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EDITORIAL

Kopertina:
Dua LIPA

Secili muaj përmban një atmosferë, një ndjenjë, disa 
kujtime dhe momente. Këtë e dimë dhe e ndjejmë 
- ndonëse asnjëherë nuk i kemi kushtuar shumë 

vëmendje. Derisa shumica fillojnë të ankohen për përfundimin 
e verës, unë jam tejet e lumtur që jemi në muajin shtator. 
Shtatori nuk nënkupton vetëm zgjatjen e natës, rënien e 
temperaturave dhe fillimin e mësimit në shkolla. Në vijim i gjeni  
disa arsye pse shtatori është një nga muajt më të mirë të vitit. 

a) Ai përfaqëson një fillim të ri: Nxënësit kthehen në 
shkollë me këpucët dhe rrobat e tyre të reja, madje edhe 
kutitë e reja të lapsave. Duke qenë se e doja shkollën si 
fëmijë, unë isha një nga ata që mezi prisnin mbarimin e 
pushimeve verore. Blerja e librave dhe fletoreve të reja ishte 
pika kulmore e pushimeve verore për mua.

b) Është sikur ‘janari i ri’: shtatori u mundëson të gjithëve 
ta lënë verën prapa dhe fillojnë të vendosin synime të reja 
për muajt e mbetur të vitit. Duke pasur janarin shumë afër, 
shtatori është muaji më i mirë për t’i rikujtuar dhe për të 
tentuar realizimin e vendimeve të Vitit të Ri. 

c) Fillimi i vjeshtës: Ndryshimi ngjyrave të gjetheve 
në pemë, mbledhja e frutave dhe temperaturat e 
paparashikueshme fillojnë në muajin e mrekullueshëm të 
shtatorit. Secila ditë e muajit ka mundësi që të ketë temperatura 
të ndryshme dhe kjo paparashikueshmëri na mundëson t’i 
veshim rrobat tona të reja të preferuara të vjeshtës. 

d) Momente relaksuese: Nëse jeni person i mëngjesit 
apo nëse ju pëlqen të rrini zgjuar natën vonë, ndani 
pak kohë për të patur një moment relaksues dhe ta 
shijoni këtë muaj. Uluni me një pije të nxehtë dhe 
shikoni ndërrimin e gjetheve. Shijoni motin i cili ngadalë 
freskohet, deri sa keni mundë. Vjeshta gjithmonë duket 
se kalon shumë shpejt. 

Kënaquni në shtator të dashur miq, gëzohem t’ju takoj 
përsëri.

Leonora!
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EDITORIAL
E ach month has an atmosphere, a sense, some 

memories and moments. We know and we 
feel it - even if we have never really thought 

about it. While many people start complaining that 
the summer has ended, I couldn’t be happier that it’s 
September. It’s not all about the nights getting longer, 
the temperatures cooling and the school beginning. 
Below we bring some reasons why September is one of 
the best months of the year.

a) It represents a new beginning: students are back 
to school with their new shoes, new clothes and even 
new pencil cases. Having loved school as a kid, I was 
one of those who couldn’t wait for the school holidays to 
end. Buying new books and notebooks was an absolute 
highlight of the summer holiday for me.  

b) It is the new January: September allows everyone 
to forget the summer and begin setting new goals for the 
remaining months of the year. With January just around 
the corner, September is the best month to remember, 
and try to complete, those New Year’s resolutions.

c) Beginning of autumn: Leaves changing colours on 
the trees, picking of fruits, and unpredictable temperatures 
all begin in the wonderful month of September. Each 
day of the month has the potential to have a different 
temperature outside, and this unpredictability allows us to 
don our favorite new fall clothes.

d) Relaxing moments: Whether you love mornings 
or like being up late at night, take some time to just 
have relaxing moments and enjoy this month. Sit with 
a hot beverage and watch the leaves turn. Enjoy the 
cooling of the weather while it’s still here. Fall always 
seems to pass far too quickly.

Enjoy September my friends, nice to see you again.
Leonora!

SHKOLLA E MUAJIT
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TË RINJTË E VIZITOJNË 
KAMPIN BONDSTEEL

DITA NDËRKOMBËTARE E KFOR-
it: NJË PASURI E KULTURËS, E 
PAQES DHE E SIGURISË … DI-

VERSITETI TË BËN MË TË FORTË

POSTERI:
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Keni dëgjuar për 
fshatin Koshtovë në 
Komunën e Mitrovicës?

Nëse po, atëherë 
me siguri e keni 
vizituar ndonjërin 

prej restoranteve buzë 
rrjedhës së Lumit Ibër. 
Mikpritja, ambientet dhe 
njerëzit e këndshëm si 
dhe bukuritë natyrore 
të këtij fshati pa dyshim 
e bëjnë Koshtovën një 
destinacion shumë të 
këndshëm për të kaluar 
një ditë të mrekullueshme 
me familjen tuaj atje. Mirëpo, krahas këtyre 
tipareve, fshati Koshtovë shquhet edhe 
për dashurinë dhe përkushtimin e madh të 
banorëve të tij ndaj arsimit. 

Vet ekzistenca e shkollës atje është e 
lidhur ngushtë me dy familje të shquara të 
këtij fshati, gjegjësisht familja Rexha dhe ajo 
Hajredini. Gjatë bisedës sonë me sekretarin 
e kësaj shkolle z. Nexhmedin Hajredini, ishte 
e qartë se pasioni dhe dashuria për këtë 
shkollë është trashëguar edhe në brezat e 
sotëm. “Unë jam banor i këtij fshati dhe shkolla 
jonë daton që nga viti 1915. Pra, sivjet ne 
e kemi festuar 103 vjetorin e themelimit të 
saj. Shkolla është themeluar me ndihmën e 
personaliteteve si Ferat Bej Draga, Isa Boletini 
dhe Hasan Prishtina si dhe vet fshatarëve të 
cilët kanë ndihmuar në ndërtimin e shkollës 
së parë. Mësuesi i parë ka qenë Jusuf Rexha 
po ashtu, nga fshati Koshtovë. Për më tepër, 
ai ka ligjëruar në gjuhën shqipe dhe për këtë 
arsye shkolla edhe e mban emrin e tij,” shtoi 
z. Hajredini. Ai vazhdoi më tutje duke theksuar 
se ishte babai dhe xhaxhallarët e tij ata që ia 
dhuruan 1.6 hektarë tokë shkollës. Krahas 

tokës babai i z. Hajredini ia la në 
trashëgimi shkollës edhe bibliotekën e 
tij personale me qindra tituj.

Me një histori dhe përkrahje të tillë 
nuk është aspak për tu habitur se sot 
kjo shkollë, përkundër se i ka vetëm 
360 nxënës, radhitet në mesin e pesë 
shkollave më të mira në Mitrovicë. 
Në lidhje me këtë, drejtori i shkollës z. 
Bujar Begu tha: “Arsimi në këtë fshat 
është çmuar gjithmonë dhe vazhdon të 
çmohet tej mase shumë dhe ne e kemi 
një bashkëpunim të jashtëzakonshëm 
me komunitetin. Të gjitha këshillat e 
shkollës janë funksional dhe aktiv dhe 
në veçanti Këshilli Drejtues i Shkollës 

si dhe Këshilli i Prindërve. Puna në shkollën 
tonë është transparente dhe unë dhe sekretari 
i shkollës vazhdimisht japim llogari për çdo 
gjë që është bërë në shkollë. Kjo më pas i nxit 
edhe pjesëtarët e komunitetit që të angazhohen 
më shumë në përmirësimin e kushteve në 
shkollë.” Në mbështetje të kësaj drejtori Begu 
theksoi se me rastin e festave të fundvitit 
Këshilli i Prindërve është organizuar dhe ka 
blerë dhurata për të gjithë fëmijët e shkollës 
dhe njëkohësisht ka siguruar dhurata edhe 
për të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta në 
fshatrat Koshtovë dhe Vinarc. Po ashtu, familja 
Hajredini me forcat e veta i ka blerë gypat e ujit 
në vlerë 600 euro dhe e ka rregulluar furnizimin 
e shkollës me ujë pas tre muajve mungesë.

Sa i përket sukseseve të nxënësve 
sekretari i shkollës z. Hajredini shtoi se në këtë 
shkollë fjala kryesore është transparenca. Kjo 
vlen edhe kur bëhet fjala për pjesëmarrje në 
garat e ndryshme komunale apo regjionale. 
Kështu çdo nxënës që përzgjidhet për të 
përfaqësuar shkollën duhet që së pari ta 
fitojë këtë të drejtë në garat e brendshme 
në shkollë, fillimisht në nivel të klasës dhe 

më pas në nivel të shkollës. “Shkolla jonë ka 
qenë pjesëmarrëse në garat komunale dhe 
regjionale të dramaturgëve dhe recituesve të 
rinj. Në garën e dramaturgëve të rinj shkolla 
jonë ka dalë e para në garat rajonale që u 
mbajtën në Komunën e Skënderajit. Po ashtu 
në garat komunale të recituesve të rinj ne kemi 
dalë në vendin e dytë. Është interesant si dhe 
një befasi e këndshme sepse këtë pozitë e ka 
zënë një nxënëse e klasës së dytë. Sa i përket 
sportit falë arsimtarit të edukatës fizike, z. Emin 
Baliqi, i cili është vet futbollist, shkolla jonë e 
ka zënë vendin e parë në nivel komunal në 
garat e futbollit për femrat dhe ka dalë e treta 
në nivel kombëtar. Me fjalë të tjera, edhe pse 
jemi vis rural, ne kemi shumë aktivitete jashtë 
kurrikulare dhe kemi traditë të pjesëmarrjes me 
sukses në garat komunale dhe rajonale,” tha z. 
Hajredini.

Si drejtori ashtu edhe sekretari i kësaj 
shkolle shprehën mirënjohje të veçantë 
për Këshillin e Evropës. Para katër viteve 
në vitin 2014 përmes nismës së Këshillit të 
Evropës shkolla është rinovuar për efikasitet 
energjetik dhe me këtë rast shkollës i është 
rregulluar kulmi, izolimi, dritaret, dyert dhe 
ngrohja qendrore. Ky investim i ka përmirësuar 
dukshëm kushtet për zhvillimin e një procesi 
edukativo-arsimor cilësor në këtë shkollë.

Në fund z. Begu dhe z. Hajredini i porositën 
të gjithë të rinjtë që krahas interesimit të tyre në 
teknologjinë moderne të lexojnë më shumë dhe 
të mos e harrojnë rëndësinë e librave.

z. Bujar Begu

Amir Ademi (13)
Si ço vit tjetër edhe në 
këtë vit shkollor dëshiroj 
që të jem një nxënës i 
rregullt. Dëshiroj edhe që 
menaxhimi i shkollës dhe 
mësimdhënia të jenë në 
nivel të lartë dhe shkolla jonë të vazh-
dojë me sukseset e saj. Arsyeja pse unë e 
dëshiroj këtë është sepse me përparimin e 
shkollës lehtësohet edhe të mësuarit për ne 
nxënësit.

Amir Ademi (13)
Like every other year I wish to be a good 
student but, also for the management of 
the school and teaching to be at a high 
level so that our school may continue its 
successes. The reason why I wish this is 
because as the school progresses so does 
the teaching for us students.

Adnan Jashari (14)
Unë nga viti shkollor 
pres që të mësojë më 
shumë dhe shpresoj 
që ky vit shkollor do të 
jetë i suksesshëm dhe 
unë do të arrij të kem 
rezultate më të mira. Gjithashtu pres që 
në shkollë të kemi aktivitete të shumta si 
kuize diturie dhe gara të tjera. Pres edhe 
që arsimtarët të na nxisin ne nxënësit që 
të mësojmë më shumë.

Adnan Jashari (14)
During this school year I expect to learn 
a lot and I hope this school year will be 
very successful and that I will achieve 
better results. I also expect to have many 
activities at the school such as knowl-
edge quizzes and other competitions. I 
also expect the teachers to encourage 
us students to learn more.

ÇFARË PRITNI NGA VITI I RI SHKOLLOR 2018-2019?Pyetësor Albiona Hasani (14)
Shpresoj që ky vit të 
na sjell më shumë 
rezultate të mira dhe 
suksese dhe që ne 
nxënësit të jemi më të 
kujdesshëm ndaj njëri-
tjetrit. Vjet, klasat e para dhe të gjashta 
kanë filluar të punojmë me kurrikulën e re 
dhe unë shpresoj që kjo të ndikojë pozitiv-
isht në arritjet tona si dhe në marrëdhëniet 
tona me mësuesit.

Albiona Hasani (14)
I hope that this year will bring us more 
good results and successes and that we, 
the students will show more care towards 
each other. Last year first and sixth 
grades started implementing the new cur-
ricula and I hope this will impact positively 
our achievements and our relationships 
with our teachers.

4 for you
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Have you heard of village Koshtovë in 
Mitrovica Municipality?

If yes, then most probably you have 
visited one of the many restaurants along 
the banks of Ibër River. The hospitality, 

environment, pleasant people and the natural 
beauty of this village without a doubt make 
Koshtova a very pleasant destination to 
spend a wonderful day with your family there. 
However, in addition to these features, village 
Koshtovë is also known for the great love and 
dedication of its residents towards education.

The existence of the school there is 
tightly related to two distinguished families of 
this village; namely the Rexha and Hajredini 
families. During our conversation with the 
Secretary of this school, Mr. Nexhmedin 
Hajredini, it was clear that the love for this 
school has been passed to the current 
generations as well. “I am a resident of this 
village and our school dates since 1915. In 
other words, this year we have celebrated our 
103rd Anniversary. The school was established 
with the help of dignitaries such as Ferat Bej 
Draga, Isa Boletini and Hasan Prishtina as well 
as the villagers themselves who helped in the 
construction of the first school. The first teacher 
was Jusuf Rexha, also from village Koshtovë. 

Moreover, he lectured in Albanian language and 
this is why the school bears his name today,” 
Mr. Hajredini added. He went on highlighting 
that it was his father and uncles who gave to the 
school 1.6 hectares of land and in addition his 
father also left to the school his personal library 
that contained hundreds of books.

With such a past and support it is not 
surprising that today this school, despite that it 
has only 360 students, is ranked among the top 
five schools in Mitrovica Municipality. In relation 
to this the school Principal Mr. Bujar Begu said: 
“Education has always been regarded very 
highly in this village and it still is and we have 
a great cooperation with our community. All 
school boards are operational and active and 
in particular the School’s Managing Board and 
the Parents’ Board. The work at our school is 
very transparent and both the secretary and 
I continuously give account on everything 
that has been done at the school. This in turn 
encourages the community members to put 
even more efforts in improving the conditions 
at our school.” In support to this Principal Begu 
stressed that during the Holiday Season the 
Parents’ Board got organized and purchased 
presents for all the students as well as all the 
children with special needs in Koshtovë and 
Vinarc villages. In addition, the Hajredini family 
bought 600 euros worth of water pipes and 
fixed the school’s water supply after three 
months the school had been without water.

In relation to the students’ successes, the 
school secretary Mr. Hajredini added that the 
main word in this school is transparency. This 
also applies in relation to the participation in 
various municipal and regional competitions. 
Any student that will represent the school must 
earn this right through the school’s internal 
competitions first at class and then school level. 
“Our school has participated in the municipal 

and regional competition of young dramatists 
and reciters. In the dramatists competition our 
school came in first in the regional competition 
that was held in Skënderaj. In the reciting 
municipal competition we came in second. It 
was interesting and a pleasant surprise that this 
was achieved by a student of the second grade. 
Also in sports, thanks to our physical education 
teacher, Mr. Emin Baliqi a former football player, 
our school came in first at the municipal level 
and third at the national level in female football. 
In other words, although we are in a rural area 
we have a lot of extracurricular activities and 
we have a tradition of successfully participating 
in municipal and regional competitions,” Mr. 
Hajredini added.

Both the Principal and the secretary of this 
school expressed special gratitude towards 
the Council of Europe (COE). Four years ago 
(2014) through an initiative of the COE the 
school was renovated for energetic efficiency. 
As a result the school’s roof, building’s 
insulation, all doors and windows and the 
central heating system were renovated. This 
investment has visibly improved the conditions 
for the successful conducting of a quality 
educational process.

In the end, Mr. Begu and Mr. Hajredini 
appealed to all the young people in Kosovo 
to read more books in addition to their 
interest for the modern technology and to 
not forget their importance.

z. Nexhmedin Hajredini dhe z. Bujar Begu

Diana Isufi (13)
Shpresoj që ky vit të na 
sjell rezultate dhe arritje 
edhe më të larta. Gjatë 
vitit të kaluar kemi zhvil-
luar shumë aktivitete dhe 
po ashtu kemi filluar të 
punojmë me kurrikulën e re. Shpresoj që viti 
shkollor 2018/2019 do të jetë edhe më i suk-
sesshëm dhe përplot me aktivitete shkollore 
dhe jashtë shkollore.

Diana Isufi (13)
I hope that this year will bring more good 
results and achievements. During last year 
we have conducted many activities and we 
also started implementing the new curricula. 
I hope that the 2018/2019 school year will be 
even more successful and full of curricular 
and extracurricular activities.

WHAT DO YOU EXPECT OF THE NEW SCHOOL YEAR 2018-2019?
Albin Beshiri (13)
Nga viti i ri shkollor 
(2018-2019) unë 
pres shumë gjëra 
të mira por, mbi të 
gjitha pres që ai të 
jetë i mbushur plot 
me hare dhe gëzim 
në shkollë. Edhe sivjet pres që të 
marr nota të mira si dhe t’i shoh të 
lumtur e të qeshur të gjithë shokët 
dhe shoqet e shkollës.

Albin Beshiri (13)
From the new school year (2018-
2019) I expect many good things 
but above all I expect it will be filled 
with joy and happiness at school. 
Again this year I expect to get good 
grades and hope to see my friends 
happy and laughing.
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Ervala Hajredini (13)
Viti i kaluar ishte 
shumë i mirë dhe i 
suksesshëm për ne 
pasi që ne kemi zhvil-
luar shumë aktivitete 
qoftë brenda shkollës 
sonë ashtu edhe në 
konkurrencë me shkollat e tjera. Prandaj 
për këtë vit shkollor unë pres që do të 
jetë shumë i suksesshëm për të gjithë 
nxënësit dhe arsimtarët.

Ervala Hajredini (13)
Last year was very good and success-
ful for us because we conducted many 
activities within our school as well in 
competitions with other schools. There-
fore I expect this year to be even more 
successful for both the students and 
the teachers.

Questionnaire

E.J.H.S. “JUSUF REXHA” IN KOSHTOVË
school of the month
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Ditën e shtunë më 16 qershor 
2018 kampi ushtarak 
“Bondsteel” në komunën 

e Ferizajt, mirëpriti disa mysafirë 
shumë të veçantë. Ata ishin rreth 35 
adoleshentë, 15 prej të cilëve ishin 
serb nga fshati Shillovë në Gjilan 
dhe 20 të tjerë erdhën nga Shqipëria, 
gjegjësisht nga Kukësi.

Lavdërim Shehu drejtor i “Qendrës 
për Progres Rinor” nga Kukësi tha se 
kjo vizitë ishte nismë e tyre por, realizimi 
i saj u mundësua falë mbështetjes së 
Ambasadës Amerikane në Tiranë. Vizita 
kishte qëllime të shumëfishta. Së pari 
ajo ishte në funksion të njohjes më 
për së afërmi me NATO-në dhe jetën 
e ushtarëve. Para se të vinin këtu të 
rinjtë e kësaj qendre kishin mësuar 
rreth NATO-së, rolit dhe qëllimit të kësaj 
organizate. Kurse qëllimi i dytë ishte 
shkëmbimi i përvojave dhe ndërveprimi 
në mes të të rinjve.

“Duke qenë se qëllimi primar i kësaj 
vizite ishte që të rinjtë të mësonin më 
shumë për NATO-në, dita jonë filloi me 
një ligjëratë teorike për këtë organizatë 
të cilën e mbajtën pjesëtarët amerikan 
të KFOR-it në Kosovë,” tha z. Shehu 
në lidhje me këtë vizitë. Ai vazhdoi 
më tutje duke e theksuar rëndësinë 
që aktivitetet e tilla e kanë për të 
rinjtë: “Kur mungon komunikimi do të 
mbizotërojnë stereotipat. Për shumicën 
e të rinjve të ardhur nga Kukësi, kjo 
është hera e parë që janë takuar 
me bashkëmoshatarët e tyre serb. 
Ndonëse, tre apo katër prej tyre tashmë 
kanë pasur rastin që të shkojnë për 
vizita në Serbi por, edhe të mirëpresin 
vizitorë nga Serbia në Kukës. Mënyra 
më e mirë për t’i luftuar stereotipat 
është nxitja e komunikimit.”

Pas ligjëratës rreth NATO-së, 
historisë, rëndësisë dhe rolit të saj, 
dita vazhdoi me një takim me ekipin e 
deminimit. Me këtë rast të rinjtë patën 
mundësinë që t’i shihnin dhe provonin 
mjetet e ndryshme të këtij ekipi. Pas 
drekës ishte koha për të vizituar 
repartin e helikopterëve dhe të shihnin 
për së afërmi njërin prej helikopterëve 
që ndodheshin aty. Dita përfundoi me 
lojëra të përbashkëta të cilat kishin për 
qëllim bashkëpunimin dhe zhvillimin e 
aftësive udhëheqëse.

Lojës së fëmijëve iu bashkua 
edhe Komandanti i Grupit Luftarak 
Shumëkombësh Lindje koloneli Nick 
Ducich. Me këtë rast ne arritëm që të 
merrnim një prononcim nga ai në lidhje 
me këtë aktivitet.

“Ideja fillestare për organizimin 
e kësaj dite erdhi si kërkesë nga 
Ambasada Amerikane në Tiranë për 
t’ua mundësuar një grupi të të rinjve 
nga Shqipëria që të vijnë këtu dhe të 
mësojnë më shumë për KFOR-in dhe 
NATO-në. Për ne ky ishte një rast i 
mirë që ta zgjeronim këtë aktivitet duke 
i përfshirë edhe të rinjtë shqiptar dhe 
serb nga Kosova. Për shkak se kjo 
është dite feste (Dita e Bajramit) të rinjtë 

shqiptar nga Kosova nuk kanë mundur 
të bashkohen me ne por, gjithsesi këtu 
e kemi një grup të të rinjve serb dhe 
ne shpresojmë që në të ardhmen do 
të mund t’i bashkojmë sërish të gjithë 
këtu,” shtoi koloneli Ducich. Ai vazhdoi 
më tutje duke theksuar se qëllimi 
është që përmes lojës dhe argëtimit 
së bashku në ambientet e Kampit 
“Bondsteel” këta të rinj të mund të 
shohin përtej dallimeve të tyre dhe të 
fillojnë të ndër veprojnë me njëri-tjetrin. 

Tatjana Stojanovic nga fshati 
Shillovë në komunën e Gjilanit, ishte 
në mesin e të rinjve që morën pjesë në 
këtë aktivitet. Sipas saj qëllimi i parë 
i kësaj vizite ishte forcimi i paqes, 
duke i bashkuar të rinjtë shqiptar dhe 
serb në mënyrë që ata të njihen me 
njëri-tjetrin dhe të zhvillojnë miqësi, 
të cilat mund të shërbejnë si pikënisje 
për ndërtimin e bashkëjetesës në 
tërë rajonin e Ballkanit. Sipas saj, në 
këtë mënyrë ne e ndërtojmë një të 
ardhme më të ndritur e cila do të jetë 
e dobishme për të gjithë ne.

Në anën tjetër Endri Guri, nga 
Kukësi, tha se kjo ishte një vizitë shumë 
e dobishme pasi që ata mësuan më 
shumë rreth NATO-së, KFOR-it si dhe 
misionit dhe rolit të tyre këtu në Kosovë 
dhe në rajon. Në aspektin personal, për 
Endrin kjo vizitë ishte shumë pozitive 
për shkak se i ndihmoi atij që të thyejë 
disa stereotipa që ai mund t’i ketë pasur 
për të rinjtë serb nga Kosova.

Në fund Koloneli Ducich theksoi 
se ai ishte i mahnitur me përgatitjen 
e gjeneratave të reja, dhe theksoi se 
nëse ata e kanalizojnë këtë përgatitje 
në drejtimin e duhur atëherë ata 
do të mund të ndërtojnë jetën që e 
dëshirojnë dhe e meritojnë jo vetëm 
për ata por, edhe për familjet e tyre. 
Për këtë arsye koloneli Ducich në 
fund i porositi të gjithë të rinjtë që të 
mos i paragjykojnë njerëzit e tjerë 
por, të synojnë vendosjen e dialogut 
dhe menjëherë do ta kuptojnë se 
ata kanë shumë më tepër gjëra të 
përbashkëta se sa dallime.

TË RINJTË E VIZITOJNË 
KAMPIN BONDSTEEL
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On June 16th, 2018 the military 
base “Bondsteel” in Ferizaj 
Municipality welcomed some 

very special guests. There were 
around 35 teenagers, 15 of which 
were Serbs from Village Shillovo 
in Gjilan Municipality and the other 
20 came from Albania, namely the 
northern town of Kukës.

Lavdërim Shehu, director of the 
Center for Youth Progress (Qendra 
për Progres Rinor) in Kukës said that 
this visit was their initiative but was 
made possible thanks to the support 
from the American Embassy in Tirana. 
The visit had multiple goals; first it 
aimed to provide a closer introduction 
of NATO and military life. Prior to 
coming to Bondsteel, these young 
visitors learned about NATO’s role 
and purpose. The second goal was to 
enable the exchange of experiences 
and interaction between the youth.

“Considering that the primary goal 
of this visit was to enable the kids 
to learn more about NATO, our day 
started with a theoretical presentation 
about the role conducted by the 
American soldiers serving in KFOR,” 
He went on highlighting the importance 
of these activities for the youth: “When 
there is no communication, stereotypes 
prevail. For most of the young kids 
from Kukës, this is the first time they 
met their Serbian peers, although, 
three or four of them already had the 
opportunity to visit Serbia and also 
host guests from Serbia in Kukës. The 
best way to fight the stereotypes is by 
encouraging communication.”

After their presentation about 
NATO’s history, importance, and role, 
the day continued with a meeting with 

the demining team. They also had the 
chance to see and try out the various 
tools that this team uses. After lunch 
it was time to visit the helicopter unit, 
where they got the chance to get 
on board of one of the helicopters. 
The day was then concluded with 
joint games that aimed to encourage 
cooperation and the development of 
leadership qualities.

Even the Commander of 
Multinational Battle Group East 
(MNBG-E), Colonel Ducich, joined the 
youth in their games. In a statement 
he gave to Magazine ‘For You’ 
Colonel Ducich said:

“The initial idea to organize this 
day came as a request from the 
American Embassy in Tirana to enable 
a group of youth from Albania to come 
here and learn more about KFOR 
and NATO. For us this was a good 
chance to expand this activity by also 
inviting both Serbs and Albanians 
from Kosovo. Unfortunately, this was 
a holiday (Bajram - Eid al-Adha) and 
the Kosovo Albanian kids were not 
able to join us here today. Still we have 

here a group of Kosovo Serbian youth 
and we hope that in the future we will 
manage to gather all of them here.” He 
went on stressing that the goal is that 
through games and entertainment here 
at the premises of Bondsteel these 
young people may see beyond their 
differences and start interacting with 
each other.

Tatjana Stojanovic from village 
Shillovo in Gjilan Municipality was 
among the youngsters that participated 
in this event. According to her the first 
goal of this visit was strengthening 
the peace, by gathering young 
Albanians and Serbs so that they may 
get to know each other and develop 
friendships, which may serve as 
a starting point towards rebuilding 
the coexistence in the entire Balkan 
region. This way we build a brighter 
future that will benefit us all.

On the other hand, Endri Guri, 
from Kukës said that this was a very 
beneficial visit because they got to 
learn more about NATO, KFOR and 
their mission and role in Kosovo and 
in the region. On a personal note, 
for Endri this visit was very positive 
because it helped him break some 
stereotypes that he may have had 
about the Serbian youth in Kosovo.

Finally Colonel Ducich emphasized 
that he was amazed with how well 
prepared the young generations are, 
and he insisted that if they channel this 
preparation in the proper direction then 
they will be able to build the life they 
wish and deserve to have not only for 
them but their families too. Therefore, 
he invited all the young people to not 
prejudice other people but rather aim 
to establish the dialogue and they will 
immediately understand that they have 
much more in common 
than differences.

TEENAGERS VISIT 
CAMP BONDSTEEL

Na vizitoni në:
Visit us at:



Ky vit shkollor, përmes këtyre këshillave dhe veprimeve, mund të jetë më frytdhënësi për ju. A mund të besoni që 
gati erdhi koha për t’u kthyer në shkollë? Fillimi i një viti të ri shkollor do të thotë një fillim i ri - një faqe e re për ta 
shkruar të ardhmen tuaj të re dhe për të ripërcaktuar vetën tënde  se kush jeni dhe atë se çfarë dëshiron të bëni.  

Përmes këtyre ideve për të përfituar sa më shumë nga viti shkollor përgatiteni vetën për sukses dhe argëtim të shumtë.

fashion

Organizoni çantën tuaj të 
shpinës  
Një çantë shpine e organizuar do ta lehtësojë 
gjetjen e gjërave në çantë kur jeni në orën e 
mësimit. Ekzistojnë mijëra mënyra të ndryshme 
që të siguroheni që çanta e juaj e shpinës të 
mbetet e organizuar gjatë gjithë vitit.

Organize Your Backpack  
An organized backpack will make it so much 
easier to grab what you’re looking for when 
you get to class. There are a ton of super 
easy ways to make sure your backpack stays 
organized year-round.

Gjeni mënyra 
për t’u 
relaksuar 
Stresi është një pjesë 
e pashmangshme 
e shkollës, por 
mund ta bëni më të 
menaxhueshëm duke 
gjetur disa aktivitete 
që ndihmojnë reduktimin e stresit dhe që ju pëlqen juve, qoftë të shikoni ndonjë 
komedi romantike me shokun ose shoqen tuaj të ngushtë ose të vraponi.

Find ways to chill out
Stress is an inevitable part of school. But you can make it more manageable by finding 
some stress-relieving activities you enjoy, whether that’s watching your favourite rom-
coms with your besties or going for a run.

Zgjidhni veshjen 
e përsosur  
Gjersa me padurim jeni duke pritur ditën e 
parë të shkollës, filloni me stilimin e veshjes 
suaj. Kjo do t’ju ngazëllejë kthimin në shkollë 
dhe do të zbukurojë pamjen tuaj të lezetshme. 

Pick out the perfect outfit  
While you are anxiously awaiting your first 
day of school, start styling your outfit. It will 
get you excited to go back to school and 
rock your cute look. 

Organizoni listën tuaj të planifikimit
Një prej pjesëve më të mira për t’u kthyer në shkollë 
është që të krijoni listën tuaj të planifikimit. Nëse ende nuk 
keni filluar me maninë për një fletore planifikimi, tani është 
koha e përsosur për këtë. Ky tekst do t’ju tregojë se si të 
përpiloni agjendën tuaj për vitin e ri shkollor. A keni nevojë 
për një planifikues të ri?

Organize your planner 
One of the best parts about going back to school is 
setting up your planner. If you haven’t jumped on the 
bullet journal craze, now is the perfect time. This text will 
walk you through how to set up your agenda for the new 
school year. Need a new planner?

Merrni disa 
artikuj të 
lezetshëm 
shkollorë 
Ju do të jeni shumë 
më të ngazëllyer 
për t’iu rikthyer 
librave nëse keni 
disa artikuj të lezetshëm për të marrë shënime, në mënyrë që të 
mund të mësoni me stil. 

Snag some cute school supplies  
You’ll be so much more excited to hit the books again if you have some 
cute supplies to take notes in so that you may study in style.

(Burimi: https://www.seventeen.com) 8 for you

KËSHILLA PËR TË PASUR 
VITIN MË TË MIRË SHKOLLOR 



Own this year with these tips and tricks for making the most of the new school year. Can you believe it’s almost time 
to go back already? The start of a new school year is basically a fresh start – a blank slate to write your new future 
and redefine who you are and what you want to do. Set yourself up for a whole of success and fun with these 

ideas for making the most of your school year.

fashion
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Vishuni me 
ngjyrën 
tuaj 
motivuese
Gjeni “Ngjyrën 
tuaj Red Bull” – 
është ajo që ju 
bën të ndiheni 
mirë dhe ju sjellë 

komplimente çdo herë 
që ju e keni në trupin 
tuaj. Qoftë pembe, e 
kuqe, ose e kaltër, vizitoni qendrën tregtare dhe 
furnizohuni me më shumë rroba në atë nuancë 
që ju të ndiheni në atë mënyrë më shpesh.

Wear your power colour
Find your “Red Bull Colour” - it’s the one that 
makes you feel good and gets you compliments 
every time you wear it. Whether it’s pink, red or 
blue, hit the mall and stock up on more clothes in 
that shade to feel that way more often.

Organizoni 
dollapin tuaj
Po, është një mundim i madh, por 
organizimi i dollapit tuaj do të lehtësojë 
përgatitjen tuaj në mëngjes. Gjithashtu 
fillimi i vitit të ri shkollor është koha e 
duhur që të largoni çdo gjë që është 

e vogël ose nuk e vishni kurrë, në 
mënyrë që të mund ta bindni nënën 
tuaj që të dilni së bashku për të blerë 
rroba të reja.

Organize Your Closet  
Yes, it’s a total pain, but organizing 
your closet will make getting dressed 
in the morning so much easier. Plus, 
the start of the school year is the 
perfect time to get rid of anything that’s 
too small, ruined, or you never wear 
so you can convince your mom to take 
you shopping for some new clothes.

Filloni nga e para 
me një fletore të re  
Fillo nga zeroja! Ka diçka tek një 
fletore e re, gjithë ai potencial në 
ato faqe të pashkruara, prandaj 
furnizohuni me fletore të reja e 
të bukura. 

Start fresh with a 
new notebook 
Clean the slate. There’s 
something about a new 
notebook - all the potential in 
those unwritten pages - so stock 
up on pretty new ones.

(Source: https://www.seventeen.com)

TIPS ON HOW TO HAVE THE BEST 
SCHOOL YEAR EVER

Filloni ditën tuaj 
me një mëngjes të 
shëndetshëm!  
Filloni ditën tuaj me një mëngjes 
të shëndetshëm që do t’ju mbajë 
energjik gjatë gjithë ditës. Mund të 
provoni vezë të skuqura, ose tërshërë 
me fruta, diçka që do t’ju ngopë dhe 
njëkohësisht mbushë me energji.

Start your day with a healthy 
breakfast.  
Kick off your day with a healthy breakfast that will 

keep you going throughout the day. Try an omelette, or oatmeal topped with some fruit. 
Something that will fill you up and fuel you up at the same time.

Bëni gati ca anekdota
Njerëzit padyshim do t’ju pyesin se si i keni kaluar 
pushimet verore, andaj përgatitni disa tregime për t’i ndarë 
me të tjerët. Tregojuni atyre për ditën e bukur në plazh, 
ose për javën që keni kaluar në kampin e futbollit. Në këtë 
mënyrë, kur flisni me simpatinë tuaj, nuk do të thoni diçka 
të pakëndshme nëse ndiheni më nervoz.

Have some anecdotes ready 
People are definitely going to be asking you about your 
summer so have a few highlights ready to share. Tell them 
about the great day on the beach, or the week at soccer 
camp. This way you won’t say something awkward if you’re 
feeling nervous when your crush chats you up.



Nga data 10 deri më 12 gusht 
2018, Prishtina ishte kryeqendra 
muzikore e botës. Arsyeja për 

këtë ishte Festivali ‘Sunny Hill’ i cili u 
mbajt në Parkun e Gërmisë në Prishtinë. 
Gjatë këtyre tri ditëve, adhuruesit e 
muzikës, krahas koncertit të Dua Lipës 
patën rastin që të kënaqen edhe me 
performancat e artistëve me emër vendor 
dhe ndërkombëtar si: Action Bronson, 
Martin Garrix, Gashi, Stanaj, Col3trane, 
Grace Carter, Sg Lewis, Bondax, Ledri 
Vula, Mc Kresha & Lyrical Son, Gjiko, 
Buta, Oda, Jericho, Gamblemania, Asgje 
Sikur Dielli, Genc Salihu, Dren Abazi & 

Zig Zag Orchestra, 
Gipsy Groove, Off-
chestra, Kachinari, 
Mtnj, Syte, Alban 
Muja, Secret 47, 
Oda Haliti, Rrrron, 
Ylli Megi, M.I.M, 
Gon&Sonik, Tayna, 
Art Haliti.

Të tria netët e 
festivalit ishin elektri-
zuese dhe të gjithë 
të pranishmit ishin 
tejet të kënaqur me 
paraqitjet e të gjithë 

këngëtarëve. Mirëpo, nga postimet në 
rrjetet e ndryshme sociale edhe artistët 
performues u kënaqën shumë. Kështu 
Dua Lipa, në llogarinë e saj në ‘Face-
book’ në mes të tjerash shkroi: 

“NJË HERË PËR QYTETIN TIM TË 
LINDJES!! Prishtina jeme sa shumë të 
du. Natë e paharrueshme! Faleminderit 
për mirëpritjen edhe energjinë! Shumë ka 
ndryshuar që nga hera e fundit kur isha 
këtu para 2 viteve me vetëm 35 minuta 
performancë dhe pa asnjë album të pub-
likuar asokohe por, prapëseprapë dashu-
ria ishte po e njëjtë! Jam shumë krenare 

që e kam sjell shfaqjen time 
të Vetë-titulluar dhe t’ju jap 
shfaqjen e plotë që gjithmonë 
kam dashur t’ua jap! Ju falem 
nderit ‘Sunny Hill Festival’ 
jam e lumtur që gjendem 
në festival sot dhe të shijojë 
edhe një ditë tjetër përplot 
me argëtim! DASHURI 
DASHURI DASHURI.

Festivali ‘Sunny Hill’ është 
vazhdim i dy koncerteve tejet 
të suksesshme në Prishtinë 
dhe Tiranë, të organizuara nga 
fituesja e dyfishtë e çmimit 
“Brits Awards”. Përndryshe, ky 
festival i cili organizohet nën 
patronatin e Dua Lipës është 

një ëndërr e kahmotshme e babait të saj, 
Dukagjin Lipa, për të ofruar diçka që ka 
munguar për adhuruesit e muzikës në 
Kosovë dhe në rajon.

Krahas këtij Festivali, Dua Lipa 
dhe babai i saj janë edhe themel-
ues të ‘Fondacionit Sunny Hill’ i cili 
ndanë të holla për artin dhe kulturën 
në Kosovë. Misioni i këtij fondacioni 
është shumë i thjeshtë: që më punë 
të zellshme t’iu dalë në ndihmë 
anëtarëve më të rrezikuar dhe më në 
nevojë të shoqërisë në Kosovë. Pran-
daj, ky fondacion i mirëpret aplikimet 
për mbështetje nga grupet minoritare 
dhe të margjinalizuara, sepse dëshira 
është që përmes këtyre përpjekjeve 
të bëhen ndryshime konkrete për 
njerëzit në mbarë Kosovën dhe për t’i 
ndihmuar ata që të realizojnë poten-
cialin e tyre dhe që të bëhen forcë e 
ndryshimeve shoqërore pozitive.

Kjo nuk ishte hera e parë që Dua 
Lipa vjen në Kosovë dhe shpresojmë 
se nuk do të jetë as e fundit. Prandaj, 
ishte më se meritore që pikërisht asaj t’i 
ndahej “Çelësi i Prishtinës” nga Kryetari i 
Prishtinës, Shpend Ahmeti.

music box

“Qëllimi ynë është që të krijojmë një festival të standardit të lartë, një festival i 
cili do ta vendosë Prishtinën dhe Kosovën në hartën botërore të muzikës dhe të 
festivaleve si një vend të cilin ia vlen që ta vizitosh, një vend që e do muzikën dhe 
që di si të argëtohet.” 

SUNNY HILL FESTIVAL
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VAJZA NGA ‘SUNNY 
HILL’ KTHEHET NË 
‘SUNNY HILL FESTIVAL’



From 10th to 12th of August 2018, 
Pristina was the music capital of 
the world.  The reason for this 

was the ‘Sunny Hill’ Festival which was 
held in Germia Park in Pristina.  Dur-
ing those three days, in addition to Dua 
Lipa’s concert, music lovers had the 
opportunity to also enjoy performances 
by renowned local and international 
artists such as:  Action Bronson, Martin 
Garrix, Gashi, Stanaj, Col3trane, Grace 
Carter, Sg Lewis, Bondax, Ledri Vula, 
Mc Kresha & Lyrical Son, Gjiko, Buta, 
Oda, Jericho, Gamblemania, Asgje Sikur 
Dielli, Genc Salihu, Dren Abazi & Zig Zag 
Orchestra, Gipsy Groove, Offchestra, 
Kachinari, Mtnj, Syte, Alban Muja, Secret 
47, Oda Haliti, Rrrron, Ylli Megi, M.I.M, 
Gon&Sonik, Tayna, Art Haliti.

All three nights of the festival 
were electrifying and everyone 
present was very satisfied with 
all the artists’ performances.  
However, based on the postings 
on various social networks, the 
performing artists also had a lot 
of fun. In her ‘Facebook’ account, 
Dua Lipa, among other things, 
wrote the following: 

“ONE TIME FOR MY CITY OF 
BIRTH!! My Pristina I love you so 

much. An unforgettable night! Thank you 
for your hospitality and your energy! Many 
things have changed since my last visit 
2 years ago, when I performed for only 
35 minutes, without having a published 
album at that time, but the love 
was the same nevertheless! I 
am very proud to have brought 
to you my self-titled tour and to 
have given you the full show 
I have always wanted to give 
you!  Thank you ‘Sunny Hill 
Festival’, I am happy to be at 
the festival today, enjoying 
another day filled with entertain-
ment! LOVE LOVE LOVE.

‘Sunny Hill’ Festival is a con-
tinuation of two very success-

ful concerts, in Pristina and 
Tirana, organized by the two-
time winner of “Brits Awards”. 
This festival, organized under 
the patronage of Dua Lipa, is 
a longstanding dream of her 
father, Dukagjin Lipa, to offer 
something that was missing to 
the lovers of music in Kosovo 
and in the region. 

In addition to this Festival, 
Dua Lipa and her father are 
also founders of the ‘Sunny 
Hill Foundation’ which donates 
money for art and culture in 
Kosovo. The mission of this 
foundation is very simple: to 

work zealously to assist the most disad-
vantaged and endangered members of 
Kosovar society. Hence, this foundation 
welcomes the submission of applications 
for support by minority and marginalized 
groups, because it wishes, through these 
efforts, to achieve concrete changes for 
people all over Kosovo, and to assist 
them in realizing their potential and be-
coming a force for positive social change.

This was not the first time Dua 
Lipa came to Kosovo and we hope it 
will not be the last. Hence, it is well 
deserved that she received the “Key 
of Pristina” from the Mayor of Pristina, 
Shpend Ahmeti.

music box

“Our aim is to create a festival of high standard, a festival that will place Pristina 
and Kosovo on the world’s map of music and festivals as a place worth visiting, a 
place that loves music and knows how to have fun”

 SUNNY HILL FESTIVAL
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THE GIRL FROM ‘SUN-
NY HILL’ RETURNS TO 
‘SUNNY HILL FESTIVAL’
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Nëse do të 
mundoheshim që 
me një fjalë të vetme 

të përshkruajmë shoqërinë 
moderne, atëherë padyshim, 
shpejtësia do t’i afrohej tejet 
shumë këtij përkufizimi. Të 
gjithë ne duam të jemi gjithnjë 
e më të shpejtë, ne duam rrjet 
më të shpejtë, vetura më të 
shpejta, aeroplanë dhe anije 
më të shpejta, e kështu me 
radhë. Kjo shpejtësi të cilën 
ne e kërkojmë në jetën tonë 
vjen me një çmim tejet të 
lartë. Për të arritur atë ne jemi 
të detyruar t’i shfrytëzojmë 
të gjitha burimet natyrore 
në një shkallë të paparë më 
herët. Aq sa duket se ne kemi 
harruar se sa të rëndësishme 
janë disa burime të cilat gjatë 
gjithë jetës së tyre nuk lëvizin 
vendit; gjithnjë me kusht që 
njerëzit të mos shkojnë dhe t’i 
heqin që aty. Është ironike se 
përderisa ne kërkojmë gjithnjë 

e më shumë shpejtësi në 
jetën tonë, pemët (pyjet) janë 
thelbësore për ekzistencën e 
vet njerëzimit.

Padyshim, të gjithë ne 
i mbajmë mend leksionet e 
biologjisë për fotosintezën, 
ose me fjalë të tjera, procesin 
gjatë të cilit drunjtë thithin 
dyoksidin e karbonit dhe 
prodhojnë oksigjen. Pra, 
pyjet janë pastrueset e 
ajrit që ne e thithim. Në 
këtë kohë kur ngrohja 
globale dhe shkatërrimi i 
shtresave të ozonit janë 
kaq të përfolura ne ende 
nuk jemi të vetëdijshëm se 
sa e rëndësishme është 
mbrojtja e pyjeve. Siç e dimë 
pyjet përbëjnë 41 për qind 
të tërë territorit të Kosovës. 
Sigurisht, shëndeti i pyjeve 
kërkon prerjen e kontrolluar, 
e cila njëkohësisht përcillet 
me ripyllëzimin. Problemi 
qëndron te prerja e 

pakontrolluar e paligjshme 
që çon deri te shkatërrimi i 
mijëra hektarëve të pyjeve, 
ose thënë me fjalë të tjera: 
pas rreth 25 vitesh – nëse 
vazhdojmë me këtë ritëm 
– pyjet e Kosovës do të 
zhduken tërësisht. Zhdukja e 
pyjeve mund të jetë një prej 
tregimeve më të dhimbshme 
në degradimin e habitatit 
natyral në Kosovë.

Ç’ është më e keqja, në 
këto raste nuk ka ripyllëzim. 
Një thënie e vjetër thotë se 
mjafton që e mira të mos bëjë 
asgjë që e keqja të sundojë. 
Heshtja jonë, çdo herë që 
ne e shohim shkatërrimin e 
pyjeve tona, nuk është asgjë 
tjetër, përpos një miratim i 
maskuar, i cili na mundëson 
që ne të vazhdojmë t’ia 
hedhim fajin dikujt tjetër për 
këtë dhunim ndaj nënës 
natyrë. Ndikimi më dramatik 
është humbja e habitatit 

për shumicën e kafshëve 
të egra. Tetëdhjetë për qind 
e kafshëve dhe bimëve 
tokësore jetojnë në pyje. 
Shumë prej tyre nuk mund ti 
mbijetojnë shpyllëzimit që i 
shkatërron shtëpitë e tyre.

Nëse për të rritur një 
fëmijë të shëndoshë nevojitet 
një fshat i tërë, atëherë nuk 
ka asnjë dyshim se për të 
rritur një pemë nevojitet 
tërë shoqëria. Shumëkush 
mund të thotë se mbrojtja 
e pyjeve është punë për të 
rriturit, por kjo nuk është 
aspak e vërtetë. Nëse nuk 
e besoni atëherë pyeteni 
veten këtë: sa prej jush dhe 
sa persona që ju i njihni 
mund të krenohen se e kanë 
mbjellë një fidan të vetëm 
gjatë gjithë jetës së tyre? 
Nga ana tjetër me siguri se 
të gjithë keni qenë në një 
situatë të tillë që keni blerë 
ujë në shishe dhe më pas 
gjysmën e atij uji e keni 
hedhur në mbeturina. Po 
sikur ta ujitni një pemë para 
se ta hidhni shishen. Të jeni 
të sigurt se një veprim i tillë 
nuk kalon pa u vënë re. Nuk 
duhet të harrojmë se pyjet 
përbëhen nga drunjtë dhe 
secili dru pa marrë parasysh 
se ku është i mbjellë është 
i vlefshëm. Kujdesi për 

drunjtë duhet të fillojë që nga 
lagjja ku ju jetoni. Mbjellja 
e një fidani apo ujitja e një 
druri janë aktivitete që nuk 
kërkojnë shumë kohë, para 
apo mund. E tëra që nevojitet 
është vetëdijesimi se drunjtë 
janë të rëndësishëm dhe ne 
të gjithë duhet dhe mund 
të kontribuojmë. Fundja, 
drunjtë nuk ikin askund, ata 
qëndrojnë në një vend ashtu 
siç e kanë bërë për shekuj 
të tërë. Le të shpresojmë se 
njerëzimi do t’i lejojë që të 
vazhdojnë ta bëjnë këtë edhe 
në të ardhmen. Pyjet janë një 
prej thesareve më të çmuara 
të Kosovës, shpëtimi i pyjeve 
është në duart tona. Ne duhet 
të japim llogari për veprimet 
tona, përkundër se ne duhet ti 
japim llogari vetvetes. Ne na 
duhen pyjet për të ardhmen 
tonë dhe për gjeneratat e 
ardhshme.

“NËSE SHKONI NË SHKRETËTIRË, 
JU DO TË DËGJONI KËTË ZË TË MIS-
TERSHËM: TREGOHUNI TË MENÇUR, 
MBRONI MALET TONA” 
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I f we try to describe 
modern society in one 
single word “speed” 

would come close to its 
definition. We all want to 
be faster. We want faster 
networks, faster cars, faster 
airplanes and ships, the 
list goes on. The speed we 
seek in our lives comes 
at a high price. In order 
to achieve it, we use our 
natural resources at an 
extremely large scale that 
has never been seen before. 
As if we somehow have 
forgotten how important 
some resources that stand 
still during their entire 
lifecycle are; provided 
that humans don’t remove 
them. It’s ironic that while 
we seek more speed in 
our lives, trees (forests) 
are vital for the existence 
of mankind itself.

For sure, we all 

remember the biology 
lessons on photosynthesis, 
or in other words the 
process during which trees 
absorb carbon dioxide 
(CO2) and produce oxygen. 
Trees clean the air we 
breathe. Global warming 
and the destruction of 
the ozone layer been 
discussed globally, and 
yet we are still not aware 
of how important forest 
protection is. As we know 
forests make up 41% of the 
entire region of Kosovo. 
The proper development of 
forests requires controlled 
use of woods which is then 
followed by the immediate 
reforestation. The problem 
lies with the uncontrolled 
illegal wood cutting which 
can result in the destruction 
of thousands of hectares of 
forests, or differently said: 
in approximately 25 years 

– if we carry on as we are 
- Kosovo’s woodlands will 
completely disappear. The 
disappearance of forests 
might be one of the saddest 
stories in the degradation 
of the natural habitat in 
Kosovo.

To make matters even 
worse, in these cases no 
reforestation is provided. 
There is an old saying that 
the only thing necessary 
for the triumph of evil is 
that good men do nothing. 
Our silence every time we 
witness the destruction of 
our forests is nothing else 
but a masked approval 
that enables us to blame 
someone else for this 
violation of Mother Nature. 
Deforestation has a negative 
impact on the environment. 
The most dramatic impact is 
a loss of habitat for millions 
of animals. Eighty percent 

of Earth’s land animals and 
plants live in forests, and 
many cannot survive the 
deforestation that destroys 
their homes.

If it takes a village to 
raise a child, then there is 
no doubt that it takes our 

whole society to raise a 
tree. Many may argue 
that forest protection is 
a grownups thing. This, 
however, is far from the 
truth. If you don’t believe 
that ask yourselves this: 
how many of you and how 
many of the people you 
know can claim to have 
planted a single sapling 
during their entire lives? 
On the other hand, how 
many of you have bought 
bottled water, and then 
thrown away half of it? 
What if you would instead 
water a tree before you 
throw away the bottle? It 
is guaranteed that such 
actions are not in vain. We 
must not forget that forests 
are made of trees and 
each tree no matter where 
it is planted is important. 
The care for trees must 
commence in our society 
and therefore also in your 
close neighbourhood. 
Planting saplings or 

watering trees are activities 
that don’t require much time, 
money or effort from you. All 
it takes is being aware that 
trees do matter and we all 
can and should contribute. 
After all, it’s not like the 
trees are going to run away, 
they stand still in one place 
as they have done for 
centuries. Let’s hope that we 
shall allow them to do that in 
the future as well.

Forests are one of the 
most precious treasures of 
Kosovo, saving forests is in 
our hands. We are the ones 
accountable for our actions 
even though it is ourselves 
we are accountable too. We 
need forests for our future 
and for future 
generations.

“IF YOU GO TO A DESERT, YOU WILL 
HEAR THIS MYSTERIOUS VOICE: BE 
WISE, PROTECT OUR FORESTS!”

Na vizitoni në:
Visit us at:
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A jeni duke kërkuar manarë të ri për familjen tuaj? Ndërsa ka shumë gjallërim për të shtuar edhe një kafshë shtëpiake në 
familjen tuaj, është shumë e rëndësishme të mbani mend se ky është një vendim i madh që kërkon kujdes të shtuar. Posa 
të jeni të sigurt që jeni të gatshëm për të marr këtë përgjegjësi që vjen me mbajtjen e një kafshe shtëpiake, do t’ju duhet ta 

gjeni se cila është ajo kafshë që do të përshtatej më së miri me familjen tuaj. 

Manarët më të mirë për fëmijë

Lepuri

Lepujt janë aktiv dhe të 
shoqërueshëm, ashtu 
që kanë shumë nevojë 

për nxitje. Duhet të provoni 
që ta leni lepurin tuaj kohë 
pas kohe jashtë kafazit të tij. 
Por, kurdo që ta bëni, mbani 
vëmendjen te ai! Mund të jenë 
të vegjël, por lepujt mund të 
shkaktojnë mjaftë dëme nëse 
nuk përmbahen. Gjithashtu 
duhet të mbani mend se kafazi 
i tyre kërkon pastrim të rregullt. 
Edhe pse mund të jenë të 

dashur, shumë lepuj 
nuk duan që të mba-
hen, e që mund të jetë 
e vështirë për fëmijët 
në moshë të re që ta 
kuptojnë këtë.

Rabbit

Rabbits are active 
and social, so 
they need plenty 

of stimulation. You 
should try to let your 

rabbit out of its cage every 
once in a while. When you do, 
however, be sure to keep a 
watchful eye on it! They may 
be small, but rabbits can cre-
ate a lot of damage if they’re 
not contained. You also need 
to keep in mind that a rabbit’s 
cage needs regular cleaning. 
And though they can be af-
fectionate, many rabbits don’t 
like to be held, which may be 
difficult for younger kids to 
understand.

Macja 

Macet mund të jenë 
shumë të dashura, 
por edhe janë shumë 

të pavarura. Ky lloj i veçantë i 
manarëve është shumë i mirë 
nëse dëshironi një mik me 
gëzof për t’u përkëdhelur me 
te, por që nuk kanë gatishmëri 
për përgjegjësi sikur ato që 
vijnë me një qen. Posedimi 
i një mace është përkush-
tim i madh. Ato kanë nevojë 
për ushqim, ujë, kujdes dhe 
vëmendje për çdo ditë. Dhe 
mos harroni që duhet pastruar 
edhe kutinë e tyre të mbeturi-
nave! Kujdes, me to mund të 
vijnë edhe alergjitë. 

Cat

Cats can be very af-
fectionate, but they’re 
also very indepen-

dent. This particular type 

of pet is great if you want a 
furry friend to cuddle with but 
aren’t ready to take on all 
the responsibility that comes 
with having a dog. Having a 
cat is still a big commitment, 
though. They need food, 
water, care and attention on 
a daily basis. And don’t forget 
about cleaning out the litter 
box! Once again, allergies 
may also come into play.

Derri i 
Guines

Derrat 
e 

Guinesë janë 
një nga llojet 
më të mira 
të manarëve 
për fëmijë 
sepse janë 
të vegjël dhe me plotë personalitet. Këto kafshë mund 
të tremben lehtë, kështu që është me rëndësi për ju 
që të mbani kafazin e tyre diku ku ndihen të sigurt. 
Brejtësit tërheqës kanë nevojë për krehje të rregullt 
dhe kohë për lojë. Ja dalin më së miri kur kanë derra 
të tjerë të Guinesë për shoqëri.

Guinea Pig

Guinea pigs are one of the best types of pets for 
kids because they’re small and full of personality. 
These animals can startle easily, though, so it’s 

important for you to put their cage somewhere where they 
feel secure. The adorable rodents need regular brushing 
and playtime, as well. They do best when they have a 
guinea pig friend to keep them company.

Qeni

Temperamenti 
dhe niveli 
i energjisë 

ndryshon prej race 
në racë të qeneve, 
pra është lehtë që 
të gjendet një që 
bënë për familjen 
tuaj. Por duhet ta 
mbani mend që 
përkujdesja për këtë 
lloj manari kërkon 
mjaftë kohë dhe 
para. Qentë kërkojnë ushtrime të rregullta, kujdes dhe tra-
jnim dhe nuk mund të lihen vetëm për kohë më të gjatë. 

Dog

Temperaments and energy levels vary by dog 
breed, so it’s easy to find one that works well with 
your family. But you must remember that taking 

care of this particular type of pet requires a substantial 
amount of time and money. Dogs need regular exercise, 
grooming and training, and they can’t be left alone for 
extended periods of time.

(Marrë nga: https://www.care.com)
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Are you on the hunt for a new pet for your family? While there are many perks to adding an animal companion to 
your brood, it’s important to remember that this is a big decision that requires careful consideration. Once you’re 

sure that you are ready to take on the responsibility that comes with having a pet, you still need to figure out 
which kind of animal would be the perfect fit for your family.

Best pets for kids

Breshka 

Një bresh-
kë ka 
nevojë 

që të jetojë në 
një ambient 
specifik që me të 
vërtetë të zhvil-
lohet. Gjithçka, 
duke filluar nga temperatura deri te ndriçimi duhet të jenë 
si duhet, ashtu që duhet të jeni të gatshëm dhe të vullnet-
shëm që t’i përmbushni këto kushte. Gjithashtu duhet të 
mbani mend që breshkat kanë jetëgjatësi të veçantë në 
krahasim me shumicën e kafshëve të tjera shtëpiake, pra 
mund të ndodhë që të kujdeseni për të edhe pasi fëmijët 
tuaj të rriten dhe të shkojnë në fakultet. 

Turtle

A turtle needs to live in a specific type of environment 
to really thrive. Everything from the temperature to 
the lighting must be just right, so you have to be 

ready and willing to set up those conditions. You also need 
to remember that turtles have particularly long lifespans 
compared to most other pets, so you might have to care for 
them long after your kids are off to college.

Hardhuca 

Nëse familja juaj ka 
një orar të ngarkuar, 
mund të zgjidhni të 

merrni një hardhucë për 
manar tuajin. Ato mund 
të kenë pak kërkesa për 
mbajtje. Edhe pse ambienti 
dhe nevojat për ushqim dal-
lojnë prej llojit në lloj, shu-
mica prej tyre nuk kërkojnë 
shpenzime për kujdes apo 
ushqim të veçantë. Hardhu-
cat duhet të mbahen butë-
sisht, pra ja dalin më mirë 
me fëmijë të rritur. Edhe pse 
këta manarë nuk kërkojnë 

shumë kujdes, 
prapë se prapë 
janë barrë sepse 
mund të jetojnë 
gjatë.

Lizard

I f your family 
has a particu-
larly busy 

schedule, you might want 
to consider getting a lizard. 
They can be fairly low-
maintenance. While the 
habitat and feeding needs 
of lizards vary by type, 
most don’t require exten-
sive grooming or even a 
great deal of food. Lizards 
must be held gently, so 
they do better with older 
kids. Though these pets 
don’t require a lot of at-
tention, they are still a big 
commitment because many 
can have long lifespans.

Zogjtë 

Zogjtë janë inteligjent 
dhe kafshë so-
ciale. Megjithëse ata të 

shumtën e kohës e kalojnë 
në kafaze, do të ishte ideale 
nëse do të mund t’ju ofroni 
një vend të sigurt në shtëpi 
për të fluturuar lirshëm herë 
pas here. Zogjtë me të vërtetë 
vlerësojnë kohën për lojë dhe 
lidhje. Në fakt, do të ishte 
mirë që të merrni parasysh që 
të keni më shumë se një zog, 
ashtu që miku juaj me pupla 
nuk do të ndjehet i vetmuar. 

Këto kafshë shtë-
piake ja dalin mirë në 
familje me fëmijë që 
janë pak më të rritur, 
sepse fëmijët e vegjël 
mund të frikohen  nga 
kafsha që fluturon.

Bird

Birds are 
intelligent and 
social pets. 

Though they spend most of 
their time in cages, it is ideal 
if you can provide them with 
a safe place in your home to 
fly freely now and then. Birds 
really appreciate the time to 
play and bond. In fact, you 
may want to consider hav-
ing more than one so your 
feathered friend doesn’t get 
too lonely. These pets do 
particularly well in a family 
with kids who are a bit older, 
because little ones may be 
afraid of a flying animal.

Peshku 

Edhe pse 
peshqit 
nuk janë 

lloj i manarit që 
përkëdhelen, prapë 
kërkojnë një kujdes 
dhe vëmendje 
të caktuar. Më e 
rëndësishmja që 
duhet ta mbani në 
mend është që t’ua 
pastroni akuariumin e tyre. Edhe pse peshqit nuk mund 
të struken në prehrin tuaj, janë të lezetshëm për t’u 
shikuar dhe qetësues për t’i pasur afër. Nëse familja juaj 
ka orar të tensionuar, këta miq nënujorë mund të jenë 
manarë të shkëlqyeshëm.

Fish

Although fish are clearly not the cuddly type, they still 
require some care and attention. Most importantly, you 
have to remember to clean out their tanks. Though 

fish may not be snuggle in your lap, they’re fun to look at and 
soothing to have around. If your family has a hectic schedule, 
these underwater friends can make a great pet.

 (Source: https://www.care.com)







Përmbajtja

Kanë kaluar tri vite që 
kur parku dhe qen-
dra turistike Juras-

sic World u shkatërrua nga dinozaurët e dalë 
nga kontrolli. Isla Nublar tani gjendet i braktisur nga 

njerëzit ndërsa dinozaurët kujdesen për veten e tyre 
në xhungël. Kur vullkani i fjetur i ishullit fillon të ngjallet, Owen dhe Claire zhvillojnë një fushatë 
për të shpëtuar dinozaurët e mbetur nga kjo ngjarje me pasoja të zhdukjes. Owen niset për të 

gjetur Blue, grabitqarin e tij të parë që ende është i humbur, ndërsa Claire tani gëzon një 
respekt për këto krijesa të cilat tani janë misioni i saj. Me të ardhur në ishullin 

e paqëndrueshëm, kur llava fillon të rrjedh, ekspedita e tyre zbulon një 
komplot që mund ta kthejë gjithë planetin në një rend të rrezikshëm 

që nuk është parë që nga kohët parahistorike.

Synopsis

It’s been three years since theme park and luxury resort 
Jurassic World was destroyed by dinosaurs out of contain-
ment. Isla Nublar now sits abandoned by humans while the 

surviving dinosaurs fend for themselves in the jungles. When the 
island’s dormant volcano begins roaring to life, Owen and Claire 
mount a campaign to rescue the remaining dinosaurs from this 
extinction-level event. Owen is driven to find Blue, his lead raptor 
who’s still missing in the wild, and Claire has grown a respect for 
these creatures she now makes her mission. Arriving on the un-
stable island as lava begins raining down; their expedition uncov-
ers a conspiracy that could return our entire planet to a perilous 
order not seen since prehistoric times.

JURASSIC 
WORLD: FALLEN 
KINGDOM

Rolet: Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Justice 
Smith, Rafe Spall, Toby 
Jones, Daniella Pineda
Regjia: Juan Antonio 
Bayona  

Skenari: Colin Trevorrow & Derek 
Connolly 

JURASSIC 
WORLD: FALLEN 
KINGDOM

Cast: Chris Pratt, Bryce Dallas 

How-
ard, Justice 

Smith, Rafe Spall, Toby Jones, 
Daniella Pineda
Director: Juan Antonio Bayona  
Screenwriter: Colin Trevorrow & 
Derek Connolly  

Përmbajtja

Dwayne Johnson udhëheqë një 
ekip legjendar të rrokaqiejve, 
ndërsa ish udhëheqësi i ekipit 

të FBI-së për shpëtim të 
pengjeve dhe veterani i lutës 
së SHBA-ve Will Sawyer tani 
është vlerësues i sigurisë së 
rrokaqiejve. Me detyrë në 
Kinë ai gjen papritmas në 
flakë ndërtesën me të lartë 
dhe më të sigurt në botë, 
dhe ai 
fajësohet 
për këtë.
Si njeri i 
kërkuar, 

Will duhet të gjejë 
përgjegjësit, të pas-
trojë emrin e tij dhe 
gjejë një mënyrë për 
të shpëtuar familjen 
e tij që është bllokuar 
brenda ndërtesës...
sipër zjarrit.

                 Synopsis

Dwayne Johnson leads the 
cast of Legendary’s Sky-
scraper as former FBI Hos-

tage Rescue Team leader and U.S. 
war veteran Will Sawyer, who now 
assesses security for skyscrapers. 
On assignment in China he finds the 
tallest, safest building in the world 
suddenly ablaze, and he’s been 
framed for it. A wanted man on the 
run, Will must find those responsible, 
clear his name and somehow rescue 
his family who is trapped inside the 
building...above the fire line.

SKYSCRAPER

Rolet: Dwayne John-
son, Neve Campbell, 
Chin Han, Pablo Sch-
reiber, Roland Møller 
Regjia: Rawson Mar-
shall Thurber  
Skenari: Rawson Mar-
shall Thurber  SKYSCRAPER

Cast: Dwayne Johnson, 
Neve Campbell, Chin 
Han, Pablo Schreiber, 
Roland Møller 
Director: Rawson 
Marshall Thurber  
Screenwriter: Rawson 
Marshall Thurber  

moviemania
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OCEAN’S 
EIGHT

Rolet: Sandra 
Bullock, Cate 
Blanchett, 
Anne Hatha-
way, Rihanna, 

Helena Bonham Carter, Mindy 
Kaling
Regjia: Gary Ross  
Skenari: Olivia Milch & Gary 
Ross  

Përmbajtja

Debbie Ocean 
përpiqet ta real-
izojë vjedhjen e 

shekullit në Met Galan 
vjetore të New York 
City të stërmbushur 

me yje. 
Ndalesa e 
saj e parë 
është që 
të mbledh 
ekipin e 
përsosur: 
Lou, Nine 

Ball, Amita, 
Constance, Rose, 
Daphne, Kluger dhe 
Tammy.

Synopsis

Debbie Ocean 
attempts to 
pull off the 

heist of the century 
at New York City’s 
star-studded annual 
Met Gala. Her first 
stop is to assemble 
the perfect crew: 
Lou, Nine Ball, Amita, 
Constance, Rose, 
Daphne Kluger, and 
Tammy.

Synopsis

In the aftermath of Captain 
America: Civil War, Scott 
Lang grapples with the 

consequences of his choices 
as both a Super Hero and 
a father. As he struggles 

to rebalance his home life 
with his responsibilities as 
Ant-Man, he’s confronted 
by Hope van Dyne and Dr. 
Hank Pym with an urgent 
new mission. Scott must 
once again put on the suit 
and learn to fight alongside 
The Wasp as the team 
works together to uncover 
secrets from their past.

ANT-MAN AND 
THE WASP

Rolet: Paul Rudd, 
Hannah John-Kamen, 
Evangeline Lilly, 
Michael Douglas, Mi-

chael Pena, T.I. 
Regjia: Peyton Reed  
Skenari: Andrew Barrer & 
Gabriel Ferrari & Paul Rudd  
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OCEAN’S 
EIGHT

Cast: Sandra Bullock, 
Cate Blanchett, Anne 
Hathaway, Rihanna, 
Helena Bonham 
Carter, Mindy Kaling
Director: Gary Ross  
Screenwriter: Olivia 
Milch & Gary Ross 

Përmbajtja

Pas ngjarjeve të Cap-
tain America: Civil 
War, Scott Lang për-

ballet me pasojat e zgjed-
hjeve të tij, si super hero 
dhe si baba. Teksa përpiqet 
që të vë në binarë jetën e tij 
në shtëpi me përgjegjësitë 
si Ant-Man, ai ballafaqohet 
me Hope van Dyne dhe Dr. 
Hank Pym për një mision të 
ri dhe urgjent. Scott duhet 
edhe një herë të veshë kos-
tumin e tij dhe të përshtatet 
për të luftuar përkrah The 
Wasp (grerëzës), ndërsa 
veprojnë si ekip dhe i 
zbulojnë sekretet nga e 
kaluara e tyre.

ANT-MAN AND THE 
WASP

Cast: Paul Rudd, Hannah 
John-Kamen, Evangeline 
Lilly, Michael Douglas, Michael 
Pena, T.I. 
Director: Peyton Reed  
Screenwriter: Andrew Barrer & 
Gabriel Ferrari & Paul Rudd



Tradicionalisht sportet 
individuale dhe sido-
mos ato luftarake kanë 

qenë gjithmonë të zhvilluara 
në Kosovë. Me pranimin 
e Federatës së Karatesë 
së Kosovës në Federatën 
Botërore të Karatesë (World 
Karate Federation) ky fakt ka 
filluar të konfirmohet edhe 
në arenën ndërkombëtare. 
Kjo nuk është aspak për tu 
befasuar kur dihet se sa e 
gjatë është tradita e karatesë 
në Kosovë. Mirëpo kohëve 
të fundit një klub i ri është 
duke bërë emër me punën 
dhe rezultatet kulminante 
që garuesit e tij janë duke i 
treguar.

Klubi i Karatesë “Mitro-
vica” është themeluar në 
tetor të vitit 2015 nga z. Idriz 
Baruti dhe z. Musli Rexha. I 
pari është aktiv në këtë sport 
që nga mesi i viteve të ’70-
ta kurse i dyti që nga vitet 
e’90-ta. Që të dy ishin dikur 
anëtarë të klubit “Trepça” 
nga Mitrovica. Dashuria e 
tyre për këtë sport dhe dëshi-

ra për t’iu ofruar fëmijëve 
një aktivitet pozitiv i bëri ata 
që të themelonin klubin në 
fjalë. Duhet theksuar se KK 
“Mitrovica” është ndër klubet 
e pakta sportive në Kosovë 
që ua mundëson fëmijëve të 
merren me këtë sport pa kur-
rfarë pagese. E tëra që ata 
kërkojnë është që fëmijët të 
tregojnë përkushtim dhe se-
riozitet gjatë stërvitjes si dhe 
sjellje të mirë si në palestër 
ashtu edhe jashtë saj.

Aktualisht, klubi i ka rreth 
50 anëtarë, ndonëse ky 
numër lëviz gjatë periudhave 
të ndryshme të vitit. “Në 
shtator fillon sezoni i regjistri-
meve të reja dhe numri i 
pjesëtarëve të klubit shkon 
deri në 100 por, pastaj biem 
në numrin e sipërpërmen-
dur. Sidoqoftë, ne i kemi 33 
garues aktiv të cilët marrin 
pjesë në gara kombëtare, 
ballkanike, evropiane dhe 
botërore. Kemi më pak se tri 
vite që jemi aktiv por, e kemi 
krijua një gjeneratë shumë të 
suksesshme. Në klub Kemi 

vajza dhe djem të moshave 
të ndryshme në kategoritë 
e pionierëve, kadetëve 
dhe juniorëve por nuk kemi 
senior,” shtoi kryetari dhe 
krye trajneri i këtij klubi z. 
Idriz Baruti. Ai theksoi më 
tutje se vetëm gjatë gjysmë 
vjetorit të parë të këtij viti 
garuesit e këtij klubi i kanë 
fituar mbi 120 medalje. 
Njëherit, ky klub i ka tetë 
kampionë të Kosovës. Në 
mesin e tyre dallon Rigon 
Baruti i cili radhitet në ven-
din e dhjetë në ranglistën 
botërore për kadetë në 

peshën -52 kilogram.
Në anën tjetër tra-

jneri Musli Rexha theksoi 
se puna me fëmijët dhe të 
rinjtë është jashtëzakon-
isht e kënaqshme. Mirëpo, 
falë ndihmës së kryetarit 
të klubit dhe kompanisë së 
tij kjo kënaqësi është 
shumëfish më e madhe 
pasi që fëmijët e këtij 
klubi mund të marrin 
pjesë në gara në mbarë 
botën. “Vitin e kaluar 
përmes kompanisë 
‘Baruti Group’ e kemi 
blerë një minibus dhe 
me këtë tani e kemi 
siguruar transportin 
për çdo garë sepse kjo 
kompani i mbulon edhe 
shpenzimet për rrugë 
dhe shpesh herë edhe 
ushqimin. Kështu, me 
rastin e pjesëmarrjes 
në gara prindërit e fëmi-
jëve duhet ti mbulojnë 
vetëm shpenzimet e 
qëndrimit në garë të 
cilat janë të përbal-

lueshme për të gjithë,” shtoi 
trajneri Rexha.

Me këtë rast ne bised-
uam edhe me Rigonin, i cili 
theksoi se karateja është 
traditë në familjen e tij pasi 
që para tij me karate janë 
marrë babai, vëllai dhe motra 
e tij. Kështu që ata të tre sot 
e ndihmojnë Rigonin që të 
përmirësohet dhe të arrijë 
tërë potencialin e tij në këtë 
sport.

Në fund që të tre bash-
këbiseduesit tanë i porositën 
njëzëri të gjithë të rinjtë e 
Kosovës që të merren me 
një sport, cilido qoftë ai 
dhe të punojnë fort, sepse 
me punë mund të arrijnë 
gjithçka. Mirëpo, në mos 
asgjë tjetër sporti i kalit ata si 
fizikisht ashtu edhe mendër-
isht dhe shpirtërisht.
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DJEPI KAMPIONËVE TË ARDHSHËM

këndi sportiv

Trajnerët: Idriz Baruti 
(djathtas) dhe Musli Rexha



Usually individual sports 
and Marshal Arts, 
in particular karate 

have always been success-
ful in Kosovo. After being 
admitted in the World Karate 
Federation this fact is being 
confirmed at the international 
stage as well. This is not 
surprising at all, considering 
the long tradition of karate in 
Kosovo. However, recently a 
new team is making waves 
with their work and top results 
its members are achieving.

Karate Club “Mitro-
vica” was established 
in October 2015 by 
Mr. Idriz Baruti and Mr. 
Musli Rexha. The first is 
active in this sport since 
the mid-seventies and 
the later since the nine-
ties. At the time, they 
were both members of 
Karate Club “Trepça” in 
Mitrovica. Their love for 
this sport and the wish 
to offer a positive activi-
ty to the children enticed 
them to start their own 
club. It should be noted 

that KC “Mitrovica” is one of 
the few sport clubs in Kosovo 
that enable the children to do 
sports free of all charges. The 
only thing they demand is 
that they show dedication and 
devotion during trainings and 
good behavior both inside 
and outside the gym.

Currently, this club has 
ca. 50 members, although 
this number fluctuates dur-
ing various periods of the 
year. “In September we 

start with the new enroll-
ment season and the 
number of our members 
goes up to 100 and then 
we gradually come down 
to the aforementioned 
number. However, we have 
33 active competitors that 
participate in national, 
Balkanic, European and 
world competitions. It is 
less than three years that 
we are active, but we have 
managed to create a very 
successful crop of athletes. 
At our club, we have both 
girls and boys of various 

ages divided in pioneers, ca-
dets and juniors but we have 
no seniors,” Mr. Idriz Baruti, 
president and head coach 
of the club, said. He went on 
stressing that only during the 
first semester of this year the 
members of the club have 
won over 120 medals. In 
addition this club has eight 
Kosovo Champions. Among 
them is Rigon Baruti who is 
currently ranked 10th in the 
world rankings for cadets at 
the -52 kg category.

On the other hand, 
Coach Musli Rexha high-
lighted that working with 
children and youngsters 
is extremely satisfactory. 
However, thanks to the 
support from the president 
of the club and his company 
this satisfaction is multi-
plied manifold because the 
children may participate in 
competitions all over the 
world. “Last year through 
‘Baruti Group’ Company we 
purchased a minibus thus 

taking care of our transpor-
tation to any competition, 
because this company also 
covers all travel expenses 
and often food expenses as 
well. So in cases of competi-
tions the parents must only 
cover the accommodation 
expenses, which are afford-
able to each and every one of 
them,” coach Rexha added.

We also had the pleasure 
of talking to Rigon, who said 
that karate is a tradition in 
his family as before him his 
father, his brother and sister 
all used to do karate. Now 
the three of them help Rigon 
to improve and unlock all his 
potential in this sport.

In the end all of our inter-
viewees had one same mes-
sage for the youth of Kosovo, 
to do sports, whatever that 
may be and to work hard. 
Because with hard work they 
can achieve everything and if 
nothing else sports help them 
grow physically, mentally and 
spiritually.
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hi - tech

Kindle Fire 7
Mundësia për t’i ngarkuar të 
gjitha materialet e kursit në një 
pajisje të vogël, të lëmuar dhe 
shumë tërheqëse bën më shumë 
sesa t’ju kursejë nga dhimbja 
fizike të zvarritjes së teksteve 
700 faqeve. Investimi në Kindle 
shpesh ju kursen pará edhe në 
çmimin e librave, por edhe në 
botimet e shkarkueshme të cilat 

zakonisht janë shumë më të lira.

Kindle Fire 7
Having the ability to load all your required course 
reading onto one small, sleek and very attractive 
device won’t just save you the physical pain of 
lugging 700-page textbooks around. Investing in 
a Kindle will often save you money on the price 
of books, too, with downloadable editions usually 
much cheaper.

Disku portativ
Ndoshta e vetmja gjë më e keqe 
se sa shkrimi i një eseje prej 
3.000 fjalëve është humbja e esesë nga prishja spontane e 
teknologjisë, prandaj ruajtja e rregullt e kopjes 
rezervë të punës suaj është ide e mençur. 
Toshiba Canvio Basics ka kapacitet 1TB, 
2TB ose 500GB, si dhe mundësinë për ta 
ruajtur tërë bibliotekën tuaj të filmave, foto-
grafive dhe muzikës në një pajisje të vogël.

Portable Hard Drive
Probably the only thing worse than writing a 
3,000-word essay is losing it to a spontane-

ous tech malfunction; therefore, backing 
up your work regularly is a wise idea. 
The Toshiba Canvio Basics has 1TB, 
2TB and 500GB varieties, as well as 
the ability to store your entire library 
of movies, photos and music on one 

small device.

LED 
llamba e 
tavolinës

Asnjë hapësira për tavolinat e mësimit 
nuk është e kompletuar pa një llambë 

praktike dhe me stil, dhe llambat me 
prekje UNIFUN i plotësojnë që të 

dyja kushtet. Ka bateri të brendshme 
të rikarikueshme, ka një numër të 
ngjyrave që i përshtaten disponimit 

tuaj, plus aftësinë për ta përshtatur ndriçimin 
në përputhje me rrethanat – perfekt nëse 

pjesën më të madhe të shkrimit e bëni në orët e vona.

LED Desk Lamp
No college desk space is complete without a practical and 
stylish lamp, and the UNIFUN Touch Lamp ticks both of these 
boxes. As well as a rechargeable internal battery, there are a 
number of colours to suit your mood, plus the ability to adjust 
your brightness accordingly - perfect if you tend to do most of 
your essay writing in the small hours.

Çanta e shpinës me USB 
për Llaptop
Me teknologjinë që po bëhet pjesë 
integrale e gjithçkaje që e për-
dorim, as edhe çantat e shpinës 
nuk janë më imune. Çanta e 
hollë e llaptopit nga Matein për 
udhëtime është një shembull 
i shkëlqyeshëm i kësaj, me 
ngarkues USB të integruar, që ju 
mundëson mbushjen e telefonit 

ose të pajisjes përderisa jeni në lëvizje. Ekziston edhe xhepi 
anti-hajnisë në pjesën e prapme, si dhe një hapësirë e gjerë 

për paketim të teksteve shkollore si dhe për kutinë e drekës.

USB Laptop Backpack
With tech becoming a more integral part of everything we 
use, even rucksacks are not immune. Matein’s slim travel 
laptop backpack is a shining example of this, with a built-in 
USB charger allowing you to keep your phone or device 
juiced up on the move. There is also an anti-theft pocket 

in the back, as well as a spacious packing compartment for 
textbooks and lunch boxes.

PAJISJET QË E BËJNË STUDIMIN MË TË LEHTË 
DHE MË PRODUKTIV

Disa mund të thonë se jeta e studentëve sot është shumë më e lehtë, dhe është vështirë që t’i fajësosh për këtë thënie. 
Ndërsa studentët ende duhet të studiojnë shumë dhe të bëjnë shumë detyra të ndryshme, gjërat si interneti dhe veglat e 

ndryshme mund t’ia thjeshtojnë jetën e tyre në mënyrë të konsiderueshme. Nëse dëshironi të përgatiteni për fakultet dhe të 
përfitoni më së shumti nga studimet tuaja, ju rekomandojmë zgjedhjen e pajisjeve të poshtme:

(Burimi: https://www.careeraddict.com)22 for you



hi - tech

Printeri portativ
Sigurisht se në bibliotekë ka printerë, por kur i gjithë trupi stu-
dentor i mbërrin afatet njëkohësisht, qasja në printerë mund të 
jetë e ndërlikuar. Shmangeni kaosin dhe printoni nga komod-
iteti i konviktit ose dilni për kafe dhe printojeni nga telefoni. HP 
Envy 4520 ka kompatibilitet me ‘wireless’ 
dhe ‘cloud’ kështu që mund t’i bëni 
kopjet fizike të projekteve kudo që 
jeni. Korniza e hollë do të thotë 
se nuk zë shumë hapësirë, gjë që 
është i përsosur për ata që do të 
zhvendosen së shpejti!

Portable Printer
Sure, there are printers in the library but when the entire 
student body is hitting deadlines at the same time, access 
might be tricky. Avoid the chaos and print from the comfort of 
your own dorm or, alternatively, pop out for a coffee and print 

from your phone. HP’s Envy 4520 has 
wireless and cloud-based compat-

ibility, so you can get hard copies of 
your projects wherever you are. Its 
slender frame means it won’t take 
up much room, either - perfect for 
when moving day comes!

Smart Notebook
Debati në mes të shtypjes dhe 
dorëshkrimit ka shpërthyer nëpër 
sallat e ligjëratave tani e sa kohë, 
por me ‘Smart Notebook’, ju e 
nxirrni maksimumin nga të dyja 
botët. Përderisa shkruani, boja 
lidhet me faqet e specializuara 
dhe të ripërdorshme të cilat pastaj 
mund të ngarkohen lehtësisht 
në cilindo program të bazuar në 
‘cloud’, si Google Drive, Dropbox 

ose Evernote. Përveç që është miqësore me mjedisin, është një 
mënyrë shumë më efikase për t’i organizuar shënimet tuaja.

Smart Notebook
The debate between typing and hand-writing notes has raged 
across lecture halls for some time now, but with a smart note-
book, you get the best of both worlds. As you write, the ink bonds 
to the specialised, reusable pages, which can then be easily up-
loaded to any major cloud-based program such as Google Drive, 
Dropbox or Evernote. As well as being environmentally friendly, 
it’s a far more efficient way to organise your notes.

Kufjet për anulim të 
zhurmës

Sikur WiFi-ja e integruar, konviktet e kolegjeve kanë shumë 
zhurmë, gjë që është e mirë kur doni shoqëri, por jo kur po ju af-
rohet afati për ese. Bllokoji ato shpërqendrime me një palë kufje 
që e anulojnë zhurmën dhe përvili mëngët e rroku punës.

Noise-Cancelling Headphones
As well as built-in WiFi, college dormitories also 
contain a lot of noise - great when you’re feel-
ing sociable but not when an essay deadline 
is just days away. Block out such distractions 
with a pair of noise-cancelling headphones 
and immerse yourself in your work.

Tastiera e 
palosshme

Është fakt i jetës se 
nganjëherë të mungojnë gjërat, 

për shembull nuk e ke llaptopin 
në dorë. Në raste të tilla 
mund të mendoni se është e 
pamundur për të kryer punë, 
por gaboheni: me një tastierë 
të palosshme (kompatibile 

me të gjitha pajisjet kryesore), 

mund të shtypni në telefon ose në tablet 
dhe pastaj ta fusni në xhepin e pantallo-
nave. Shumë efikase.

Foldable Keyboard
It’s a fact of life that, sometimes, you might get caught short; by 
not having your laptop to hand. In such instances, you might 
think that it’s impossible to get any work done, but you would 
be wrong: with a foldable keyboard (compatible with all major 
devices), you can type away on your phone or tablet before 
conveniently packing everything away again into your trouser 
pocket. Very efficient.

GADGETS THAT MAKE STUDYING BOTH EASIER 
& MORE PRODUCTIVE

Some might say that students’ life today is much easier, and it’s hard to blame them for that. While students still have to 
study a lot and do many different assignments, things like Internet and gadgets can simplify their lives significantly. If you 
want to prepare yourself for college and make the most of your studies, we recommend choosing the following gadgets:
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Disa mijëra fytyra të qeshura 
dhe të gëzuara, ngjyra 
të pasura të veshjeve 

kombëtare dhe ritmeve 
muzikore, aroma dhe shije 
të shumëta të pjatave të 
kuzhinave të ndryshme, si 
dhe hedhje e shkëlqyeshme 
me parashutë, shënuan 
Ditën Ndërkombëtare të 
KFOR-it, e cila u mbajt në 
fillim të muajit korrik.

Atë ditë, Shtabi i 
Përgjithshëm i KFOR-it 
në Kampin “Film City”, në 
Prishtinë, ishte i hapur për të 
gjithë vizitorët dashamirës, 
që donin të njihnin kultura 
dhe zakone të ndryshme të 
vendeve të ndryshme.

Kjo ditë lidhi njerëzit 
e kombeve të ndryshme 
dhe kishte për qëllim të 
promovonte kulturën, zakonet, 
potencialin turistik dhe traditat. 
Organizatat dhe institucionet 
vendore gjithashtu patën 
rastin të prezantonin vetveten.

Përkundër shiut të 
herë-pas-hershëm, moti për 
vizitorët e rinj ishte mjaft i mirë 
dhe fëmijët ia kaluan vërtet 
mirë. Dita Ndërkombëtare 
e KFOR-it mblodhi një 
numër të madh të vizitorëve, 
ku u mbajtën aktivitete të 
ndryshme, që u ofruan nga 
vende të ndryshme për 
t’i argëtuar ata, si: fuzboll, 
ngjyrosje e fytyrës, futboll, 
hedhje me parashutë, kllounë, 
ragbi (futboll amerikan) dhe 
lojëra me dhurata.

Dita ishte gjithashtu 
një mundësi për anëtarët 

e ansambleve kulturore dhe 
artistike shqiptare, serbe dhe turke 
që të prezantojnë vallet e tyre 

tradicionale. Dita filloi me një valle 
tradicionale shqiptare të ansamblit 
të fëmijëve “Zëri i Kosovës” 
nga Fushë Kosova. Tjetra ishte 
shfaqja e parë e ansamblit të 
fëmijëve “Venac” me disa grupe 
të veçanta, duke i prezantuar 
audiencës kulturën dhe zakonet e 
komunitetit serb. E fundit, por jo për 
nga rëndësia, ishte ansambli turk 
“Birilik” nga Mitrovica.

Yjet e rinj dhe premtuese 
të muzikës, Stefana Nikolcevic 
dhe Klesta Qehaja, kishin një 
paraqitje të përbashkët. Në frymën 
e performancës së tyre, këto dy 
vajza të këndshme bënë thirrje: 

“jemi shumë të kënaqura që ishim 
këtu sot dhe që patëm rastin të 
këndojmë së bashku. Shpresojmë 
se do të kemi edhe më shumë 
mundësi që në të ardhmen të 
shfaqim talentin tonë dhe të 
punojmë së bashku për një të 
ardhme më të mirë. Nuk dihet 
kurrë, ndoshta një ditë do të 
kemi mundësi të këndojmë 
këngët tona në duet”.

Në nder të kësaj dite, 
komandanti i KFOR-it, 
gjeneralmajor Salvatore Cuoci, në 
fjalën e tij tha: “programi i sotëm 
është më i pasur se kurrë”; kemi 
organizuar lojëra dhe tavolinat 
janë të mbushura me ushqime 
nga vende të ndryshme. Të 
pranishme janë 28 vende, që 
kontribuojnë në suksesin e KFOR-
it për të ndërtuar një të ardhme më 
të mirë për popullin e Kosovës, që 
tregon se dallimet tona na bëjnë 
më të fortë. Këtu do të shihni se 
njerëzit nga vende të ndryshme 
me kultura, fe, gjuhë dhe zakone 
të ndryshme mund të jetojnë në 
harmoni”. Ai vuri në dukje se edhe 
brenda secilit komb ka diversitet. 
“Populli i Kosovës mund ta bëjë të 
njëjtën gjë”.

Gjeneralmajor Cuoci 
vazhdoi tutje duke theksuar se 
tani është koha që njerëzit në 
Kosovë të ecin përpara drejt një 
të ardhmeje më të mirë. “Fëmijët 
e së tashmes janë e ardhmja; 
ata do të mësojnë nga shembulli 
ynë se integrimi i kulturave është 
vendimtar për një të ardhme 
më të mirë”, shtoi gjeneramajor 
Cuoci, duke përkujtuar të gjithë 
se “KFOR-i është në Kosovë për 
të krijuar një mjedis të qetë dhe të 
sigurt për të gjithë”.

Me shpresën se do të takohen 
përsëri vitin e ardhshëm, disa nga 
vizitorët shprehën përshtypjet e 
tyre për Revistën “For You” për 
këtë ditë:

“Dilaver Kryeziu, koreograf 
dhe profesor: kënaqësia më 
e madhe është se fëmijët janë 
këtu së bashku dhe po krijojnë 
miqësi. Shpresoj se të rinjtë do 
të angazhohen në kulturë dhe 
në sport dhe se do të mësojnë 
të respektojnë njëri-tjetrin dhe të 
respektojnë të gjitha kombet që 
jetojnë në tokë”.

“Miljana Slavic: është 
jashtëzakonisht mirë të jem 
këtu sepse kjo ditë është një 
manifestim ndërkombëtar; 
këtu kemi njerëz të vendeve të 
ndryshme, të feve të ndryshme 
dhe pata rastin të takoj disa prej 
tyre. Me të vërtet është kënaqësi e 
madhe dhe ftoj të gjithë që të vijnë 
këtu dhe të takohen dhe të njihen 
me njëri-tjetrin”.

“Ersa Ibrahimi: pritja ishte e 
shkëlqyeshme dhe po ja kalojmë 
shumë mirë. Ne të rinjtë duhet të 
ofrojmë aktivitete të ndryshme 
kulturore dhe sportive dhe duhet 
të kuptojmë se këto janë vlerat 
më të rëndësishme. Le të mos 
përqendrohemi shumë në dallimet 
tona të tilla si feja ose përkatësia 
etnike”. 

“Kristina Joksimovic: është 
kënaqësi e madhe të jem këtu dhe 
jam e kënaqur për këtë koncert 
ndërkombëtar që ka mbledhur 

fëmijët nga të gjitha kombet dhe 
kulturat. Pata mundësinë të eci 
vërdallë dhe të njihem me kultura 
të tjera. Koncerti në vetvete ishtë 
mjaft interesant dhe të gjithë 
fëmijët ishin të mahnitshëm në 
mënyrën e tyre”.

“Drilon Elshani: ja kaluam 
shumë mirë sot! Kjo ishte një 
përvojë e re për ne dhe patëm 
rastin të njihemi dhe të rrimë me 
ushtarakë të vendeve të ndryshme 
në një mjedis kaq të këndshëm 
dhe miqësor, por edhe me kolegët 
tanë të etnive të ndryshme që 
jetojnë në Kosovë”.

“Miljan Slavic: po ja kaloj 
shumë mirë sepse koncerti 
ishte jashtëzakonisht i mirë. 
Më së shumti më kanë pëlqyer 
helikopterët. Porosia ime për 
fëmijët është që të vijnë dhe të 
shoqërohen së bashku dhe të 
njohin njëri-tjetrin”.

“Rinesa Rudari: sot patëm 
mundësinë të takohemi me 
fëmijët e etnive të tjera. Do t’u 
bëja thirrje të gjithë të rinjve të 
vazhdojnë të vallëzojnë dhe të 
qeshin sepse bota është e vogël 
dhe qeshja tejkalon të gjitha sfidat 
dhe shpresoj se dashuria do të 
pushtojë botën”.

“Erisa Hoxha: po ja kalojmë 
shumë mirë në këtë mjedis 
të gjallë dhe pritja ka qenë e 
shkëlqyeshme nga të gjithë që 
ishin të pranishëm këtu. Shpresoj 
se të rinjtë do të ofrojnë më shumë 
aktivitete kulturore dhe sportive”.

DITA NDËRKOMBËTARE E KFOR-it: NJË PASURI E KULTURËS, E 
PAQES DHE E SIGURISË … DIVERSITETI TË BËN MË TË FORTË
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Several thousand smiling 
and cheerful faces, 
rich colors of national 

costumes and musical rhythms, 
the abundance of smells 
and tastes of various kitchen 
dishes, as well as excellent 
parachute jumps, marked 
KFOR’s International Day that 
was held in early July.

On that day KFOR’s 
Headquarters in Camp Film 
City, Pristina was open to all 
benevolent visitors who wanted 
to get acquainted with different 
cultures and customs from 
various countries.

This day connected people 
of different nationalities with 
the aim of promoting culture, 
customs, tourism potential and 
traditions. Local organizations 
and institutions also got the 
chance to introduce themselves.

For the young visitors a 
good time was guaranteed 
and despite the occasional 
rain, the children really had 
a great time. The KFOR 
International Day gathered a 
record number of visitors, and 
for their entertainment various 
activities were set up by different 

nations such as: table football, 
face painting, football, parachute 
jumps, clowns, American football, 
and prize games.

The day was also an 
opportunity for the members of 
Albanian, Serbian and Turkish 
cultural and artistic ensembles 
to present their traditional 
dances. The day was started by 
the children’s ensemble “Zëri i 
Kosovës” from Fushë Kosovë/
Kosovo Polje with an Albanian 
traditional dance. Next was the 

first performance of the children’s 
ensemble “Venac”, with several 
separate groups, presenting 
to the audience the culture 
and customs of the Serbian 
community. Last but not least 
was the Turkish ensemble “Birilik” 
from Mitrovica.

Young and promising 
music stars Stefana Nikolcevic 
and Klesta Qehaja had a joint 
appearance. In the spirit of their 
performance these two lovely 
girls appealed: “we are very 
satisfied that we were here today 
and got the chance to perform 
together. We hope that we will get 
more opportunities to showcase 
our talent and to work together 
for a better future. Who knows 
maybe one day we might get to 
sing in a duet our own songs.”

In honor of this day, KFOR 
Commander, Major General 
Salvatore Cuoci in his speech 
said: “Today’s program is richer 
than ever; we organized games, 
and there is food from many 
countries. There are 28 countries 
with us that contribute to the 
success of KFOR in building a 
better future for the people of 
Kosovo, which shows that our 
differences make us stronger. 
Here you will see that people 
from many countries with 
different cultures, religions, 
languages and customs can 
live harmoniously.” He pointed 
out that even within each nation 
there is diversity.  “The people of 
Kosovo can do the same.”  

Major General Cuoci went on 
emphasizing that it is now time 
for people in Kosovo to move 
forward towards a better future: 
“Children of the present are the 
future; they will learn from our 
example that the integration of 
cultures is crucial for a better 
future,” Major General Cuoci 
added, while reminding everyone 
that “KFOR is in Kosovo to 
provide a safe and secure 
environment for 
everyone”.

KFOR INTERNATIONAL DAY IN KOSOVO: A WEALTH OF CULTURE, 
PEACE AND SECURITY…DIVERSITY MAKES YOU STRONGER

With the hope that they will 
meet again next year, some of the 
visitors expressed their feelings 
to Magazine ‘For You’ about this 
day:

“Dilaver Kryeziu, 
choreography professor: The 
greatest satisfaction is that 
children are here together making 
friendships. I hope that the youth 
will engage in culture and sports 
that they will learn to respect one 
another and to respect all the 
nations that live on earth.”

“Miljana Slavic: It is 
great here because this is an 
international manifestation, we 
have here people from various 
nations, religions and I have 
met several of them. It is really 
great, therefore I invite everyone 
to come here to meet and get to 
know each other.”

“Ersa Ibrahimi: The 
reception was excellent here 
and we are having so much fun. 
We the young people should 
be doing positive cultural and 
sports activities and we should 
understand that these are the 
most important values. Let us not 

focus so much on our differences 
such as religion or ethnicity.”

“Kristina Joksimovic: It is 
great being here and I am glad for 
this international concert that has 
gathered children from all nations 
and cultures. I got the chance 
to walk around and meet other 
cultures. The concert itself was 
very interesting and all children 
were great in their own way.”

“Drilon Elshani: We had a 
great time today! This was a new 
experience for us were we got 
to meet and hang out in such a 
friendly and pleasant environment 
with soldiers from various 
countries, but also our peers 
from various ethnicities living in 
Kosovo.”

“Miljan Slavic: I am having 
a great time here because the 
concert was great. I liked the 
helicopters the best. My message 
for the children is to come and 
hang out together to get to know 
each other.”

“Rinesa Rudari: Today we 
got the opportunity to meet with 
children from other ethnicities. 
I would like to appeal to all the 
young people to keep dancing 
and laughing because the world 
is small and laughter eases all 
challenges and I hope that love 
will conquer the world.”

“Erisa Hoxha: we are having 
a great time in this colorful 
environment and the reception 
has been great from all that 
are present here. I hope that 
the young people will do more 
cultural and sports activities.” Na vizitoni në:

Visit us at:
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NJË LULE PËR TY
Nj ë ditë, një burrë tek po kthehej nga puna për në shtëpi, pranë 

rrugës, pa një djalosh qe po shiste lule. Pa hezituar fare ju afrua 

dhe e pyeti, sa kushton një lule? Djaloshi me një buzëqeshje ia 

ktheu, po zotëri, një lule kushton 0.50 cent!

Burri vuri dorën në xhep dhe hapi protofolin, por pa që në prtofolin 

e tij nuk kishte të holla të mjaftueshme, madje kishte vetëm 0.50 cent, 

e me të cilat ai kishte për të paguar rrugën e autobusit për ty kthyer në 

shtëpi. Për pak çaste mendoi me vete.  Pasi që rruga për t’u kthyer në 

shtëpi nuk ishte më e gjatë se një orë kohë, atëherë mendoi të kthehej 

këmbë. Ashtu edhe veproi, duke vendosur që lulen t’ia blente gruas 

domosdoshmërisht. Me t’u kthyer në shtëpi, si gjithnjë gruaja e tij, që aq shumë e 

nderonte dhe e respektonte burrin e saj, me një përqafim të 

ngrohtë, derisa ia hoqi xhaketen nga krahët,  e pyeti; përse 

u vonove sot më shumë se ditëve të tjera, unë u bëra merak 

për ty dhe mendova se mos të ka ndodhur gjë e keqe? 

Burri ia ktheu menjëherë. Jo zonja ime asgjë nuk më ka 

ndodhur, por vendosa të ta sjell një lule dhuratë, 

LULE PËR TY,! Ai e nxori lulen nga xhepi për 

t’ia dhënë, tek sa ia dha lulen shtoi, u vonova 

duke zgjedhur lulen më të bukur për ty, sepse 

ti meriton më shumë e bukura ime.
 Gruaja u emocionua shumë aq sa 

i rridhnin lotët pa pushim! Burrri po e 
shiqonte, por nuk i foli gjë. Pas pak 
çastesh me ata lotë emocionues gruaja 

i tha; unë nuk pata mundësi kurrë të 
të blej një dhurat sikur ti mua. Ai 

buzëqeshi dhe i tha, por ti je dhu-
rata më e çmuar për mua. 

Petrit Islami
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A FLOWER 

FOR YOU
   

O
ne day, a man was returning home from work, on the side of the 

street he saw a boy selling flowers. Without hesitation, he ap-

proached and asked, how much does a flower cost? The boy 

answered with a smile, yes sir, a flower costs 0.50 cents!

The man put his hand in his pocket and opened the wallet, and no-

ticed that there was not enough money in his wallet, moreover he had 

only 0.50 cents, with which he had to pay the bus home. He spent a mo-

ment thinking.  Since the way home was not longer than an hour walk, he 

thought to take a walk. So he did, deciding to buy the flower to his wife. 

Upon returning home, as always his wife, who honored and respected 

her husband very much, with a warm hug, taking off his jacket from his 

shoulders, asked him; what took you so long today compared to 

other days, I was worried about you and thought something bad 

may have happened to you? 

The man immediately responded. No milady, nothing hap-

pened to me, but I decided to bring you a flower for a gift, A 

FLOWER FOR YOU! He took the flower out of his pocket to 

give it to her, while extending the flower to her, 

he said ‘I was late choosing the most beautiful 

flower for you, because you deserve more, 

my beautiful’.                    
                        

                        
                   

  The woman got so excited and tears 

rolled down her cheeks! The man was 

looking at her, but he said nothing. After 

a few moments with those emotional 

tears the woman said; I could never 

afford to return the gift. He smiled and 

said, but you are the most precious 

gift to me .... 

Petrit Islami
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Tung!
Ju përshëndes shumë, dhe dua që 
përmes revistës tuaj të tregoj se 
aktori im i preferuar është Blerim 
Destani. Ndër këngëtarë do të 
veçoja Alban Skenderaj. Hobi im 
është futbolli. Revistën tuaj e lexoj 
rregullisht, dhe kam dëshirë ta kem 
një poster nga Mohamed Salah. 
Jeni shumë të mirë dhe iu dëshiroj 
suksese në të ardhmen.
Amir Ademi 
SHFMU “Jusuf Rexha” - 
Koshtovë

Mirëdita!
Revista For You është një revistë 
që e preferoj shumë, prandaj 
dua t’ju përgëzoj shumë për 
punën që po e bëni. Dëshira ime 
është që në ballinën e revistës ta 
kemi foton e Gold AG, ky është 
këngëtari që e pëlqej më së 
shumti. Do të doja të publikonit 
një poster të Cristiano Ronaldos. 
Kohën e lirë e kaloj kryesisht 
duke lexuar dhe por edhe duke 
lundruar në internet.
Adnan Jashari 

SHFMU “Jusuf Rexha” - 
Koshtovë

Tung!
For you më pëlqen pa masë. 
Këngëtari që më pëlqen shumë 
është The Weekend, kurse grupi 
muzikor është Elita 5. Sporti im 
i preferuar është volejbolli kurse 
sportisti që e pëlqej më shumë 
është Neymar. Ju lutem kam 
dëshrë ta kem një poster nga The 
Weekend. Ju falemnderit!
Albiona Hasani
SHFMU “Jusuf Rexha” - 
Koshtovë

Përshëndetje!
I përshëndes shumë të gjithë 
lexuesit. Këngëtarja që më 
pëlqen më së shumti është Rita 
Ora, kurse aktorja ime e preferuar 
është Angelina Jolie. Posteri që 
kam dëshirë ta kem është ai me 
foton e Kidës. Kohën e lirë e kaloj 
duke  lexuar dhe duke luajtur.
Diana Isufi
SHFMU “Jusuf Rexha” - 
Koshtovë

Përshëndetje!
Revista më pëlqen shumë. 
Si shokëve të mi edhe mua 
më pëlqen pa masë këngëtarja 
Demi Lovato. Sportet që unë i 
preferoj më shumë janë futbolli 
dhe volejbolli. Debby Rayan është 
aktorja ime e preferuar, ajo është 
edhe këngëtare shumë e mirë, por 
më shumë më pëlqen si aktore. Ju 
falënderoj shumë dhe dua t’ju them 
se jeni më të mirët.
Ervala Hajredini
SHFMU “Jusuf Rexha” - 
Koshtovë

Tung!
Emri im është Altin. Mua më pëlqen 
shumë muzika tradicionale dhe ajo 
HipHop. Grupi im i preferuar është 
grupi gjerman KMN. Sa i përket 
sportit mund të them se janë disa 
sporte që më pëlqejnë shumë e 
ato janë: futbolli, basketbolli, dhe 
tenisi. Më pëlqejnë të gjithë filmat 
nga Mark Whalberg. Në fund dua 
t’ju them se jeni më të mirët dhe 
faleminderit që na vizitoni.
Altin Beshiri

SHFMU 
“Jusuf 
Rexha” - Koshtovë

Përshëndetje,
Jam lexues i rregullt i revistës tuaj, 
jeni shumë të mirë, trajtoni tema 
të veçanta për që janë në interes 
timin dhe të bashkëmoshatarëve të 
mi. Këngëtari im i preferuar është 
Azet ndërsa grupi muzikor gjerman 
KMN. Ndër sportistë preferoj 
Messin ndërsa hobi im janë gjuhët 
e huaja. Gjithë të mirat për ju.
Butrint Beshiri
SHFMU “Jusuf Rexha” - 
Koshtovë
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Hello!
Warm greetings and I want to 
tell, through your magazine, 
that my favorite actor is Blerim 
Destani. Among the singers, 
I would single out Alban 
Skenderaj. My hobby is football. 
I regularly read your magazine, 
and I would like to have a 
Mohammed Salah poster. You 
are very nice and I wish you 
success in the future.
Amir Ademi 
EJHS “Jusuf Rexha” - 
Koshtova

Good afternoon!
For You magazine is a 
magazine that I really prefer, 
therefore I want to congratulate 
you on the work that you are 
doing. My wish is to have a 
photograph of Gold AG on the 
cover of your magazine, he 
is my favorite singer. I would 
like you to publish a Cristiano 
Ronaldo poster. I spend most of 
my free time reading and also 
surfing the internet.  

Adnan Jashari 
EJHS “Jusuf Rexha” - 
Koshtova

Hello!
I really enjoy For You 
magazine.  My favorite singer is 
The Weekend, and my favorite 
band is Elita 5.  My favorite 
sport is volleyball and my 
favorite sportsman is Neymar. 
Please, I would really like to 
have a poster of The Weekend. 
Thank you!
Albiona Hasani
EJHS “Jusuf Rexha” - 
Koshtova

Greetings!
Warm greetings to all the 
readers. My favorite singer is 
Rita Ora, whereas my favorite 
actress is Angelina Jolie.  I 
would like to have a poster with 
a picture of Kida. I spend my 
free time reading and playing. 
Diana Isufi
EJHS “Jusuf Rexha” - 
Koshtova

Greetings!
I really like this magazine. 
My friends and I really like 
the singer Demi Lovato. My 
favorite sports are football 
and volleyball. Debby Rayan is 
my favorite actress, she is also 
a very good singer, but I like her 
more as an actress. I thank you, 
and I want to tell you that you are 
the best. 
Ervala Hajredini
EJHS “Jusuf Rexha” - 
Koshtova

Hello!
My name is Altin. I really like 
traditional and HipHop music. 
My favorite band is the German 
band KMN. Regarding sports, I 
can say that I really like a number 
of sports, such as: football, 
basketball and tennis. I like all of 
Mark Wahlberg’s movies. Finally, 
I want to tell you that you are the 
best, and thank you for visiting us. 
Altin Beshiri
EJHS “Jusuf Rexha” – 
Koshtova

Greetings,
I regularly read your magazine, 
you are very nice, and you 
treat specific subjects that are 
in mine and my peers’ interest. 
My favorite singer is Azet 
whereas my favorite band is the 
German band KMN. My favorite 
sportsman is Messi and my 
hobby is foreign languages. All 
the best to you. 
Butrint Beshiri
EJHS “Jusuf Rexha” - 
Koshtova
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