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“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.”

Kacanik’s geographical 
position as a hub 
of important roads 

that connect Kosovo with 
the region is why this area 
has been inhabited since 
antiquity. However, as an 
administrative center - 
initially as a village and then 
as a town, Kacanik dates 
from the late XVI century. 
The founder of the town 
was Koca Sinan Pasha 
who constructed several 
important buildings some of 
which exist to this day.

CULTURAL HERITAGE IN KACANIK REGION

KISHA E PROFETIT TË 
SHENJTË ELIA
Lloji: arkitekturale
Periudha: Moderne
Kisha e Profetit të Shenjtë Elia është 
ndërtuar në vitin 1929 si një përzierje 
e harmonishme e proporcioneve dhe 
fasadave të Manastirit të Kaleniqit dhe 
Graqanicës. Baza e ndërtesës është një 
kryq me krah të barabartë në kombinim 
me apsida trekëndore me tri faqe si dhe 
me një kupolë me bazë katrore. Fasada 
e saj ishte një kombinim i tri radhëve 
të tullave dhe gurëve të zbukuruar me 
derdhje dekorative me kurora të punuara 
nga tullat dhe rozeta të gdhendura në 
dritare. Kryqi nga guri i gdhendur në 

kupolë  dhe ai mbi portë kanë qenë të 
punuar në stilin e Shkollës së Moravës.

THE CHURCH OF 
THE HOLY PROPHET 
ELIJAH
Type: Architectural
Period: Modern
The church dedicated to the Holy Prophet 
Elijah was constructed in 1929, as a 
harmonious blend of proportions and 
facades of the Monastery of Kalenic and 
Gracanica. An equal-armed cross is at 
the base of the building in combination 
with triangular three-sided apses and a 
dome on a square base. The façade was 

a combination of three rows of bricks 
and ashlars adorned with archivolts with 
wreaths made from tester-laid bricks and 
carved rosettes on windows. The stone cut 
cross on the cube and the one 
above the portal were made in 
the style of 
Moravian 
school.

KALAJA E KAÇANIKUT
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Osmane
Në qendrën e qytetit të Kaçanikut, në 
bregun perëndimor të lumit Lepenc, 
gjendet kalaja e cila daton nga shekulli 
i XVI. Sipas dokumenteve të shkruara, 
kalaja e Kaçanikut është ndërtuar nga 
Koxha Sinan Pasha me urdhër të Sulltan 
Muratit II në vitin më 1582. Kështjella filloi 
të ndërtohej më 1586 dhe u përfundua 
më 1590. Sot nga kalaja e Kaçanikut kanë 
mbetur vetëm dy mure, njëri në perëndim dhe 
tjetri në veri, së bashku me portën hyrëse dhe 
kullën cilindrike që ndodhet në anën e djathtë 
të portës. Gjatë viteve ‘60-‘70 të shek. XX 
në brendi të kalasë është ndërtuar një objekt 
hotelerie, që ka ndikuar negativisht në ruajtjen 
e origjinalitetit të kalasë. Kalaja e Kaçanikut 
ka nevojë për ndërhyrje konservuese dhe 
restauruese.

THE KACANIK CASTLE 
Type: Architectural
Period: Ottoman
The Kacanik castle, which dates from 16th 

century, is located in the center of the town 
of Kacanik, on the western bank of Lepenc 
River. According to written documents, 
Kacaniku Castle was built by Koca Sinan 
Pasha as ordered by Sultan Murat II in 1582. 
Its construction started in 1586 and it was 
completed in 1590. Today, only two walls 
are left from the Kacanik Castle; the western 
and the northern wall along with the entrance 
gate and cylindrical tower located on the right 
side of the gate. During the 60’s – 70’s of the 
20th century, a hotel facility was built inside 
the castle, which has affected negatively the 
preservation of the castle’s authenticity. The 
Kacaniku Castle needs conservation and 
restoration intervention.

Na vizitoni në:
Visit us at:

XHAMIA E 
SINAN PASHËS
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Osmane
Xhamia e Koxha Sinan 
Pashës në Kaçanik është 
ndërtuar në vitin 1594-5. Si 
monument kulture ka hyrë 
nën mbrojtje në vitin 1966. 
Përndryshe, po në këtë 
kohë janë ndërtuar edhe 
disa objekte me rëndësi, 

si kalaja në qendër të qytetit, 
një kuzhinë publike, një 
shkollë në afërsi të xhamisë, 
dy hane, një hamam dhe disa 
mullinj në lumin Lepenc. 

SINAN PASHA 
MOSQUE
Type: Architectural
Period: Ottoman
Sinan Pasha’s Mosque in 

Kacanik was constructed 
sometime in 1594-95. As 
a cultural monument it is 
under protection since 1966. 
In addition to this mosque 
Sinan Pasha constructed 
several other important 
buildings as well: the castle 
of the town, one imaret 
(soup kitchen), two hans 
(Inns), one hamam (Turkish 
bath) and several mills along 
the Lepenc River. 



Gjersa mund të jenë insekte 
të dëmshme për pronarët e 
shtëpive, termitët janë në të 
vërtetë insekte të dobishme, 
kur është fjala për aspektin 
ekologjik.
Termitët në të vërtetë janë dekom-
pozues të rëndësishëm. Termitët 
i zbërthejnë edhe fibrat e forta të 
bimëve, riciklojnë pemët e vdekura 
dhe të kalbura duke i shndërruar 
ato në një dhe (tokë) të re. Këto 
insekte të uritura janë jetësore për 
shëndetin e pyjeve tona. Gjersa 
ata gropojnë tunele, termitët edhe 
ajrosin dhe përmirësojnë tokën.

Termitët tretin celulozë me 
ndihmën e mikroorganizmave 
në barkun e tyre.
Termitët ushqehen me bimë 
drejtpërdrejt ose me kërpudhat 
që rriten në materialin e bimës së 
kalbur. Në secilin rast, ata duhet 
të jenë në gjendje të tretin fibra 
të forta të bimëve, ose celulozë. 
Barku i termitëve është përplot 
mikroorganizma të aftë për të 
shpërbërë celulozën. Kjo simbiozë 
është e dobishme si për termitët 
ashtu edhe për mikroorganizmat 
që jetojnë brenda nikoqirëve 
të tyre prej insekteve. Termitët 

përmbajnë bakterie dhe protozoa 
dhe korrin dru. Në anën tjetër, 
mikroorganizmat tretin celulozën 
për termitët.

Termitët jetonin 130 milion 
vjet më parë dhe zbritën nga 
një paraardhës i ngjashëm me 
kacabunë.
Termitët, kacabutë dhe mantidat 
(në formë karkaleci) kanë të gjithë 
një paraardhës të përbashkët, në 
një insekt që zvarritej në Tokë rreth 
300 milionë vjet më parë. Fosili më 
i hershëm i specieve të termitëve 
daton në periudhën kretake. Ter-
miti gjithashtu mban rekordin për 
shembullin më të vjetër të reciproc-
itetit jetësor midis organizmave. 
Një termit 100 milion-vjeçar me një 
bark të këputur ishte mbështjellë 
në qelibar, së bashku me protozo-
anet që jetonin në zorrën e tij.

Etërit termitë ndihmojnë në 
rritjen e të vegjëlve të tyre.
Ju nuk do të gjeni baballarë 
dembelë në kodrinën e termitit. 
Ndryshe nga kolonitë e bletëve 
ku meshkujt janë jetëshkurtër 
dhe vdesin shpejt pas çiftëzimit, 
mbretërit termitë qëndrojnë pranë. 
Pas fluturimit të tyre të natës, 

mbreti i termitëve qëndron me 
mbretëreshën e tij, duke i fekon-
duar vezët e saj sipas nevojës. Ai 
gjithashtu i ndan detyrat prindërore 
me mbretëreshën, duke e ndi-
hmuar atë t’i ushqejë të rinjtë e tyre 
me ushqimin paraprakisht të tretur.

Punëtorët dhe ushtarët termitë 
janë pothuajse gjithmonë të 
verbër.
Në pothuajse të gjitha speciet e 
termitëve, si punëtorët ashtu dhe 
ushtarët në një koloni të caktuar 
termitesh janë të verbër. Meqe-
nëse këta individë të zellshëm 
kalojnë jetën e tyre brenda kufijve 
të folesë së errët dhe të lagësht, 
nuk kanë nevojë që të kenë sy 
funksionalë. Termitët riprodhues 
janë termitët e vetëm që kanë 
nevojë për të shikuar, pasi ata 
duhet të fluturojnë për të gjetur 
bashkëshortet dhe vendet e reja 
për fole.

Kur ushtarët termitë zbulojnë 
një kërcënim, ata paralajmëro-
jnë koloninë me sinjale përmes 
trokitjeve.
Ushtarët termitë formojnë gropën 
më të vogël në botë përmes 
kërcimeve lart-poshtë, kur rreziku 
i afrohet folesë. Për të alarmuar 
koloninë, ushtarët i përplasin kokat 
e tyre në mure të korridorit për të 
dërguar vibrime paralajmëruese 
në të gjithë koloninë.

Sinjalet kimike drejtojnë 
shumicën e komunikimit në 
koloninë termite.
Termitët përdorin feromone – 
aroma të veçanta kimike - për të 
folur me njëri-tjetrin dhe për të 

kontrolluar sjelljen e njëri-tjetrit. 
Termitë lënë gjurmët e aromave 
për të udhëzuar punëtorët e tjerë, 
duke i përdorur gjëndrat e veçanta 
që ata kanë në gjoksin e tyre. 
Çdo koloni prodhon një aromë të 
veçantë, që identifikohet nga një 
kemikat që gjendet në shtresën e 
jashtme të indeve të tyre. Tek disa 
specie, mbretëresha madje mund 
të kontrollojë rritjen dhe rolin e të 
voglit të saj duke e ushqyer atë me 
jashtëqitjen e saj plot feromone.

Mbretërit dhe mbretëreshat e 
reja mund të fluturojnë.
Termitët e rinj riprodhues kanë 
krahë dhe mund të fluturojnë. Këta 
mbretër dhe mbretëresha të reja, 
të quajtur alates, largohen nga 
kolonia e tyre dhe fluturojnë në 
kërkim të një partneri, shpesh në 
tufa të mëdha. Çdo çift mbretëror 
i përbërë nga mbretëresha dhe 
mbreti del nga tufa dhe gjen 
një vend të ri për të themeluar 
koloninë e tyre. Ata i zhveshin 
krahët e tyre dhe vendosen në 
shtëpinë e tyre të re për të rritur 
pasardhësit e tyre.

Termitët janë të pastërt.
Ju nuk do të mendoni se një insekt 
që kalon kohën e tij në dhe do të 
ishte kaq i shqetësuar në lidhje 
me pastërtinë e tij, por termitët 
përpiqen të qëndrojnë të pastër. 
Termitët kalojnë një kohë të madhe 
duke pastruar njëri-tjetrin. Higjiena 
e tyre e mirë është e rëndësishme 
për mbijetesën e tyre, pasi i mban 
parazitët dhe bakteret e dëmshme 
nën kontroll brenda kolonisë.

mbretëria e kafshëve
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Termitët kanë ngrënë 
dru për miliona vite. 
Nga termitët afrikanë që 

ndërtojnë pirgje dheu më të gjata 
se njerëzit e deri tek speciet 
nëntokësore që shkatërrojnë 
shtëpitë e njerëzve, termitët 
socialë janë krijesa interesante 
për tu studiuar. Mësoni më 
shumë për këta dekompozues 
përmes fakteve rreth termitëve.

Hulumto termitët
• Të gjithë termitët janë insekte 
shoqërore dhe i rrisin të rinjtë e 
tyre në grup.
• Pesha e përgjithshme e të 

gjithë termitëve në botë është 
më e madhe sesa pesha e të 
gjithë njerëzve në botë.
• Kolonitë termite hanë 
pandërprerë, 24 orë në ditë, 
shtatë ditë në javë.
• Termitët kanë krahë që ata 
zhveshin nga trupi sapo të kenë 
gjetur një vend të mirë për të 
ndërtuar folenë.
• Termitët njihen si “shkatërrues 
të heshtur” për shkak të aftësisë 
së tyre për të përtypur drurin, 
dyshemenë dhe madje edhe 
letrat e murit (tapetat) pa u vënë 
re fare. Ka rreth 2.000 lloje të 
njohura të termitëve në botë dhe 
ndahen në 4 grupe: Drunjomë, 
Druthatë, Formosan dhe 
Termitët nëntokësorë.

Termitët



While they can be pests to 
homeowners, termites are 
actually beneficial insects, 
ecologically speaking.
Termites are actually important 
decomposers. Termites break 
down tough plant fibres, recy-
cling dead and decaying trees 
into new soil. These hungry 
insects are vital to the health of 
our forests. As they tunnel, ter-
mites also aerate and improve 
the soil. 

Termites digest cellulose 
with the help of microorgan-
isms in their guts.
Termites feed on plants 
directly or on fungus growing 
on decaying plant material. In 
either case, they must be able 
to digest tough plant fibres, or 
cellulose. The termite gut is 
loaded with microorganisms 
capable of breaking down cel-
lulose. This symbiosis benefits 
both the termites and the 
microorganisms living within 
their insect hosts. The termites 
house the bacteria and pro-

tozoa, and harvest the wood. 
In return, the microorganisms 
digest the cellulose for the 
termites.

Termites lived 130 million 
years ago, and descended 
from a cockroach-like 
ancestor.
Termites, cockroaches, and 
mantids all share a com-
mon ancestor in an insect 
that crawled the Earth about 
300 million years ago. The 
fossil record’s earliest termite 
specimen dates back to the 
Cretaceous period. A termite 
holds the record for the oldest 
example of mutualism between 
organisms, too. A 100-million-
year old termite with a ruptured 
abdomen was encased in am-
ber, along with the protozoans 
that lived in its gut.

Termites fathers help raise 
their young.
You won’t find deadbeat dads 
in the termite mound. Unlike in 
bee colonies, where males are 

short-lived and die soon after 
mating, the termite kings stick 
around. After their nuptial flight, 
the termite king stays with 
his queen, fertilizing her eggs 
as needed. He also shares 
parental duties with the queen, 
helping her feed their young 
pre-digested food.

Termite workers and 
soldiers are almost always 
blind.
In almost all species, both the 
workers and soldiers in a given 
termite colony are blind. Since 
these industrious individuals 
spend their lives in the con-
fines of the dark, damp nest, 
they have no need to develop 
functional eyes. Reproductive 
termites are the only termites 
that require eyesight, since 
they must fly to find mates and 
new nest sites.

When termite soldiers detect 
a threat, they tap warning 
signals to the colony.
Termite soldiers form the 
world’s tiniest heavy metal 
mosh pit when danger comes 
to the nest. To sound the 
alarm, soldiers bang their 
heads against the gallery walls 
to send warning vibrations 
throughout the colony.

Chemical cues guide most 
communication in the ter-
mite colony.
Termites use pheromones 
- special chemical scents - 

to talk to one another and 
control each other’s behaviour. 
Termites leave scent trails 
to guide other workers using 
special glands on their chests. 
Each colony produces a 
distinct scent, identified by a 
chemical on their cuticles. In 
some species, the queen can 
even control the growth and 
role of her young by feeding 
her pheromone-laden poop.

New kings and queens can 
fly.
New reproductive termites are 
winged, and able to fly. These 
young kings and queens, 
called alates, leave their home 
colony and fly out in search of 
a mate, often in large swarms. 
Each royal pair of king and 
queen emerges from the 
swarm together and finds a 
new place to found their own 
colony. They break their wings 
off and settle down in their new 
home to raise their offspring.

Termites are well-groomed.
You wouldn’t think an insect 
that spends its time in the dirt 
would be so fastidious about 
its grooming, but termites 
make an effort to stay clean. 
Termites spend a great 
deal of time grooming each 
other. Their good hygiene is 
important to their survival, as 
it keeps parasites and harmful 
bacteria under control within 
the colony.     

animal kingdom
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(Source: https://pestworldforkids.org)

Termites have been 
munching away on 
wood for millions of 

years. From the African 
termites that build mounds 
taller than men, to the 
subterranean species 
destroying people’s homes, 
the social termites are 
fascinating creatures to 
study. Learn more about 
these decomposers with the 
facts about termites. 

Explore Termites
• All termites are social 
insects and raise their young 
as a group.
• The total weight of all of the 

termites in the world is more 
than the weight of all the 
humans in the world.
• Termite colonies eat non-
stop, 24 hours a day, seven 
days a week!
• Termites have wings that 
they shed once they have 
found a good place to build 
a nest.
• Termites are known as 
“silent destroyers” because 
of their ability to chew 
through wood, flooring and 
even wallpaper undetected. 
There are about 2,000 
known termite species in the 
world, divided into 4 groups: 
Dampwood, Drywood, 
Formosan and Subterranean 
Termites. 

Termites



Lokalitet 
arkeologjik 
në Paldenicë
Rreth 150m në anën e 
majtë të magjistrales 
Prishtinë-Shkup, në hy-
rje të fshatit Paldenicë, 
janë evidentuar gjurmë 
të shumta qeramike 
romake, si dhe mate-
rial ndërtimor. Në vitin 
1967 u identifikua një 
nekropol si dhe u 
mblodh një sasi e konsi-
derueshme e materialit 
arkeologjik. Në bazë të 
gjetjeve, nekropoli i për-
ket periudhës romake 

të shekujve II-III. Kurse, në vitin 1995, gjatë punimit të 
tokave rastësisht u zbulua një stelë mermeri me këto 
përmasa: 160 X 97 X 17,5cm. Stela datohet nga fundi 
i shek. II apo fillimi i shekullit III. Duke shikuar konfigu-
racionin përreth, mund të supozohet se mbase këtu 
mund të gjenden gjurmë të një stacioni rrugor romak 
nëpër të cilin nga kalonte rruga antike Scupi-Ulpiana.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Romake

Xhamia e Sinan Pashës
Xhamia e Koxha Sinan Pashës në Kaçanik është ndër-
tuar në vitin 1594-5. Si monument kulture ka hyrë nën 
mbrojtje në vitin 1966. Përndryshe, po në këtë kohë 
janë ndërtuar edhe disa objekte me rëndësi, si kalaja 
në qendër të qytetit, një kuzhinë publike, një shkollë në 
afërsi të xhamisë, dy hane, një hamam dhe disa mullinj 
në lumin Lepenc.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Osmane

Kalaja e Llanishtës
Rreth 1 km në jug të Kaçanikut, në lokalitetin Vranjak 
janë identifikuar rrënoja të një fortese ku dallohet qartë 
muri i trashë rreth 1.7m, me lartësi relative 2.5-3m (të 
ruajtur), të punuar nga gurët e terrenit e të pagdhen-
dur dhe të lidhur me llaç gëlqeror. Muri i punuar është 
vendosur mbi shkëmbin natyror. Kurse lart në kodër, 
muri ruhet deri në 50-60m gjatësi, linja këto që ndjekin 
izohipsat e kodrës. Përmes një qafe të butë, komu-
nikon me fshatin e Llanishtës.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Antikiteti i Vonë



Kalaja e Kaçanikut
Në qendrën e qytetit të Kaçanikut, në bregun perëndimor të lu-
mit Lepenc, gjendet kalaja e cila daton nga shekulli i XVI. Sipas 
dokumenteve të shkruara, kalaja e Kaçanikut është ndërtuar 
nga Koxha Sinan Pasha me urdhër të Sulltan Muratit II në vitin 
më 1582. Kështjella filloi të ndërtohej më 1586 dhe u përfundua 
më 1590. Sot nga kalaja e Kaçanikut kanë mbetur vetëm dy 
mure, njëri në perëndim dhe tjetri në veri, së bashku me portën 
hyrëse dhe kullën cilindrike që ndodhet në anën e djathtë të 
portës. Gjatë viteve ‘60-‘70 të shek. XX në brendi të kalasë 
është ndërtuar një objekt hotelerie, që ka ndikuar negativisht në 
ruajtjen e origjinalitetit të kalasë. Kalaja e Kaçanikut ka nevojë 
për ndërhyrje konservuese dhe restauruese.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Osmane

Oda e Familjes Luzha
Në fshatin Begracë, komuna e Kaçanikut, gjendet oda e familjes Lu-
zha. Është odë tipike fshatare dhe sipas zonjës së shtëpisë thuhet 
se është ndërtuar para 180 vitesh (aty rreth viteve 1830-1840). 
Si tipologji kjo odë është e një ndërtesë përdhese me ndërtim të 
thjeshtë. Në fillim ka shërbyer si odë për mysafirë e kohëve të fundit 
është shfrytëzuar edhe për nevoja të tjera shtëpiake. Në fund të vitit 
2013 përmes Programit të Intervenimeve Emergjente është bërë 
trajtimi i kulmit të odës, mureve dhe vendosja e ulluqeve.
Lloji: arkitekturale
Periudha: Moderne

Kisha e Profetit të Shenjtë Elia
Kisha e Profetit të Shenjtë Elia është ndërtuar në vitin 
1929 si një përzierje e harmonishme e proporcioneve 
dhe fasadave të Manastirit të Kaleniqit dhe Graqanicës. 
Baza e ndërtesës është një kryq me krah të barabartë 
në kombinim me apsida trekëndore me tri faqe si dhe 
me një kupolë me bazë katrore. Fasada e saj ishte një 
kombinim i tri radhëve të tullave dhe gurëve të zbuku-
ruar me derdhje dekorative me kurora të punuara nga 
tullat dhe rozeta të gdhendura në dritare. Kryqi nga guri 
i gdhendur në kupolë  dhe ai mbi portë kanë qenë të 
punuar në stilin e Shkollës së Moravës.
Lloji: arkitekturale
Periudha: Moderne



READY PLAYER ONE

Rolet: Olivia Cooke, Tye Sheridan, T.J. 
Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Ben 
Mendelsohn 
Regjia: Steven Spielberg  
Skenari: Ernie Cline, Eric Eason, Zak Penn  
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Përmbajtja

Për herë të 
parë i paraqi-
tur në filmin 

“Gnomeo dhe Xhu-
lieta”, personazhet e 
adhurueshme krye-
sore, pra Gnomeo 
dhe Xhulieta, dhe 

shokët e tyre zbukurues të 
kopshtit kanë një aventurë 
të re që paraqet legjendën 
Sherlock Gnomes. Në 
mes të Londrës, gnomët 
po zhduken nga kopshtet 
e ndryshme. Gnomeo dhe 
Xhulieta bashkojnë forcat 
me të madhin Sherlock 
Gnomes dhe Watson për 
të zbuluar se çfarë qën-
dron pas këtij misteri.

SHERLOCK 
GNOMES

Rolet: Johnny 
Depp, James 
McAvoy, Emily 
Blunt 
Regjia: John 
Stevenson  
Skenari: Andy 
Riley, Kevin Cecil, 
Ben Zazove

Synopsis

First introduced in the film 
Gnomeo and Juliet, the 
adorable title characters 

and their garden ornament friends 
have a new adventure featuring 
the legendary Sherlock Gnomes. 
In the heart of London, gnomes are 

disappearing from the gardens. 
Gnomeo and Juliet join forces with 
the great Sherlock Gnomes and 
Watson to discover what is behind 
the mystery.

SHERLOCK 
GNOMES

Cast: Johnny Depp, James 
McAvoy, Emily Blunt 
Director: John Stevenson  
Screenwriter: Andy Riley, 
Kevin Cecil, Ben Zazove

moviemania

Përmbajtja

Ngjarja është e vendosur në botën 
virtuale të quajtur “Oasis”, në të 
cilën një adoleshent e gjen veten duke konkurruar në një gjueti 

thesari kundër armiqve të pamëshirshëm pasi themeluesi i lojës vdes dhe 
ofron pasurinë e tij si çmim të madh. Filmi fokusohet në të riun Wade Watts. 
Në të ardhmen e afërt, Watts largohet nga përditshmëria e tij duke hyrë në 
një lojë online të quajtur ‘The Oasis’. Kur themeluesi miliarder i lojës vdes, ai 
u ofron lojtarëve pasurinë e tij si çmim në gjueti virtuale. Watts i hyn punës 
menjëherë, por së shpejti e gjen veten duke u përballur me kundërshtarët e 
bashkuar të cilët do të bëjnë të pamundurën për të marrë paratë - si në botën 
reale ashtu edhe në ‘The Oasis’.

Synopsis

set in a virtual world 
called Oasis, in which 
a teenager finds him-

self competing in a treasure 
hunt against ruthless foes 
after the game’s founder 
dies and offers his fortune 
as the grand prize. Film 
centres on a young outcast 

named Wade 
Watts. In the near 
future, Watts es-
capes from his daily 
drudgery by logging 
into an online game 
called ‘The Oasis’. 
When the game’s 
billionaire founder 

dies, he offers players his 
fortunes as the prize in the 
virtual treasure hunt. Watts 
gets in on the action, but 
soon finds himself facing off 
against corporate foes who 
will go to any lengths to get 
the money – in both the real 
world and in ‘The Oasis’.

READY PLAYER ONE

Cast: Olivia Cooke, Tye Sheridan, 
T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Ry-
lance, Ben Mendelsohn 
Director: Steven Spielberg  

Screenwriters: 
Ernie Cline, Eric 
Eason, Zak Penn  



7 GUARDIANS 
OF THE TOMB

Rolet: Kelsey Gram-
mer, Kellan Lutz, 
Bingbing Li
Regjia: Kimble 
Rendall  
Skenari: Kimble Ren-
dall & Paul Staheli

Përmbajtja

Një zbulim i rastësishëm i një perando-
ri mirë të mumifikuar që nga Kina e 
vitit 200 p.e.s. zbulon një makth 2000 

vjeçar, një sekret që duhej të kishte mbetur 
i varrosur. Pasi që një ekip shkencëtarësh 
humbin një koleg në një labirint të lashtë, 
ky ekip me pjesëtarë të llojllojshëm duhet 
të punojë së bashku për ta rimarrë kolegun, 
ndërsa ekipi përpiqet të bëjë zbulimin e 
shekullit. Në kërkimin e tyre ata e gjejnë veten nën tokë, duke 
luftuar me magjinë e lashtë e të tmerrshme kineze dhe duke 
kaluar përmes një tufe vdekjeprurëse merimangash që ushqehen 
me njerëz, vetëm e vetëm për të zbuluar sekretin pas fuqisë dhe 
inteligjencës së insekteve.

Synopsis

An innocent 
discov-
ery of a 

well-preserved 
mummified Em-
peror from 200 BC 
China unearths 
a 2000-year-old 
nightmare - a 
secret that should 
have remained 
buried. As a team 
of scientists who lose a colleague in an ancient 
labyrinth, the motley crew must work together 

to recover him while trying to make the discovery of a century. In 
their quest they find themselves underground, battling ancient, 
terrifying Chinese magic and making their way through a swarm 
of deadly, man-eating spiders – only to uncover the secret behind 
the insects’ power and intelligence.

7 GUARDIANS 
OF THE TOMB

Cast: Kelsey Gram-
mer, Kellan Lutz, 
Bingbing Li
Director: Kimble 
Rendall  
Screenwriter: Kimble 
Rendall & Paul Staheli  

moviemania

HALF MAGIC

Cast: Heather Gra-
ham, Angela Kin-
sey, Chris D’Elia, 
Jason Lewis, Molly 

Shannon, Luke 
Arnold
Director: Heather 
Graham  
Screenwriter: 
Heather Graham

Synopsis

Three women use their newly formed 
sisterhood to fight against sexism, 
bad relationships and low self-esteem. 

Through embracing their wild adventures, 
they learn the secret to ultimate fulfilment.
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HALF MAGIC

Rolet: Heather 
Graham, An-
gela Kinsey, Chris 
D’Elia, Jason Lew-

is, Molly Shannon, 
Luke Arnold
Regjia: Heather 
Graham  
Skenari: Heather 
Graham  

Përmbajtja

Tre gra përdo-
rin shoqatën 
e tyre të sapo 

formuar të motrave 
për të luftuar kundër 
seksizmit, marrëd-
hënieve të këqija 
dhe vetëbesimit të 
ulët. Përmes përqa-
fimit të aventurave 
të tyre të egra, ato 
mësojnë sekretin 
e përmbushjes 
përfundimtare 
shpirtërore.



Arianit Mani është vetëm 12 
vjeçar por, kjo nuk e ka pen-
guar atë që ai tashmë të ketë 

6 vite përvojë në sportin e karatesë. 
Zelli dhe përkushtimi në këtë sport 
tashmë kanë filluar të japin rezultate 
shumë domethënëse për karrierën në 
nisje të këtij karateisti nga Podujeva.

Krye trajneri i Klubit të Karatesë 
Llapi, z. Gazmend Havolli, thotë se 
që nga fillimi Arianiti është shquar 
në këtë sport me fitore dhe medalje 
në pothuajse çdo garë që ka marrë 
pjesë. Mirëpo, në maj të vitit të kaluar 
në Stamboll të Turqisë në “Kampio-
natin e 22-të Ballkanik të Karatesë 
për Fëmijë”, Arianiti e tregoi me të 
vërtetë cilësinë e tij. Ai atje doli në 
vendin e tretë në kategorinë -42 
kilogramë. “Kur ka shkuar në Kampio-
natin Ballkanik kam qenë i bindur se 
ai do të kthehet me medalje. Për fat 
të keq Arianiti humbi prej një garuesi 
të cilin në turneun “Ulqini Open” e ka 
mundur me rezultatin 3:0. Mirëpo, 

besoj se kësaj 
radhe pritjet, 
pesha e garës 
dhe përgjegjësia 
si përfaqësues 
i Kosovës ka 
ndikuar pak në 
performancën e 
tij. Gjithsesi, unë 
besoj se këtë 
vit ai do të fitoj 
medalje sërish 
por, edhe se do 
të përmirësojë 
rezultatin e tij nga 
viti i kaluar. Unë 
e shoh Arianitin si 

një nga shpresat e Kosovës në këtë 
sport,” shtoi z. Havolli.

S’do mend se rruga deri në këtë 
pikë nuk ka qenë aspak e lehtë pasi 
që Arianiti zhvillon stërvitje katër herë 
në javë nga dy orë. Madje ai thotë 
se po kaq shumë ushtron edhe në 
shtëpi. Njëkohësisht pjesëmarrja 
në gara të ndryshme nënkupton se 
kohë pas kohe ai duhet të mungojë 
në shkollë. Mirëpo, Arianiti thotë se 
kjo nuk është problem sepse mësim-
dhënësit e tij kanë mirëkuptim për 
pasionin e tij. Njëkohësisht, ai vet e 
kupton rëndësinë e shkollimit prandaj 
mungesat eventuale ai i kompenson 
me punë shtesë në shtëpi duke mos 
lejuar që sporti të bëhet pengesë në 
shkollimin e tij. Sa i përket pjesëmar-
rjes në gara, Arianiti thotë se deri tani 
ai ka pasur rastin që të përfaqësojë 
si klubin ashtu edhe Kosovën në 
arenën ndërkombëtare në karate. 
Sipas tij emocionet në garat ku ai e 
ka përfaqësuar Kosovën siç ishte 
Kampionati Ballkanik ishin shumë më 
të forta dhe më 
të veçanta.

Sipas z. 
Havolli ajo që 
duhet thek-
suar është 
se Federata 
e Karatesë e 
Kosovës (FKK) 
është pranuar 
si anëtare 
e plotë në 
Federatën 
Ndërkombëtare 
të Karatesë 
(FNK) vetëm 

dy vjet më parë. Kjo do të thotë se ka-
rateistët tanë kanë mungesë përvoje 
kur bëhet fjalë për garat elitare siç 
janë kampionatet ballkanike, evropi-
ane apo botërore. Mirëpo përkundër 
kësaj, puna dhe përkushtimi i të gjithë 
adhuruesve të këtij sporti në Kosovë 
kanë bërë që pas dy vitesh Kosova të 
ketë 9 referë të karatesë me licenca 
ballkanike, evropiane dhe botërore. 
Kjo për shkak se përkundër se FKK-
ja nuk ka qenë anëtare e FNK-së, ajo 
i ka zbatuar të gjitha rregullat e kësaj 
të fundit për sa i përket garave, refer-
imit, trajnerëve, etj. Kështu sot Koso-
va i ka disa sportistë me emër në këtë 
fushë të cilët premtojnë shumë për 
të ardhmen. Ndër ta veçohen: Tahir 
Ajvazi, Alvin Karaçi, Herolind Nisheci, 
Orges Arifi, Yll Cenaj, për të ardhur 
tek gjeneratat më të reja ku dallohen 
Arianiti, Alma Loki, etj.

Nga ana tjetër, Arianiti thekson 
se ëndrra e tij është që të përfaqë-
sojë Kosovën në Lojërat Olimpike 
në Tokio 2020 dhe që të kthehet 
nga atje me medalje ashtu si edhe 
Majlinda Kelmendi. Ndërsa, bash-
këmoshatarët e tij Arianiti i porositë 
që të mos hezitojnë por, të fillojnë të 
merren me sport dhe të përgatiten 
për suksese në jetë. Një porosi të 
ngjashme e pati edhe z. Havolli i cili 
shtoi: “Të rinjtë i porosis që të mer-
ren me sport dhe sidomos me sporte 
luftarake gjegjësisht, karate. Sporti 
do t’i bëjë edhe më të suksesshëm 
në të gjitha fushat e jetës pasi që 
do të kenë më shumë vetëbesim. 
Sporti ndikon që të rinjtë të formohen 
shumë më mirë, të kenë karakter të 
fortë dhe rrjedhimisht i bën ata më të 
përgatitur për jetë.”
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ARIANIT MANI – MISIONI TOKIO 2020!
këndi sportiv
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sports corner

Arianit Mani is only 12 years 
old but this has not stopped 
him from having 6 years of 

experience in karate. Hard work and 
dedication in this sport have started 
yielding significant result for the young 
carrier of this karateka from Podujevë/
Podujevo.

Mr. Gazmend Havolli, the head 
coach of Karate Club “Llapi”, says 
that from the very beginning Arianit 
was distinguished in this sport ranking 
victories and medals in almost every 
competition he participated. However, 
it was in May in Istanbul Turkey at 
the “22nd Balkan Championships 

for Children 2017” that Arianit 
truly shone and showed his 
qualitied. He ranked third there 
in the -42 kilograms category. 
“When he went to the Balkan’s 
Championship, I was con-
vinced he would return with a 
medal. Unfortunately, Arianit 
lost from an opponent that he 
had beaten 3:0 at the ‘Ulqini 
Open’ tournament. I believe, 
though, that this time the 
expectations and the impor-
tance of the competition and 
the fact he was representing 
Kosovo got the better of him 
and impacted his performance. 
Nevertheless, I believe that 
this year he will win a 
medal again and that 
he will also improve 
on his last year’s 
result. I see Arianit 

as one of Kosovo’s hopes 
in this sport,” Mr. Havolli 
added.

Reaching this point 
has not been easy though, 
because Arianit has two-
hour trainings four times a 
week. He even says that he 
trains just as much at home. 
In addition participation in 
competitions means that 
from time to time he has 
to be absent from school. 
Arianit, though, claims that 
this is not a problem as his 
teachers have an under-
standing for his passion. 
At the same time he is aware of the 
importance of his education and any 
possible absences he compensates 
with extra work at home thus not 
allowing sports to become an ob-
stacle to his education. In relation to 
competitions, Arianit says that so far 
he has had the opportunity to repre-
sent both his club and Kosovo in the 
international karate stage. According 
to him emotions in competitions where 
he represented Kosovo such as the 
Balkan Championship where much 
stronger and special.

According to Mr. Havolli, it must 
be noted that the Kosovo Karate 
Federation (KKF) was accepted as 
a full member of the International 
Karate Federation (IKF) only two 

years ago. This means that our 
karateka lack experience in relation 
to elite competitions such as Balkan, 
European and World Championships. 
However, despite this the work and 
dedication from all the admirers’ of 
this sport in Kosovo have made it pos-
sible that only two years later Kosovo 
has 9 karate referees with Balkan, 
European and world licences. This is 
because although KKF wasn’t a mem-
ber of the IFK it observed all the rules 
of the later in relation to competitions, 
refereeing, coaching, etc. as a result, 
today Kosovo has several renowned 
karateka who promise a lot for the 
future. Among them are: Tahir Ajvazi, 
Alvin Karaçi, Herolind Nisheci, Orges 

Arifi, Yll Cenaj, including the youngest 
generations with names like Arianit, 
Alma Loki, etc.

On the other hand, Arianit 
stresses that his dream is to repre-
sent Kosovo at the Olympic Games in 
Tokyo 2020 and return from there with 
a medal just as Majlinda Kelmendi 
did. Arianit also invited his peers to 
not hesitate but to start doing sports 
and prepare for a successful life. Mr. 
Havolli had a similar message who 
added: “I appeal to the young people 
to start doing sports and in particular 
Marshal Arts, because it will help 
them build their self-esteem. The 
sport improves the character build-
ing of the youth and consequently 
prepares them better for their life.”

ARIANIT MANI – MISSION TOKYO 2020!



Kindle nga “Oasis”
Ka shumë Kindle më të lira për të 
blerë, por ekzistojnë dy arsye pse 
nëna juaj meriton lexuesin më të mirë 
elektronik të bërë ndonjëherë: sepse 
ajo është nëna juaj, dhe kur mendoni 
se ky Kindle vjen me një kombinim 
mbështjellës ekrani dhe bateri 
rezervë, atëherë Kindle nga “Oasis” 
ka çmimin e duhur. Lexuesi elektronik 
ka ekranin me shkronja më dalluese 
dhe më të ngjashme si në letër nga Amazon 
dhe një dizajn të përsosur dhe mirë të men-
duar. Pesha e saj anon pak në një anë, duke 
e bërë atë më të rehatshme për lexim me një dorë, në krahasim me 
pajisjet që janë plotësisht të balancuara.

Kindle Oasis
There are much cheaper Kindles to buy. But there are two reasons 
your mom deserves the best e-reader ever made: She’s your mom, 
and when you consider that it comes with a combination screen cover 
and backup battery, the Oasis is priced exactly right. The e-reader 
has Amazon’s sharpest, most paper-like e-ink display, and a flawless, 
thoughtful design. Its weight pulls slightly to one side, making it more 
comfortable for one-handed reading than 
completely balanced devices. 

iPad-i nga “Apple”
Tundimi mund të jetë të shkosh me kosto të 
ulët dhe t’ia marrësh nënës ndonjë tablet të 
rëndomtë Android që mund besueshmërisht 
të transmetojë deri në një masë video dhe të 
shfaq uebfaqe. Mirëpo gjersa tabletët vazhdo-
jnë të zëvendësojnë laptopët, iPad-i i fundit me 
madhësi të plotë ka fuqinë e përpunimit dhe 
cilësinë e ekranit për të trajtuar si përmbajtjen e 
tanishme ashtu edhe atë të ardhshme. Dhe pa-
varësisht sa i dobishëm dhe sa i vogël që është 
“iPad mini”, madhësitë më të mëdha të ekranit 
janë vendimtare për zëvendësimin e laptopëve.

Apple iPad
The temptation might be to go bargain bin, and get your mom 
some run-of-the-mill Android tablet that can somewhat reliably 
stream video and display websites. But as tablets continue to re-
place laptops, the latest full-size iPad has the processing power 
and display quality to handle both current and future content. And 
as handy as the smaller iPad mini may be, larger screen sizes 
are crucial for laptop replacements. 

Stiku për streaming nga “Roku”
Mënyra më e lehtë për të parë transmetimin e videos në tele-
vizor është me stikun “Roku Streaming Stick”, një pajisje me 
madhësi të një USB-je që përputhet me portin e një ekrani të 
rrafshët HDMI dhe vjen me një telekomandë të re të thjeshtë 
dhe ndërfaqe në ekran. Ka më shumë opsione të paketuara 
nga “Apple” dhe madje edhe nga “Roku”, përveç nëse nëna juaj 
është një përdoruese e zjarrtë e iTunes, kjo është mënyra e 
përsosur për të filluar me transmetimin e drejtpërdrejtë (stream-
ing-un) të shfaqjeve si “Orange Is the New Black”, “Transparent” 
dhe të tjerave. 

Roku Stream-
ing Stick
The easiest way 
to watch stream-
ing video on TV 
is with Roku’s 
Streaming Stick, a 
thumb drive-size device that fits into a flat screen’s HDMI port, 
and comes with a refreshingly simple remote control and on-
screen interface. There are more feature-packed options from 
Apple, and even from Roku, but unless your mom is a die-hard 
iTunes user, this is the perfect way to get started with streaming 
for shows like Orange Is the New Black, Transparent, and more. 

Matësi “Fitbit Alta HR”
“Alta HR” është matësi i “artë” i fitnesit - nuk 
është aq i madh sa një orë dore nga “Apple” ose 
ndonjë kompjuter dore për vrapues, por është 
më shumë se një llogaritës hapash për shëtitje 
të ngadalta. Ai vazhdimisht matë pulsin e zemrës 
dhe mund të rregllohet për të shfaqur njoftimet e 
telefonit në ekranin OLED të tij, ose rregullisht të 
cingëroj për t’ju kujtuar që të lëvizni. “Alta HR” 
nuk do të gjurmojë ndryshimet e ngritjes gjatë 
lëvizjes, por është më e hollë sesa matësit e tjerë 
që e bëjnë këtë dhe mjaft tërheqëse për tu përshta-

tur me aktivitete dhe veshje të ndryshme. 

Fitbit Alta HR
The Alta HR is the Goldilocks of fitness tracker - not as bulky as an 
Apple Watch or hard-core runner’s wrist computer, but more than 
just a step-counter for gentle strolls. It continuously tracks heart rate, 
and can be set to display phone notifications on its OLED screen, or 
regularly buzz you to remind you to move. The Alta HR won’t track 
elevation changes as you move, but it’s slimmer than trackers that do, 
and attractive enough to work with different activities and outfits. 

Nënat meritojnë më mirë se çfarë janë të shkruara në udhëzuesit e dhuratave për ato. A kërkojnë vërtet nënat që 
mbështjellëset e tyre të iPhone-ave të vijnë me printime me lule dhe çantat “Kate Spade” të kenë xhepa të brendshëm 
për tableta? Besojmë se mund të bëjmë më mirë. Ja përzgjedhjen tonë më të mirë për një listë me dhurata teknologjike 

që janë të mrekullueshme për të gjithë, por rastisin të tërheqin vërtet nënat.
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Korniza “Aura Frame”
Harrojeni atë që mendoni se 
dini për kornizat dixhitale të 
fotografisë. “Aura”, jo vetëm 
që duket si diçka që dëshironi 
ta shfaqni në shtëpi, por korni-
za “smart” gjithashtu eliminon 
të gjitha përpjekjet e bezdis-
shme për të gjetur fotot e 
përsosura për të ngarkuar. Sapo të sinkronizohet me telefonin tuaj, “Aura” 
mund të përcaktojë saktësisht se cilat fotografi janë të rëndësishme për 
ju dhe cilat do të duken të mira. Rezultati është një galeri rrotulluese e 
fotove tuaja më të mira në një ekran me rezolucion super të lartë. Gjersa 
më e mira nga të gjitha është se nëse jeni lodhur nga një foto, thjesht 
mund ta largoni me një lëvizje përmes kontrolleve me gjeste.

Aura Frame
Forget what you think you know about digital picture frames. Not only does 
the Aura look like something you’d actually want to display at home, but the 
smart frame also takes all the annoying effort out of finding the perfect pho-
tos to upload. Once synced to your phone, Aura can determine exactly which 
images are important to you and which will look good. The result is a rotating 
gallery of your best photos on a super-high resolution display. Coolest of all? 
If you tire of an image you can simply wave it away with gesture controls. 

Priza “iHome iSP5 Smart Plug”
Produkti më i mirë dhe më i domosdoshëm në shtëpi është 
Nest. Por një termostat me çmim të lartë është vështirë të 
shitet, sidomos kur në atë 
dhuratë ka më shumë 
se një kontribues. Pra, 
zgjedhni pajisjen tjetër 
më të dobishme të 
pajisjeve “smart” për 
shtëpi, siç është një 
prizë e mençur (smart) 
që ju mundëson të fikni 
ose ndalni një llambë ose 
pajisje tjera përmes një smart-
phone. iSP5 nga “iHome” është më i drejtpër-
drejtë në këtë kategori dhe punon me Android dhe iOS, me një 
aplikacion falas që ju mundëson të aktivizoni kohëmatësin, si 
dhe të shkurtoni ose riktheni fuqinë nga kudo që keni sinjal.

iHome iSP5 Smart Plug
The best and most indispensable smart home product is the 
Nest. But a high-priced smart thermostat is a tough sell for a 
gift that others might chip in for. So go with the next-most-useful 
piece of smart home gear, a smart plug that lets you turn a lamp 
or other device on and off with a smartphone. iHome’s iSP5 is 
the most straightforward in this category, and works with both 
Android and iOS, with a free app that lets you set timers, as well 
as cut or restore power from anywhere you have a signal. 

Kufjet “V-Moda Forza Earbuds”
Prodhuesit e kufjeve shpesh kanë qasje të 
ndryshme për mbajtjen e kufjeve, duke filluar nga 
altoparlantat e thjeshtë që futen brenda në vesh 
deri tek pajisjet që mund të varen në vesh që 
qëndrojnë mirë pa lëvizur fare. Kufjet e “V-Moda 
Forza” iu lënë këtë vendim juve. Ato vijnë me 
madhësi të ndryshme të mbajtësve për veshë 

dhe sportive që mund të ndërrohen, kështu që ju mund të 
zgjidhni llojin dhe shkallën e përshtatjes që ju nevojitet. Dhe 
meqenëse aksesorët ndërrohen, kufjet nuk do të duken të 

çuditshme jashtë stërvitjeve.

V-Moda Forza Earbuds
Headphone-makers often have different 

approaches to exercise earbuds, ranging from 
simple in-ear speakers to ear-latching con-

traptions that resist being jostled out of 
position. V-Moda’s Forza earbuds leave 
that decision to you. They ship with vari-
ous sizes of detachable earhooks and 
sport fins, so you can choose the kind 
and degree of fit you need. And since 
the accessories come off, the ear-
buds don’t have to look outlandish 
outside of workouts. 

GADGETS MOMS REALLY WANT: TECH GIFTS FOR MOTHERS
Mothers deserve better than the gift guides that are written for them. Do moms really demand their iPhone cases 

come smattered in flower prints, and Kate Spade bags with internal tablet sleeves? We think we can do better. Here’s 
our best shot at a list of tech gifts that are great for everyone but happen to have genuine mom appeal.
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Lokatori “Tile 
Mate”
Lokatorët që funksionojnë 
përmes Bluetooth si “Tile 
Mate” janë një pajisje 
e zgjuar që çuditërisht 
pak njerëz e posedojnë. 

Kapni ose ngjitni një “Mate” në çdo 
gjë që humbni më së shumti - çelësat dhe telekomandat janë 

zgjedhjet e natyrshme - dhe mund ta përdorni telefonin për të 
parë vendndodhjen e tyre të fundit të detektuar në një hartë ose 
aktivizoni një tingull. Lokatorët “Tile” janë më të shtrenjta se disa 
të tjerë konkurrentë, por kanë më pak punë me sinkronizim dhe 
një përvojë më të lehtë me aplikacion.

Tile Mate
Bluetooth-powered locators like the Tile Mate are an ingenious 
gadget that surprisingly few people own. Clip or stick a Mate 
onto whatever you lose most - keys and remote controls are the 
obvious choices - and you can use your phone to look up their 
last-detected location on a map, or activate a sound. Tile’s loca-
tors are more expensive than some competitors, but have less 
syncing issues, and a cleaner app experience. 

(Source: https://www.mensjournal.com)
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Shpesh në bisedat tona 
private ne e kemi dëgjuar 
e mbase edhe kemi 

përmendur argumentin se e kemi 
të vështirë që të realizojmë diçka 
sepse mungojnë kushtet. Zonjusha 
Pranvera Hyseni, është një studente e 
re nga Vushtrria, e cila është shembull 
tipik pse ky argument nuk është 
aspak i qëndrueshëm. Znjsh. Hyseni 
studion për gjeografi në Universitetin 
e Prishtinës. Arsyeja pse ajo e ka 
zgjedhur këtë degë ndërlidhet me 
pasionin e saj të vërtetë: Astronominë.

Në Prishtinë nuk ekziston dega apo 
departamenti i studimeve për astronomi. 
Në fakt, ajo kryesisht mësohet si lëndë 
në kuadër të studimeve për gjeografi. 
Krahas kësaj, në Kosovë nuk ekziston 
as edhe një observator i vetëm nga ku 
astronomët apo amatorët e kësaj fushe 
do të mund të vëzhgonin qiellin dhe 
trupat e ndryshëm qiellor. Madje, edhe 
nëse dëshironi të blini një teleskop do të 
keni vështirësi. Thënë shkurt “mungojnë 
kushtet” për një aktivitet të tillë. Mirëpo, 
kjo nuk vlen për Pranverën.

Nëse do të duhej, mënyra më e 
mirë për ta përshkruar këtë zonjushe 
të re është se kur bëhet fjalë për 
astronominë, pasionin e jetës së saj, 
kjo vajzë nuk e pranon përgjigjen JO. 
Rezultati i kësaj vendosmërie është se 
sot ajo është kryetare e organizatës 
“Astronomy Outreach of Kosova”. Kjo 
organizatë merret me popullarizimin e 
astronomisë në Kosovë përmes vizitave 

nëpër shkolla si dhe organizimit të 
kampeve të astronomisë për vëzhgimin 
e trupave qiellor. Mjetet e tyre të punës 
ajo i ka siguruar përmes donacioneve të 
ndryshme nga mbarë bota të cilat janë 
siguruar përmes kontakteve në rrjetin 
social Facebook.

Për më tepër gjatë vitit 2017 znjsh. 
Pranvera pati rastin që të realizonte një 
pjesë të ëndrrës së saj në skenën më 
të madhe të astronomisë. “Vitin e kaluar 
unë pata rastin që të zhvilloja një vizitë 
shkencore në dy qendra të NASA-së. 
Kjo është bërë e mundur falë kontakteve 
të mia të rregullta me shumë astronautë 
përmes rrjetit social Facebook. Pas 
shumë viteve të kontakteve me ta si dhe 
punës dhe vullnetit që ne e kemi, ata e 
kanë mundësuar një vizitë për ne atje. 
Mirëpo, për shkak të kostos shumë të 
lartë ky udhëtim është mundësuar për 
vetëm një person. Kështu, unë kam 
qëndruar atje 4 muaj dhe kam udhëtuar 
në 17 shtete të SHBA-ve. Krahas 
konferencave dhe qendrave vrojtuese 
që i kam vizituar e kam pasur rastin që 
të vizitojë edhe dy qendra të NASA-së: 
‘Kennedy Space Center’ në Florida 
dhe ‘Marshall Space Flight Center’ në 
Alabama,” theksoi znjsh. Pranvera. Ajo 
më tutje theksoi se kjo vizitë ka qenë një 
ëndërr e realizuar pasi që NASA është 
agjencia hapësinore më e madhe dhe 
më e suksesshme e botës. “Aty i kam 
parë për së afërmi të gjitha makineritë 
me të cilat janë realizuar udhëtime 
historike në hapësirë si dhe jam takuar 
edhe me astronautë të NASA të cilët 
kanë pasur mundësinë që të shkelin në 
sipërfaqen e hënës të sjellin mostra nga 
atje. Në mesin e tyre është Astronauti 
Michael Collins i cili ka qenë anëtar i 
ekuipazhit Apollo 11 së bashku me Neil 

Armstrong dhe Buzz Aldrin. Pastaj, jam 
takuar me Charlie Duke i cili ka shkelur 
në hënë me misionin Apollo 16 si dhe 
shumë astronautë të tjerë edhe nga 
misionet e tjera si: ‘Space Shuttle’ dhe 
‘Skylab’,” shtoi znjsh. Pranvera.

Tërë kjo këmbëngulje dhe 
përkushtim për t’i realizuar ëndrrat e 
saj u kurorëzua në muajin nëntor 2017 
kur një asteroidi iu vu emri i Pranvera 
Hysenit. Kjo e fundit e quan këtë 
nderin më të madh dhe tregon se ishte 
astronomi Richard Hell nga qendra 
“Catalina Sky Survey” ai i cili kishte 
propozuar që emri i saj t’i vihej një 
asteroidi. Ky propozim u shqyrtua 
nga Qendra “Minor Planet Center” e 
cila e bën emërimin e trupave qiellor 
si dhe nga Unioni Ndërkombëtar 
i Astronomëve në Universitetin e 
Harvardit. Pas një periudhe gjashtë 
mujore është vlerësuar që asteroidi 
45687 të quhet Pranverahyseni = 
200 EK 140.

Këto janë vetëm disa prej arritjeve 
që znjsh. Pranvera Hyseni dhe 
Organizata Astronomy Outreach of 
Kosovo i kanë arritur në një vend 
ku “mungojnë kushtet”. Kurse, vet 
Pranvera pati një porosi shumë të 
thjeshtë për të gjithë të rinjtë në Kosovë 
dhe sidomos vajzat: “të gjitha femrat 
në Kosovë duhet që të vazhdojnë dhe 
t’i ndjekin ëndrrat e tyre. Zërat që sot 
tentojnë t’i ndalojnë dhe t’i pengojnë 
në rrugëtimin e tyre do të jenë të parët 
që do të vijnë t’i urojnë pasi që të kenë 
arritur sukses. Këtë duhet ta bëjnë jo 
vetëm për vete por, për të gjitha vajzat 
në Kosovë dhe për brezat e ardhshëm. 
Pra unë i lus që të kenë përkushtim dhe 
të bëhen frymëzim dhe shembull për të 
gjithë shoqërinë.”

ASTEROID 45687 Pranverahyseni = 200 EK 140
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Often in our private conversations 
we have heard, and probably 
argued that it is hard to achieve 

something because “we lack the means”. 
Miss Pranvera Hyseni is a young student 
from Vushtrri who is a typical example 
why this claim is not sustainable at all. 
Miss Hyseni studies geography at the 
University of Prishtina. The reason she 
has chosen geography is related to her 
true passion: Astronomy.

There is no branch or department 
for astronomy studies in Prishtina. It is 
mainly lectured as a course within the 
geography studies. In addition there isn’t a 
single observatory in Kosovo from where 
astronomers and astronomy amateurs 
could observe the sky and celestial bodies. 
Even if you want to buy a telescope it will 
be difficult. Simply said, in Kosovo “we lack 
the means” for this activity. This, however, 
does not apply to Miss Hyseni.

If we would have to, the best way to 
describe this young lady is that in relation 
to astronomy, her life passion, this girl 
doesn’t accept “NO” for an answer. The 
result of this determination is that today 
she is the Head of “Astronomy Outreach 
of Kosovo”. This organization is active in 

promoting astronomy 
in Kosovo through 
visits to schools and 
astronomy camps for 
observing celestial 
bodies. She has 
obtained their tools 
through various 
donations from around 
the world, which in 
turn were received 
from her Facebook 
contacts.

Moreover, during 
2017, Miss Hyseni had the opportunity 
to make part of her dream come true on 
the world’s grandest stages of astronomy. 
“Last year I had a chance to conduct 
a scientific visit in two NASA centers. 
This was made possible through my 
regular contacts on Facebook with many 
astronauts and astronomers. After many 
years of contacts with them and thanks to 
the work and dedication we have shown, 
they enabled this visit for us. However, due 
to the high costs this trip was sponsored 

for only one person. As a result, I got 
the chance to stay there 4 months and 
travel across 17 states in the United 
States of America. In addition to many 
conferences and observing centers I also 
got the chance to visit two NASA Centers: 
‘Kennedy Space Center’ in Florida and 
‘Marshall Space Flight Center’ in Alabama,” 
Miss Hyseni said. She went on highlighting 
that this visit was “a dream come true” 
because NASA is the world’s biggest and 
most successful space agency. “There I 
got to see all the machineries that were 
used to accomplish historic space travels 
and I also met NASA astronauts who have 
walked on the moon and brought samples 
from there. Among them Michael Collins 
who was a member of Apollo 11 crew 
together with Neil Armstrong and Buzz 
Aldrin. I met Charlie Duke who walked on 
the moon with Apollo 16, and I met with 
many other astronauts from other missions 
such as: ‘Space Shuttle’ and ‘Skylab’,” 
Miss Hyseni added.

Her perseverance and dedication 
to make her dreams come true were 
crowned in November 2017 when 
an asteroid was given Miss Pranvera 
Hyseni’s name. The later calls this the 
greatest honor and recalls that it was 
astronomer Richard Hell from “Catalina 
Sky Survey” who proposed her name to 
be given to an asteroid. This proposal was 
assessed by the “Minor Planet Center” 
and the International Astronomical Union 
which are the recognized authorities 
for assigning designations to celestial 
bodies. Six months later it was concluded 
that asteroid 45687 would be called 
Pranverahyseni = 200 EK 140.

These are only some of the successes 
that Miss Pranvera Hyseni and Astronomy 
Outreach of Kosovo have achieved in a 
place that “lacks the means”. Whereas, 
Pranvera herself had a simple message 
for the youth in Kosovo, and girls in 
particular: “all women in Kosovo should 
continue and follow their dreams. The 
voices that try to hinder and stop them in 
their journey today will be the first ones to 
come and congratulate them when they 
succeed. They should do this not only for 
themselves but for all the girls in Kosovo 
now and the future generations as well. So 
I ask them to be dedicated and become 
an inspiration and serve as 
examples for all society.”

ASTEROID 45687 Pranverahyseni = 200 EK 140
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Revista For You 
iu dedikohet të 
rinjëve 12-18 

vjeç dhe synon që të 
promovojë vlerat e 
tilla si bashkëpunimin, 
tolerancën ndëretnike, 
respektimin e të 
drejtave të njeriut, 
barazinë gjinore, 
respektimin e të 
drejtave të fëmijëve 
etj. Kur bëhet fjalë 
për respektimin e 

të drejtave të njeriut revista For 
You është shembull jo vetëm në 
Kosovë por edhe në rajon. Sepse, 
tash e disa vite me radhë, revista 
For You është i vetmi publikim 
periodik informativo-argëtues i cili 
botohet edhe në gjuhën Braille.

Në pesëmbëdhjetë vite që 
botohet revista ka arritur që të 
krijoj një imazh shumë të mirë në 
mesin e lexuesve të cilët jo rrallë 
janë edhe jashtë grupmoshës të 
cilës i dedikohet revista. 
Shpërndarja e revistës 
bëhet nga LMT-të në 
shkollat fillore dhe të 
mesme anë e kënd 
Kosovës. Treguesi më 
i mirë për suksesin e 
revistës është numri 
i madh i letrave të 
lexuesve të cilat vijnë 
në redaksinë tonë çdo 
javë. Në këto letra 
lexuesit tanë gjithmonë 
shprehen të kënaqur 
me përmbajtjen dhe 
cilësinë e revistës.

Po ashtu, 
përfaqësues të 
institucioneve të 
ndryshme na kanë 
lavdëruar për punën e 
mirë dhe mbështetjen 
e inciativave pozitive 
siç është projekti për 
krijimin e Komiteteve 

Komunale për Siguri në Bashkësi në të gjitha komunat e 
Kosovës, i cili financohet nga OSBE-ja. Ndër organizatat 
tjera me të cilat revista ka bashkëpunim shumë të mirë 
dhe punën e të cilave e ka promovuar janë: Policia e 
Kosovës; Forca e Sigurisë së Kosovës, OSBE-ja, zyrat e 
ndryshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNDP, 
UNHCR, UN Woman, etj.), organizatat e ndryshme 
joqeveritare; sportistë, këngëtarë dhe artistë të rinj vendor; 
institucionet e ndryshme vendore, etj. Revista ka qenë 
dhe mbetet një promovuese aktive e pasurisë natyrore 
të Kosovës si dhe trashëgimisë së pasur kulturore pa 
kurrfarë dallimi etnik. Në shumë raste drejtorët dhe 
arsimtarët e shkollave të ndryshme na kanë informuar 
se revista përdoret edhe si një mjet ndihmës shumë i 

mirë për të mësuarit e gjuhës 
angleze. Madje ka nga ata 
arsimtarë që e përdorin edhe 
gjatë zhvillimit të orëve të tyre të 
gjuhës angleze.

Në janar të vitit 2018 revista 
e ka shënuar pesëmbëdhjetë 
vjetorin e themelimit të saj. Për 
nder të këtij përvjtori redaksia 
jonë në shenjë falënderimi 
ka filluar me organizimin e 
një loje shpërblyese për të 
gjithë lexuesit e saj. Kjo lojë 
shpërblyese është konceptuar 
në formën e një kuizi të 
njohurive për revistën For 

You. Të gjithë 
pjesëmarrësit 
e lojës do të 
garojnë për të 
fituar një prej 
shpërblimeve 
të shumta si 
dhe për të fituar 
të drejtën e 
pjesëmarrjes 
në festën e 
përvjetorit të 
revistës e cila 
do të mbahet 
me datë 5 maj 
2018. Me këtë 
rast do të bëhet 
edhe ndarja e 
shpërblimeve 
për fituesit e 
kuizit. 

Ne në 
redaksinë e 
revistës For 
You, nuk na 

mbetet tjetër përpos që t’ju falenderojmë 
për besnikërinë tuaj si lexues gjatë këtyre 
15 viteve. Njëherit, ne ju ftojmë që merrni 
pjesë në lojën tonë shpërblyese sepse do 
të mbeteni tejet të kënaqur me shpërblimet 
që i kemi përgatitur për ju. Të gjithë ju që 
dëshironi të dini më shumë për kuizin tonë, 
shkoni në faqen tonë në Facebook: 
www.facebook.com/Magazine4Ushqip. 
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For You Magazine 
is dedicated to 
12-18-years-old 

youngsters and aims 
to promote values 
such as cooperation, 
interethnic tolerance, 
respect for human 
rights, gender equality, 
respect for children’s 
rights, etc. When it 
comes to respecting 

human rights, 
the For You 
Magazine 
is a model 
not only 
in Kosovo 

but also in 
the region. 

Because, for 
several years 
now, The For 
You Magazine is 

the only periodical 
information-entertainment publication, which is 
published in Braille language.

During these fifteen years that the magazine is 
published, it has 
achieved to create 
a very good image 
among readers 
who very often 
are outside the 
age group which 
the magazine 
is dedicated to. 
Distribution of the 
magazine is done 
by LMTs to primary 
and secondary 
schools throughout 
Kosovo. The 
best indicator for 
magazine success 
is the large number 
of readers’ letters 
that arrive to our 
editorial office 
every week. In 
these letters our 
readers express 
their satisfaction 
with the content and quality of the 
magazine.

Moreover, representatives of various 
institutions have commended us for the 
good work and the support of positive 
initiatives such as the project for the 
creation of Municipal Committees for 
Community Safety in all municipalities of 
Kosovo, which is funded by the OSCE. 
Among other organizations that the 
magazine has a very good cooperation 

with and whose work it has promoted are: the Kosovo 
Police, Kosovo Security Force, OSCE, the various United 
Nations’ offices in Kosovo (UNDP, UNHCR, UN Women, 
etc.), various non-governmental organizations, sports 
players, singers and young local artists; various local 
institutions, etc. The magazine has been and remains an 
active promoter of Kosovo’s natural wealth as well as of 
the rich cultural heritage regardless of ethnicity. In many 
cases directors and teachers of various schools have 
informed us that the magazine is also used as a very good 
helping tool for learning English. There are even teachers 
who use it during their English language lectures.

In January 2018, the magazine marked the 15th 
anniversary 
of its 
founding. In 
honor to this 
anniversary, 
our editorial 
office as 
a sign of 
gratitude is 
organizing a 
prize game 
for all its 
readers. 
This prize 
game is in 
the form of 
a knowledge 
quiz about 
the For You 
Magazine. 
All the 
participants 
of the game 
will compete 
for one of 
many prizes 

and to win the right 
to participate in the 
anniversary celebration 
of the magazine, which 
will be held on May 
5th, 2018. On this 
occasion, the prizes 
will be handed out to 
the winners of the quiz.

We, in the For You 
Magazine, are only left 
to thank you for your 
loyalty as readers during 
these 15 years. At the 
same time, we invite 
you to participate in our 
prize game, because 
you will be very satisfied 
with the prizes we have 
prepared for you. All of 
you, who wish to know 
more about our quiz, 
visit our Facebook page: 
www.facebook.com/
Magazine4Ushqip.



LIBRI
Me kalimin e ditëve, unë, si një “vajzë e rritur”, 

mbarova shkollën e mesme, por nuk dija se 

çka të bëjë tutje. Vazhdova të dilja në park, 

çdo ditë, së paku aty nuk kisha monotoni, sepse kisha 

me vete librin tim të preferuar. Por, një ditë sytë e mi 

panë diçka të pazakont, nuk ishte edhe aq e paza-

kont, por ja që nuk e kisha parë më heret. E pashë një 

djalë, mendova që nuk mund të ishte 2 apo 3 vjet më i 

vjetër se unë. Lexonte dhe dukej se nuk ishte i lumur. 

Vinte aty çdo ditë, në të njëjtin vend dhe lexonte. 

Kështu vendosa që t’i flas dhe i thash vetes: “Nuk kam 

asgjë për të humbur, vetëm dua ta takojë”. Iu afrova 

dhe meqë nuk kisha folur me askend që nga vdekja e 

nënës kisha një ndjenë të çuditshme. 

“Tung”! – i thash. “Kërkojë falje nëse të pengojë, 

por ndoshta mund t’i ndërrojmë librat, ky është me të 

vërtetë i mirë, pothuajse e mbarova së lexuari, unë 

jam Ana, jetoj disa hapa larg parkut”. Ai nuk foli asgjë, 

vetëm më shikojë çuditshëm dhe u largua. Nuk u 

pendova që fola me të, ndoshta nuk ishte në disponim 

për bisedë, e kuptoja shumë mirë. Ditën tjetër prapë 

shkova në park edhe ai djali ishte aty. Dukej disi më 

ndryshe, më i gëzuar. Erdhi afër ulëses sime, u ulë dhe 

me tha: “Më fal për dje, isha i hidhëruar me dikë tjetër 

dhe nuk ishte e drejtë që të shfyhesha në ty, kështu 

që më mirë nuk fola fare, të kam parë disa herë duke 

lexuar...shpresoj që po kalon mirë këtu”! Përderisa e 

shikoja kopertinën e librit të tij, i thash që gjithçka ishte 

në rregull. Pastaj e pyeta për librin e tij. 

Më tha: “Lexojë libra të cilat mund ta përshkruajnë 

jetën time të mjerë”! Mendova pak dhe thash vet me 

vete: “Çfarë tipi qenka ky”? Emrin e kishte Marko. 

Fjalët e tij më kujtuan fjalët e babait tim dhe kjo ishte 

edhe një arsye më shumë për të vazhduar bisedën 

me të. Në sytë e tij pashë një dhimbje të madhe dhe 

gjithë kohën që e kalova me të kuptova se nëna e 

tij ishte e sëmurë nga një sëmundje e rrallë. Sikur 

sëmundja të zbulohej më 

herët mund të 
kishte pasur një 
mundësi për 
t’u shëruar, por 
fatkeqësisht u 
zbulua tepër 

vonë. Babai i 
Markos e 

kishte 
brak-

tisur atë dhe nënën e tij dhe Marko si djalë 19 vjeçar 

nuk kishte mundur të bënte asgjë. Vëllai i babait të tij, 

xhaxhai Daniel ishte kujdesur për të dhe nënën e tij. 

Xhaxhi Daniel ishte njeri i mirë, ai kishte 3 fëmijë dhe 

kurrë nuk e kishte diskriminuar Markon prej tyre.

Marko dhe unë kishim kaq shumë gjëra të përbash-

këta dhe për këtë arsye u bëmë miq vërtetë të mirë. Ai 

ishte tamam si një zog i vogël që kishte frikë të fluturojë 

dhe ta lironte vetën. Një ditë isha prapë në park dhe 

pashë që Marko nuk ishte aty; ai zakonisht ishte 10 

ose 15 minuta më herët se unë. Prita rreth 20 minuta, 

por ai nuk po dukej. Prita ende, edhe 2 orë të tjera. 

Por nuk kishte asnjë shenjë prej tij. Ndjeva se diçka 

kishte ndodhur, prandaj vendosa të shkoj në shtëpinë 

e tij edhe pse nuk e dija se ku ishte. Për herë të parë 

në jetën time ndjeva diçka që nuk dija si ta emërojë, 

ku ishin të gjitha ato libra, të gjitha ato fjali që kisha 

lexuar?! Aksund...Duke pyetur secilin që takoja në 

rrugë për shtëpinë e Markos, më në fund e gjeta. 

Ishte një shtëpi e bukur, jo aq e zbukuruar, shtëpi 

që plotësishtë përputhej me tipin e Markos. Trokita 

në derë dhe një grua u lajmërua. Më pyeti për per-

sonin që po kërkoja. I thash që po kërkoja Markon 

dhe pak sekonda më pas ai doli aty. Ishte shumë 

i zbehtë dhe dy herë u mendova nëse ishte me 

të vërtetë Marko. Pasi u futëm brenda, më tha: 

“Më vjen keq që nuk kam mundur të vijë, por gjen-

dja e nënës është përkeqësuar dhe për këtë ishte e 

pamundur të dal. Më vjen mirë që je këtu”! Nuk fola 

asgjë, vetëm e përqafova sepse e dija që kjo ishte 

ajo që kishte nevojë në atë moment, e dija se çka 

ishte duke përjetuar. Pak para kësaj, pashë 

që mjekët po qëndronin afër shtratit 

të nënës së Markos. I gjori Marko, 

ishte i humbur, pa ndonjë zgjidhje 

edhe unë isha po aq e paaftë 
për të ndihmuar sa ishte edhe ai. 

Njëri nga mjekët tha se sëmundja 

kishte përparuar aq shumë sa 
duhej qenë të gatshëm për gjithçka. 

(vazhdon) Majlinda Reka.
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THE BOOK
As days passed by, and I, as a “grown up” girl, had 

finished high school, but I had no idea what to do 

onward. I continued going in the park, every day, 

at least there I wasn’t bored, because I had with me my 

favourite books. But, one day my eyes saw something 

unusual, it wasn’t so unusual, but I had never noticed it 

earlier. I saw a boy; I thought that he couldn’t be 2 or 3 

years older than me. He was reading too, it was obvious 

that he wasn’t happy. He came there every day, in the 

same place and read. So, I decided to talk to him and I 

said to myself: “I’ve got nothing to lose; I just want to meet 

him.” I went close to him and since I hadn’t talked 

to anyone after my mother’s death, I 
had a weird feeling.

“Hi!” - I said. 
“Sorry if I’m bothering 

you, but maybe we can 
exchange the books, 
this one is really good, 
I almost finished it, I’m 

Ana, I live only a few steps 
away from the park.” He 
didn’t say anything, just 

looked at me weirdly and 
walked away. I didn’t regret 

that I talked to him, maybe 
he wasn’t in the mood for 

conversations, I completely 
understood. Next day, 

I went again in the 
park and that boy 

was there too. 
He seemed kind 
of different, kind 
of happier. He 

walked over to my 
bench, sat and he 

said: “Sorry for that thing 
yesterday, I was angry with 

someone else and it wouldn’t be fair if 

I would take it out on you, so I preferred not  to talk at 

all, I’ve seen you here many times, reading…hope you’re 

enjoying here!” While I was watching his book’s cover, 

I said that everything was just fine. Then, I asked him 

about his book. 
He said: “I read books that can describe my miser-

able life!” I thought a little bit and then I said to myself: 

“What type of person is he?” His name was Marko. His 

words reminded me of my father, and this was an extra 

reason to continue the conversation with him. In his 

eyes I saw a big pain and all that time I spent with him, I 

discovered that his mother was sick from a rare illness. If 

the illness would’ve been discovered earlier it could’ve 

been an opportunity to be healed but unfortunately it 

was discovered too late. Marko’s father abandoned him 

and his mother and Marko as 19 year old boy couldn’t 

do anything. His father’s brother, uncle Daniel, took 

care of him and his mother. Uncle Daniel was a 

good person, he had 3 children but he never 

discriminated Marko from them.
Marko and I had so many things in 

common and that’s why we became really 

good friends. He was just like a little bird 

that was afraid to fly and set itself free. 

One day I went to the park and I saw that 

Marko wasn’t there; he usually was there 

10 or 15 minutes earlier than me. I waited 

about 20 minutes but he wasn’t show-

ing up. I kept waiting, for 2 more 
hours. I still hadn’t got a sign from 

him. I felt that something hap-
pened, so I decided to go to 
his house, even though I 
didn’t know where it was. 
For the first time in my 
life I felt something 
that it was impossible 
to name. Where were 
all the books, all the 
sentences I read?! Nowhere… 
Asking almost every second person 

in the street about Marko’s house, I finally 

found it. It was a beautiful house, not too fan-

cy, a house that matched completely Marko’s 

type. I knocked on the door and a woman 

appeared. She asked me who I was looking 

for. I told her that I was looking for Marko and a 

few seconds later he was there. He was too faded and 

I thought twice if he was really Marko. After we went 

inside, he said: “Sorry that I couldn’t come, but my 

mother got worse and this thing made it impossible to 

come. I’m happy that you’re here!” I said nothing; I just 

hugged him because I knew that all he needed in that 

moment was somebody’s support, because I knew 

what he was going through. Just before, I saw the 

doctors who were staying around Marko’s mother 

bed. Poor Marko, he was lost, without any answers 

and I was just as incapable to help. One of the doc-

tors said that the illness had progressed and that 

we should be prepared for anything.
 (to be continued) Majlinda Reka 
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Tung! 
Dua vetëm t’ju them se 
jam lexuese e rregullt e 
revistës tuaj dhe se më 
pëlqen shumë. Do të kisha 
pasur dëshirë të shkruani 
më shumë për sportin 
në përgjithësi sidomos 
volejbollin. Këngëtarja ime e 
preferuar është Adele kurse 
ndër aktore do të veçoja 
Yllka Gashin. Vazhdoni të 
na sillni më të rejat nga bota 
e muzikës dhe filmit. 
Kaltrina Mustafa
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Tung! 
Nuk kam ndonjë gjë të 
veçantë për t’ju shkruar 
përpos që revista juaj më 
pëlqen shumë. Mua më 
pëlqen shumë muzika dhe 
këngëtarja ime e preferuara 
është Aydilge. Aktorët e mi 
të preferuar janë Serkan 

Cayoglu dhe Ozge Gurel 
kurse seria që më pëlqen 
më shumë është “Stina 
e qershive”. Kohën e lirë 
e kaloj me familjen, duke 
lexuar e shkruar ndërsa 
sporti që më pëlqen së më 
shumti është tenisi. 
Fjolla Kadriu
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Tung, tung! 
Revista juaj është shumë 
interesante dhe unë e lexoj 
rregullisht. Hobi im është 
këndimi dhe piktura dhe 
mendoj që në të ardhmen 
njëri nga hobet të më 
bëhet profesion. Do të 
më pëlqente shumë që 
të shkruanit më shumë 
për Dua Lipën dhe One 
direction. Aktorja ime e 
preferuar është Angelina 
Jolie kurse filmi që më 
pëlqen më shumë është 

“Harry Poter”. Sportet që 
më pëlqejnë më shumë 
janë ping pongu dhe 
volejbolli. 
Vjosa Kadriu
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Përshëndetje! 
Jam një lexuese e rregullt e 
revistës 4U dhe më pëlqen 
shumë. Gjithsesi do të 
doja që të shkruani edhe 
më shumë rreth të rejave 
nga fusha e teknologjisë. 
Këngëtarja imee preferuar 
është Dua Lipa kurse 
aktorja ime e preferuar 
është Teuta Krasniqi. 
Kohën time të lirë e kaloj 
duke shikuar televizor 
dhe duke lexuar libra. 
Përshëndetje të përzemërta 
nga Florida! 
Florida Sylkaj
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Tung! 
Si gjithë 
bashkëmoshatarët e 
mi edhe unë preferoj të 
lexoj shumë për sportin, 
muzikën por në veçanti për 
teknologjinë. Andaj ju kisha 
lutur që në revistën For 
You të zgjeroni këndin ku 
shkruani për më të rejat nga 
bota e teknologjisë. Vetëm 
vazhdoni kështu! Jeni të 
mrekullueshëm! 
Adriatik Veseli
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc
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Hi! 
I just want to tell you that 
I am a regular reader 
of your magazine and I 
like it very much. I would 
like you to write more 
on sports in general, 
especially Volleyball. My 
preferred singer is Adele, 
while among actors 
I would choose Yllka 
Gashi. Keep bringing 
the latest news from the 
world of music and film. 
Kaltrina Mustafa
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Hi! 
I don’t have anything 
special to write, except 
to say that I like your 
magazine very much. I 
also like music a lot and 
my preferred singer is 
Aydilge. My preferred 

actors are Serkan 
Cayogly and Ozge Gurel, 
while my favourite TV 
show is “The Cherries 
Session”. I spend my 
free time with my family, 
reading and writing, but 
I also like sports, mainly 
tennis. 
Fjolla Kadriu
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Hi! 
Your magazine is very 
interesting and I always 
read it.  My hobby is 
signing and painting 
and I think one of these 
hobbies will become my 
occupation in the future. 
I would like to see you 
writing more on Dua 
Lipa and One Direction. 
My preferred actress 
is Angelina Jolie, while 

the movie I like 
the most is “Harry 
Potter”. From sports I 
mainly like tennis table 
and volleyball. 
Vjosa Kadriu
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Hello! 
I am a regular reader 
of 4U magazine and 
I like it very much. I 
would like you to write 
more on IT news. My 
preferred singer is Dua 
Lipa and my preferred 
actress is Teuta 
Krasniqi. I spend my 
free time watching TV 
and reading books. My 
warmest greetings from 
Florida!
Florida Sylkaj
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc

Hi! 
Just as all my peers, I 
like reading about sports, 
music, but technology 
as well. Thus, I kindly 
ask you to expand 
your corner in For You 
magazine for newest IT 
discoveries. Keep up! 
You are great!
Adriatik Veseli
SHFMU “Fehmi Rama”- 
Likoc
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