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Përshëndetje lexues të dashur,

Këtë editorial do të ia kushtoj 
respektit, sa i rëndësishëm 
është ai për të gjithë 

ne. Respekti është një term 
gjithëpërfshirës dhe interpretohet 
në shumë mënyra. Ajo që më së 
shumti ju sjell respektin e te tjerëve 
ndaj jush janë veprimet tuaja por 
gjithmonë është e rëndësishme të 
mbani mend se respekti është një 
rrugë e dyanshme. Është etike, kur 
ju respektoni një person, atëherë 
patjetër që edhe personi në fjalë do 
të ju respektoj juve. Janë tri gjërat 
bazë në jetë që duhet të respektohen: 
vetvetja, të tjerët dhe prona. Të gjithë 
mundohen të mësojnë më shumë 
për respektin, prandaj, është më se e 
zakonshme të dëgjoni për respektin 
nga prindërit tuaj, nga mësuesit tuaj. 

Të gjithë meritojnë respekt 
pavarësisht nga gjinia, mosha, 
raca ose besimet e tyre. Respekti 
luan një rol thelbësor në jetën e 
njeriut, ai ua mundëson njerëzve ti 
besojnë njëri-tjetrit, të krijojnë dhe 
rindërtojnë marrëdhëniet mes tyre. 
Po ashtu, njerëzit që respektohen 
brenda komuniteteve kanë më 
shumë gjasa të inkurajojnë të tjerët 
dhe të sjellin paqen. Kur ekziston 
prania e respektit, ndryshimi 
pozitiv shihet, dhe në mungesë të 
tij, shkatërrimi bëhet dëshmitar. 
Respekti ka dy rregulla bazë: 

Rregulli i parë: Dashuria është 
respekt - Ky është një besim që i 
qëndrojmë të gjithë ne pranë dhe 
mendojmë për të pothuajse çdo ditë. 
Kur e doni dikë, ju e respektoni atë. 

Rregulli i dytë: Respektojeni 
veten - Këtë e bëni duke mbajtur 
kokën lart dhe duke respektuar 
idetë e juaja. Disa mund edhe mos 
të pajtohen me idetë e juaja por ju 
keni të drejtë ti shpalosni ato. Ju nuk 
mund të keni respekt për të tjerët 
përderisa nuk e respektoni veten.

Ndoshta edhe mund të mos e 
vëni re, por respekti është pjesë 
e pandashme e jetës sonë të 
përditshme. Respekti ju përcjell kudo 
që të shkoni, në shkollë, në shtëpi apo 
edhe në një restorant. Shumë shpesh 
ndodh që të mos e vini re se njerëzit e 
tjerë ju respektojnë, por ju do ta vëreni 
menjëherë nëse ata nuk e bëjnë këtë. 

Mbani në mend këtë: ju jeni të 
detyruar të keni respekt për të gjithë, 
është njerëzore. 

Leonora

EDITORIAL
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Greetings dear readers,

I will dedicate this editorial to 
respect and its significance 
to all of us. Respect is a 

comprehensive term and is 
interpreted in many ways.  What 
mostly will gain you the respect of 
others are your actions, but it is 
always important to keep in mind 
that respect goes both ways. It is 
ethical when you respect a person, 
than indeed you will gain the 
respect of the person in question. 
There are three basic things in life 
that must be respected: yourself, 
others and property. Everyone 
tries to learn more about 
respect, therefore it is more than 
common to hear about respect 
form your parents, teachers.

 Everyone deserves to be 
respected regardless of their 
gender, age, race or beliefs. 
Respect plays a key role in a 
person’s life, it enables people to 
trust one another, to create and 
rebuild the relations among them. 
Moreover, the people who are 
respected within the communities 
have more chance to encourage 
others and bring peace. When 
respect is present, the positive 
change is seen, while when 
it is missing, destruction is 
present. Respect contains two 
basic rules, such as: 

The first rule: Love is respect – 
This is a belief that every one of us 
stay really close to and think about 
it every single day. When you love 
someone, you respect that person.  

The second rule: Respect 
yourself – You do this by keeping 
your head high and by respecting 
your ideas. Some can also disagree 
with your ideas, but you have the 
right to express them. You cannot 
have respect for others, while you 
do not respect yourself.

Maybe you are not able to 
notice, but respect is an integral 
part of our daily life. Respect follows 
you everywhere you go, to school 
or even in a restaurant. It happens 
often that you do not notice that 
you are respected by others, but 
you will indeed notice if you are not 
respected by them.

Keep this in mind: You are 
obliged to respect everyone, it is 
human.  

Leonora
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ÇKA DO TË BËNIT PO TË 
FITONIT 1 MILION EURO?

WHAT WOULD YOU DO IF 
YOU WIN 1 MILLION EURO?

4 for You

shkolla e muajit PYETËSOR:

Është një kënaqësi tejet 
e veçantë kur e viziton 
një shkollë në zonat 

rurale dhe e zbulon se ajo 
është një ndër shkollat më të 
mira në komunën përkatëse. 
Kjo dëshmon se kur ka vull-
net, me punë dhe përkushtim 
gjithçka mund të arrihet. I 
tillë është edhe rasti i Shkol-
lës Fillore dhe të Mesme të 
Ulët (SHFMU) “Rilindja” në 
fshatin Maxhunaj. 

Shkolla “Rilindja” 
prijëse në arsim në 
Vushtrri

Sipas drejtorit Ruzhdi 
Igrishta, fati i kësaj shkolle 
ka qenë që gjithmonë të jetë 
prijëse në fushën e arsimit në 
komunën e Vushtrrisë. “Kjo 
shkollë u hap për herë të parë 
në vitin 1922 dhe asokohe 
ishte një ndër tri shkollat e 
para shqipe në komunën tonë. 
Për këtë arsye ne si kolektiv 
së bashku me nxënësit tonë e 
ndjejmë një lloj obligimi që ta 
lartësojmë emrin e saj me pu-
nën dhe sukseset tona,” shtoi 
z. Igrishta. Pas një deklarate 
të tillë nuk të habit aspak fakti 
se në të gjitha garat e dijes 
si dhe Provimin Kombëtar 
të Arritshmërisë për Klasat 
e Nënta, shkolla “Rilindja” 
gjithmonë radhitet në mesin 
e pesë shkollave më të 
mira në komunë. Kurse, kur 
bëhet fjalë për regjistrimin e 
nxënësve të saj në shkollat 
e mesme ajo është ndër tri 
shkollat më të mira për num-
rin e nxënësve që regjistro-
hen në shkollat e mesme më 
të mira në Vushtrri.

Infrastrukturë mode-
rne dhe hapësirë të 
mjaftueshme

Në anën tjetër, drejtori 
Igrishta theksoi se falë inves-
timeve nga kuvendi komunal 
dhe donatorë të ndryshëm, 
shkolla qëndron mjaft mirë 
edhe për sa i përket infrastruk-
turës. “Shkolla jonë i ka edhe 
dy paralele të ndara në fshatrat 
Pestovë dhe Vilanc. Objekti 
aktual i shkollës amë është 
ndërtuar para tri vjetësh kurse 
në Pestovë është ndërtuar 
vetëm pesë vjet më parë. Edhe 
objekti në Vilanc është relativ-
isht i ri pasi që është ndërtuar 
aty rreth vitit 2000 dhe dy vjet 
më parë e kemi bërë renovimin 
e plotë,” tha z. Igrishta.

Duhet theksuar se 
përkundër objektit të ri shkolla 
amë në Maxhunaj aktualisht 
përballet me mungesën e 
hapësirës së mjaftueshme. Kjo 
për shkak se tash e katër vite në 
këtë shkollë mësimi zhvillohet 
në një ndërrim. Për këtë shkak, 
dhomat e dedikuara për kabi-
nete dhe për bibliotekën e shkol-
lës janë kthyer në klasa mësi-
more. Fillimisht, kjo nuk ishte 
problem pasi që shkolla nuk 
kishte asnjë mjet konkretizimi 
për kabinete. Mirëpo, tani edhe 
këto mjete janë siguruar. Pran-
daj është tejet e rëndësishme 
që ato të vendosen në kabi-
netet përkatëse dhe fëmijët të 
kenë mundësi që të zhvillojnë 
mësim cilësor si në teori edhe 
në praktikë. Ky problem pritet 
të zgjidhet shumë shpejt pasi 

që një pjesë e objektit të 
vjetër të shkollës është në 
renovim e sipër. Sapo të 
përfundojnë punimet, cikli i 
ulët do të kalojë në atë objekt 
gjë që do të hap rrugën për 
krijimin e kabineteve.

Mësimdhënësit, 
pasuria më e madhe 
e kësaj shkolle

Drejtori Igrishta pati fjalë 
posaçërisht të mira për kolek-
tivin e mësimdhënësve të cilin 
e drejton ai: “Të gjithë mësim-
dhënësit e kësaj shkolle e 
kanë kualifikimin përkatës për 
lëndën që e ligjërojnë. Ata po 
ashtu i kanë vijuar dhe i kanë 
përfunduar të gjitha trajnimet 
e nevojshme që kërkohen sot. 
Mirëpo, më duhet të theksoj se 
aspekti në të cilin çalojmë pak 
si shkollë është mungesa e an-
gazhimit nga të gjithë prindërit. 
Nuk është se jemi shumë keq 
mirëpo, unë besoj se gjith-
monë ka vend për përmirësim 
dhe për mendimin tim ne kemi 
nevojë për pak më shumë 
mbështetje nga prindërit.”

Në fund z. Igrishta i theksoi 
dy porosi për të gjithë të rinjtë e 
Kosovës. E para, që t’i respe-
ktojnë prindërit dhe arsimtarët 
e tyre si dhe t’u kushtojnë më 
shumë vëmendje këshillave të 
tyre. Gjithçka që ata duan është 
që t’ju përgatisin sa më mirë 
për të ardhmen tuaj. E dyta, 
është që të lexojnë, të lexojnë 
dhe të lexojnë sa më shumë 
sepse ky është investimi më i 
mirë në të ardhmen e tyre.

Argjenta Selmani (17)
Mua më pëlqen shopingu 
dhe moda. Kështu që, po të 
fitoja një milion euro, gjëja e 
parë që do të bëja do të ishte 
që të dilja dhe të blija më 
shumë rroba. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë 
se unë do t’i shpenzoja të gjitha paratë në 
rroba. Përkundrazi, pjesën më të madhe do 
ta kurseja në rast se më nevojiten në të ardh-
men, si për shembull për studimet e mia.

Argjenta Selmani (17)
I like shopping and fashion. So, if I would 
win a million Euro the first thing I would do 
is to go and buy more clothes. However, 
that doesn’t mean that I would have spent 
all the money on clothes. On the contrary, 
I would save most of them if I need them in 
the future like for my studies.

Kushtrim Ibishi (17)
Hmmm, nëse kjo do të 
ndodhte, do t’i jepja 100.000 
euro për bamirësi sepse unë 
besoj se është me rëndësi 
që t’i ndihmojmë njerëzit në 
nevojë. Duke e ndihmuar komunitetin ne në fakt 
investojmë në të ardhmen tonë. Pjesën tjetër të 
këtyre parave do t’i shpenzoja me familjen time 
sepse, edhe familja është shumë e rëndë-
sishme. Mbase do t’i dërgoja për pushime.

Kushtrim Ibishi (17)
Hmmm, in that case I would give 100,000 
Euro for charity, because I believe it is impor-
tant to help people in need. By giving to the 
community we actually invest in our future. 
The rest of that money I would spend with my 
family because family is very important too. I 
would probably take them to a nice holiday.

SHFMU 
“RILINDJA”

z. Ruzhdi IGRISHTA

Zani Bislimi (14)
Epo, për shkak të moshës 
sime, nëse do të fitoj një 
milion euro shumicën e tyre 
do t’ia jepja familjes sime për 
t’i ruajtur ato për të ardhmen 
time apo edhe për t’i investuar në ndonjë 
biznes apo për të blerë gjëra për të cilat kemi 
nevojë. Gjithsesi, një pjesë të atyre parave do 
t’i mbaja për vete për t’i shpenzuar me shokët 
e mi. Do të ishte shumë kënaqësi që të mund 
të shkoja në pushime me shokët e mi.

Zani Bislimi (14)
Well due to my age, if I would win 1 million 
Euro I would give most of it to my family to 
save it for my future or even invest in some 
kind of business or to buy things that we 
would need. Still some of that money I would 
keep for myself to spend it with my friends. 
It would be a lot of fun to be able to take my 
friends to a nice holiday together.



WHAT WOULD YOU DO IF 
YOU WIN 1 MILLION EURO?

5 for You

QUESTIONNAIRE: school of the month

Anna Halverson (15)
Nëse do t’i fitoja një 
milion, pa asnjë dyshim 
shumicën e atyre parave 
do t’i jepja familjes sime. 
Po ashtu një pjesë të 
atyre parave do t’i ruaja për të realizuar 
disa ëndrra të mia. Unë gjithmonë kam 
dashur që të shkoj në Indi dhe që ta 
vizitojë atë sepse më duket shumë 
magjepsëse. Njëkohësisht, unë po 
ashtu, do të dëshiroja që të ndihmoja 
për të hapur një shkollë atje.

Anna Halverson (15)
If I’d win a million, without a doubt I 
would give most of that money to my 
family. I would also save some of that 
money to fulfill one of my dreams. I have 
always wanted to travel to India and visit 
it because I find it very fascinating. At the 
same time I would also like if I could help 
build a school there.

Erita Çunaku (18)
Dy gjërat që i dua më 
shumë në jetë janë kë-
pucët dhe kitarat. Kështu 
që, nëse do të fitoja një 
milion euro padyshim do 
të dëshiroja që të blej më shumë këpucë 
dhe kitara. Po ashtu, besoj se do të ndih-
moja edhe njerëzit në nevoja.

Erita Çunaku (18)
Two things I love the most in life are 
shoes and guitars. So if I would win one 
million Euro I would definitely love to buy 
more shoes and guitars. Still, I believe 
that I would also help people in need.

Joshua Halverson (18) 
Personalisht më pëlqen 
që të jem shumë i 
matur dhe i zgjuar me 
paratë e mia. Kështu 
që, nëse do t’i kisha 
një milion gjëja e parë që do të bëja 
është që t’i vendos të gjitha në bankë 
dhe do t’i përdorja me mend në të 
ardhmen. Hapi tjetër logjik në një rast 
të tillë do të ishte që t’i investojë në 
mënyrë që të kem një të ardhme të 
qëndrueshme financiare.

Joshua Halverson (18) 
Personally I like to be very prudent and 
wise in handling my money. So if I had 
1 million the first thing I would do is put 
all of them in the bank and use them 
wisely in the future. The next logical 
step in such a case would probably be 
to try and invest it so that in the future I 
would have a sound financial situation.

It is a unique pleasure to 
visit a school in rural ar-
eas only to find out that it 

is one of the best schools in 
the respective municipality. 
This proves that when there 
is a will, through hard work 
and dedication everything 
is possible. Elementary and 
Junior High School (EJHS) 
“Rilindja” in village Maxhunaj 
is one such example.

School “Rilindja” a 
leader in education 
in Vushtrri

According to Principal 
Ruzhdi Igrishta, it was 
destined for this school to 
always lead in the field of 
education in Vushtrri Mu-
nicipality. “This school was 
first established in 1922 and 
at the time it was one of the 
first three Albanian schools 
in our municipality. There-
fore, we as a collective 
together with our students 
feel obliged in a way to el-
evate its name through our 
work and achievements,” 
Mr. Igrishta added. Follow-
ing such a statement it is 
not surprising the fact that in 
all knowledge competitions 
and the National 9th Grade 
Achievement Test, school 
“Rilindja” is always ranked 
among the top five schools 
in the municipality. Where-
as, in relation to the high 
school student enrolment 
it is one of the top three 
schools for the number of 
students enrolled in the best 
high schools in Vushtrri.

Modern 
infrastructure and 
sufficient space

On the other hand, Prin-
cipal Igrishta highlighted that 
thanks to investments from the 
municipality and various do-
nors the school sits pretty well 
concerning infrastructure. “Our 
school has two satellite units 
in villages Pestovë and Vilanc. 
The current building of the host 
school was constructed three 
years ago and in Pestovë 
it was constructed only five 
years ago. The other building 
in Vilanc is also relatively new 
as it was constructed around 
year 2000 and two years 
earlier it was fully renovated,” 
Mr. Igrishta stated.

It must be emphasized that 
despite the new building the 
host school in Maxhunaj cur-
rently faces lack of sufficient 
space, because for the past 
four years the classes here are 
conducted in one shift. There-
fore, rooms intended for labo-
ratories and the school library 
had to be turned into regular 
classrooms. Initially, this was 
not a problem as the school 
had no equipment for the labo-
ratories. However, now this 

equipment has been acquired. 
Thus it is very important that 
they are set up in the respec-
tive laboratories and the chil-
dren get the chance to have 
quality learning both in theory 
and practice. This problem is 
expected to be resolved soon 
as a part of the old school 
building is under renovation. 
Once the works are finished, 
the lower cycle classes will 
be transferred there and this 
will pave the way for estab-
lishing the cabinets.

Teachers the 
greatest treasure 
of this school

Principal Igrishta had 
special words of praise for 
the teaching staff he leads: 
“all our teachers have the 
respective qualifications 
for the subject they lecture. 
They have also attended and 
finished all the trainings that 
are required today. However, 
I must emphasize that the 
one field that leaves a little 
bit to desire is the lack of 
commitment from all the par-
ents. It is not that we are so 
bad but I believe that there 
is always space for improve-
ment and in my opinion we 
need a little bit more support 
from the parents.”

In the end Mr. Igrishta 
had two messages for all 
the young people in Kosovo. 
First - respect your parents 
and your teachers and pay 
more attention to their ad-
vices. Everything they want 
is to best prepare you for 
your future. Second – read, 
read and read some more! 
This is the best investment 
in your future.

EJHS 
“RILINDJA”
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Shtëpia që po 
rrënohet paraqet 
kërcënim për jetën

“E kam lëvizur shtratin tim në 
anën tjetër në mënyrë që çatia të 
mos bjerë mbi mua. Po e lëshon 
për çdo natë, thjesht vazhdon të 
bjerë dhe të çahet, ditën e natën. 
Në mëngjes i pastroj rrënojat 
dhe pastaj vazhdoj me diçka 
tjetër”, tha gjyshja Borka për 

revistën ‘For You’.
Duke pasur parasysh se 

aktualisht Komuna e Graçan-
icës nuk ishte në gjendje që t’i 
përgjigjej ankesave të zonjës 
së moshuar, ushtarët italianë në 
KFOR vendosën që t’i vijnë në 
ndihmë dhe t’i ofrojnë asaj një 
kontejner për strehim, të cilin 
ata e çuan në Gushtericë me 
makinerinë e tyre të rëndë. Në 
të njëjtën kohë, gjyshja Borka u 
vizitua nga koloneli Nikola Per-

rone dhe Drejtori i Departamentit 
për Urbanizëm në Komunën e 
Graçanicës, Dejan Jovanoviç.

KFOR: Do të 
vazhdojmë me 
ndihmë!

“Kontejneri për strehim, i 
siguruar nga KFOR-i, është në 
gjendje të mirë, kështu që gjysh-
ja Borka do të mund të jetojë në 
të. Komuna do të përpiqet që ta 
gjejë një mënyrë për ta ndihmuar 
këtë zonjë sepse ajo ka nevojë 
për disa artikuj tjerë themelor 
për ta pasur një jetë normale. 
Gjyshja Borka nuk ka as shtrat e 
as ushqim të përshtatshëm, dhe 
ne do të përpiqemi që t’i siguro-
jmë ato me urgjencë. Ndërkohë 
KFOR-i i ka ofruar asaj strehim 
të përkohshëm ku ajo do të jetojë 
deri në restaurimin e shtëpisë së 
saj”, shtoi Jovanoviç.

Me shumë mirënjohje dhe 
lot gëzimi, e moshuara Borka 
Cirkoviç shtoi se ky strehim do 
të thotë shumë për të dhe se ajo 
është jashtëzakonisht mirën-

johëse KFOR-it për ndihmën 
e tyre me këtë kontejner dhe 
shpreson se do të ketë strehim 
të rehatshëm derisa shtëpia e saj 
të restaurohet. “Ju falënderoj sin-
qerisht për gjithçka që keni bërë 
për të ma siguruar një strehim 
të sigurt, ju uroj të gjithëve më të 
mirat në jetë”, theksoi Borka.

KFOR-i mbetet i përkushtuar 
që të ofrojë ndihmë të gjithë atyre 
që janë në nevojë në Kosovë 
përmes veprimeve si ky. Ata 
shpresojnë që gjyshja Borka do 
të jetojë me komoditet nën këtë 
strehë, edhe pse kjo është vetëm 
një zgjidhje e përkohshme, 
por ata janë të lumtur se kishin 
mundësi që të ndihmojnë. Ata 
vendosën që ta ndërmarrin këtë 
veprim falë bashkëpunimit të 
ngushtë me autoritetet lokale në 
Komunën e Graçanicës.

Grupi i Bashkuar i 
Mbështetjes Logjistike i Deta-
çmentit të Bashkuar Rajonal 
(JRD) Jug-Lindje dhe Grupi 
i Përbashkët Mbështetës i 
Logjistikës u angazhua për ta 
sjellë kontejnerin në fshatin 
Gushtericë e Epërme.

Historia e Borka Cirkoviçit është një përkujtim tjetër se si 
jeta mund të jetë plot me surpriza të këndshme dhe të 
pakëndshme. Në të njëjtën kohë dëshmohet edhe një 

herë se kohë-pas-kohe të gjithë kemi nevojë për ndihmë dhe se 
nuk duhet t’i mbyllim sytë ose ta kthejmë kokën kur e shohim se 
dikush ka nevojë për ndihmë. Në rastin e saj, ndihma erdhi nga 
ushtarët e KFOR-it në formën e një kontejneri për banim.

Deri kohët e fundit, kjo zonjë tetëdhjetepesë vjeçare nga 
fshati Gushtericë e Epërme e Graçanicës, kishte jetuar në 
një shtëpi të dëmtuar, pothuajse duke u rrënuar. Për shkak të 
moshës së shtyrë, ajo nuk mund të bënte shumë, përveçse 
përpiqej që t’i organizonte orenditë e saj në mënyrë që kërcënimi 
nga rrënimi i ndërtesës të ishte minimal.

Gjyshja Borka jeton vetëm, megjithatë, gjërat nuk ishin kaq zymtë 
për të në të kaluarën. Ajo dikur ishte e martuar dhe kishte dy djem 
dhe një vajzë. Fatkeqësisht, burri dhe të dy djemtë e saj kanë vdekur 
kurse vajza e saj e vetme jeton në Smederevë. Ajo dhe burri i saj 
janë përpjekur që ta ruajnë shtëpinë nga shkatërrimi i mëtejshëm, 
por jo me shumë sukses. Për ca kohë ata madje e lanë vajzën e tyre, 
mbesën e Borkës, që të jetojë me gjyshen e saj, por për shkak të 
gjendjes së shtëpisë, edhe asaj iu deshtë që të largohej.

Serioziteti i situatës nxiti veprime nga të gjithë ata që mund të 
ndihmonin në lehtësimin e kësaj situate. Autoritetet komunale plani-
fikojnë që të ndihmojnë në rindërtimin e kësaj shtëpie, por mungesa 
e fondeve dhe kërkesa e lartë për asistencë në strehim, e bënë gati 
të pamundur reagimin e tyre të menjëhershëm. Ushtarët e KFOR-it 
reaguan dhe arritën që të ofrojnë një zgjidhje të përkohshme.

KFOR-i SIGURON NJË KONTEJNER PËR STREHIM 
TË PËRKOHSHËM PËR GJYSHEN BORKA
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The rundown house a 
life threat

“I have moved my bed to the 
other side so that the roof doesn’t 
fall over me. It is giving in every 
night it just keeps falling and creak-
ing; both day and night. In the morn-
ing I clean the rubble and then I do 
something else,” Granma Borka said 
to Magazine ‘For You’.

Considering that Gracanica Munici-
pality currently was not able to respond 
to the old lady’s appeals, Italian soldiers 
in KFOR decided to come to her aid 
and provide to her a housing container, 

which they brought to Gusterica with their 
heavy machinery. At the same time Granma’ 
Borka was visited by Colonel Nicola Perrone 
and the Director of Department for Urbanism 
in Gracanica Municipality - Dejan Jovanovic. 

KFOR: We will continue 
to help!

“The housing container provided by 
KFOR is in a good condition, so Granma 
Borka will be able to live in it. The mu-
nicipality shall try to find a way to help 
this lady because she needs some other 
basic commodities to have a normal life. 
Grandma Borka doesn’t have a proper 
bed or food either and we will try to 
urgently provide that too. In the meantime 
KFOR has provided her with provisional 
housing where she will live until the resto-
ration of her house,” Jovanovic added. 

With a lot of gratitude and tears of 
joy old Borka Cirkovic added that this 
housing means a lot to her and that she is 
extremely thankful to KFOR for their help 
with this container, and she hopes that 
she will have a comfortable stay until her 
house is renovated. “I sincerely thank you 
for everything you have done to provide a 
safe housing for me, I wish to you all the 
best in your life,” Borka stressed.

KFOR remains dedicated to provide 
assistance to all those in need in Kosovo 
through actions like this. They hope that 
Granma Borka will live comfortably in this 
housing, although it is just a temporary so-
lution, but they are satisfied that they could 
help. They decided to undertake this action 
thanks to the close cooperation with the lo-
cal authorities in Gracanica Municipality.

The Joint Regional Detachment 
(JRD) South-East and Joint Logistic 
Support Group were engaged in bring-
ing the container to vil-
lage Gornja Gusterica.

Na vizitoni në:
Visit us at:

The story of Borka Cirkovic is another 
reminder of how life can be full of both 
pleasant and unpleasant surprises. At the 

same time it proves once more that every now 
and then we all need a helping hand and we must 
not close our eyes or look the other way when we 
see a fellow human being in need of help. In her 
case the helping hand came from KFOR soldiers 
in the shape of a housing container.

Until recently this eighty-five year old lady 
from Gornja Gusterica village in Gracanica 
used to live in a rundown house that is about 
to collapse. Due to her age there was very 
little she could do except try to arrange her 
furniture so that the threat of the collapsing 
building would be minimal.

Grandma Borka lives all alone, however, 
things didn’t use to be so grim for her in the 
past. She used to be married and had two sons 
and a daughter. Unfortunately, her husband and 
both of her sons have passed away and her 
only remaining daughter lives in Smederevo. 
She and her husband have tried their best to 
protect the house from further destruction but 
with not much success. For some time they 
even left their daughter, Borka’s nice, to live 
with her grandmother but due to the condition 
of the house she had to leave also.

The seriousness of the situation prompted 
action from anyone who could help ease this 
situation. The municipal authorities do plan to 
help rebuild this house but, the lack of funds 
and the high demand for housing assistance 
made it almost impossible for them to react im-
mediately. KFOR soldiers stepped in and man-
aged to provide a provisional solution.

KFOR PROVIDES A PROVISIONAL HOUSING 
CONTAINER TO GRANMA BORKA



Tom Ford Vanille Fatale
Nëse mendoni, vanilje kremoze, shafran 
dehës dhe tone të buta nga mirra që ka një 
aromë të ëmbël dhe pikante. Aroma e mjegullt i 
jep kësaj arome vaniljeje një begati që zgjat e 
zgjat. E tëra që ju duhet është një spërkatje, 
andaj mos u brengosni se ky parfum do t’ju 
harxhohet shpejt.

Tom Ford Vanille Fatale 
Think, creamy vanilla, heady saffron and 
delicate notes of myrrh that dry down into a 
sweet but spicy scent. The smoky trail gives 
this vanilla scent a richness that lasts and lasts. 
One spritz is all you need, so don’t worry about 
running out of this perfume any time soon.

Cartier La Panthère 
Nuancat e agrumeve dhe ato me lule të 
përziera me miskun kremoz i japin këtij 

parfumi një aromë të lehtë 
që nuk do ta pritnit nga një 
aromë dimërore. Ju garantoj 
që do të bëhet një nga 
aromat më të parapëlqyera 
për ju këtë sezon.

Cartier La Panthère 
The citrus notes and white 
florals mixed with creamy musk 
gives this perfume a lightness that you 
wouldn’t expect from a winter fragrance. I 
guarantee it’ll become your most reached for 
scent this season.

Moti po ndryshon dhe tani ka ardhur 
koha që të përditësoni aromën 
tuaj të posaçme. Ekzistojnë lloje 

të ndryshme parfumesh në treg dhe nëse 
jeni duke kërkuar aromën e përsosur për 
ju, diçka të freskët dhe të re, ne e kemi 
gjetur zgjidhjen për ju.

fashion

KËTO JANË TË VETMET PARFUME PËR TË 
CILAT DUHET TË JENI NË DIJENI KËTË VIT 

(Burimi: https://www.cosmopolitan.com)

Gucci Bloom 
Aroma e fundit nga “Gucci” fiton pika bonus për paketimin 
më elegant. Kutia e kuqe me lule e shoqëruar nga një shishe 
pembe e vogël, menjëherë do t’ju bëjë tavolinën tuaj të grimit 
të duket “cool”. Vetë aroma është një tufë lulesh e ëmbël dhe e 
bardhë - e cila nuk është aq e habitshme duke pasur parasysh 
emrin, Bloom, që do të thotë lule.

Gucci Bloom 
Gucci’s latest fragrance wins bonus points for the chicest 
packaging out there. The red floral box teamed with the 
minimalist pink bottle will instantly make your dressing table 
look cool. The scent itself is a dreamy white floral bouquet - 
which is hardly a surprise given the name, Bloom.

Tiffany & Co 
E frymëzuar nga “Tiffany diamonds” pothuajse 
mund të nuhasësh shkëlqimin në aromën e 
ëmbël. Me nuanca aromatike dominuese 
të mandarinës së freskët e shoqëruar nga 
aroma e lule zambakut të sapo prerë dhe 
me një nuancë të vogël të shkurres kineze 
“patchouli” dhe miskut, është mu ajo aromë 
se çfarë pritet nga një parfum i “Tiffany & 
Co”. Hyjnore!

Tiffany & Co 
Inspired by Tiffany diamonds you can 
almost smell the sparkle in this dreamy 
scent. With top notes of crisp mandarin followed 
by freshly cut iris and finishing with trail of patchouli and musk, 
it’s exactly what you’d expect Tiffany & Co to smell like. Divine.

Miu Miu l’eau Rosee 
Me aromë të pastër dhe të freskët të limonit dhe 
bergamotit, dhe e thatë deri në një shtresë të 
mesme të trëndafilit, bozhures dhe pjeshkës, ky 
parfum është po aq i përdorshëm sa edhe elegant. 
Baza kremoze nga druri i sandalit dhe vaniljes i 
japin një fuqi qëndruese që do t’ju sigurojë një sërë 
komplimentesh të vazhdueshme gjatë gjithë ditës.

Miu Miu l’eau Rosee
With clean, fresh top notes of lemon and 
bergamot, drying down to a middle layer of rose, 

peony and peach, this perfume is every bit as wearable as it is chic. 
The creamy sandalwood and vanilla base give it a staying power that’ll 
ensure a steady stream of compliments all day long.
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Glossier You 
Shishja ergonomike ka një dizajn 
me dezen gishti që i mundëson 
aromës të qëndrojë në mënyrë 
të përsosur në dorën tënde. E 
përshkruar nga marka si “lëkura 
juaj, por me aromë më të mirë,” 
kjo aromë ka një nuancë të butë të  
Ambrette dhe miskut, që i vjen era 
rehati dhe diçka e njohur.

Glossier You 
The ergonomic bottle has thumb-
print design that allows the 
fragrance to sit perfectly in your 
hand. Described by the brand as a ‘your skin but better 
scent’, it has subtle notes of Ambrette and Musk, that smell 
comforting and familiar.



The seasons are changing and 
it’s officially time to update 
your signature scent. It’s 

a perfume jungle out there and 
if you’re looking for the perfect 
fragrance for you, something fresh 
and new, we’ve got you covered.

THESE ARE THE ONLY PERFUMES YOU 
NEED TO KNOW ABOUT FOR THIS YEAR

fashion

Burberry My Burberry 
Blush 
Kjo ka një aromë aq të mirë 
sa ju bënë ta hani. 
Vërtet! Aromat e 
mollës së gjelbër, 
limonit, trëndafilit dhe 
shegës i japin një freski 
të këndshme, gjersa 
aromat e luleve të 
jaseminit dhe wisteria-
së (lule shkurre e 
familjes së bizeles me 
lule të zbehtë ngjyrë 
kaltër e jargavan) janë 
aroma bazë dhe i japin 
qëndrueshmëri.

Burberry My Burberry Blush 
This smells good enough to eat, seriously. The green apple, 
lemon, rose and pomegranate notes give it a yummy 
freshness, whilst the floral notes of jasmine and wisteria 
ground the scent and give it longevity.

Marc Jacobs Decadence Eau So 
Decadent 
Aroma e fundit nga Marc Jacobs fillon me aroma 
dominuese tejet të lehta të pjeshkës dhe rrushit të 
zi pa fara, që janë të fiksuara me qelibar të bardhë 
të pasur, mjedra dhe jasemin. Ky parfum është një 
përzierje e aromave të luleve, që është e përsosur 
për të gjallëruar koleksionin e aromave tuaja 
vjeshtore.

Marc Jacobs Decadence Eau So 
Decadent 
Marc Jacobs latest scent opens with super-light top 
notes of pear and blackcurrant, that are anchored 
with rich white amber, raspberry and jasmine. It’s a 
floral fruity mix that’s perfect for lightening up your 
autumn fragrance collection.

Jo Loves Red Truffle 21 
Fiku i ngrohtë tokësor, pisha e hidhur e freskët dhe 
zhardhok kërpudhash i fortë e i sofistikuar e përbëjnë 
parfumin “Jo Loves Red Truffle 21”. Kurdo që e vëni këtë 
parfum me aromë të këndshme prisni që të vërshoheni 
nga një mori komplimentesh.

Jo Loves Red Truffle 21 
Warm earthy Fig, bitter crisp Pine, and rich 
sophisticated Truffle, make up Jo Loves 
Red Truffle 21. Expect to get a shower 
of compliments whenever you wear this 
dreamy scent.

Aerin Amber Musk 
Nëse jeni adhurues i parfumeve sensuale, 
atëherë ky është ai të cilin duhet ta provoni. 
Aroma qelibari ka një butësi që ju tërheqë 
(dhe ju bën që të ktheheni për më tepër). 
Nuancat aromatike të trëndafilit, jaseminit 
dhe kokosit dallohen para se substanca për 
qëndrueshmëri të mbajë aromën dhe krijojë 
ndjesinë e ngrohtësisë dhe qëndrueshmërisë.

Aerin Amber Musk 
If you’re a fan of sensual perfumes, this is one 
to try. The amber scent has a softness that 
draws you in (and keeps you coming back for 
more). Notes of rose, jasmine and coconut 
come through before a powdery dry down 
captures the scent and develops giving a warmth and longevity.

Jo Malone English Oak & Hazelnut 
Jo Malone di si të krijojë një aromë triumfuese dhe kjo 
aromë e lisit bashkë me atë të lajthisë nuk është përjashtim. 
Spërkat këtë aromë, mbylli sytë dhe do t’ju duket sikur të 
jeni në mes të pyllit, por natyrisht duke përjashtuar ndjenjën 
e frikës.

Jo Malone English Oak & Hazelnut 
Jo Malone knows how to make a winning fragrance, and this 
oak meets hazelnut number is no exception. Mist the scent, 
close your eyes and it’s like being in the middle of a forest - 
except way less creepy, obvs.

Roger & Gallet Magnolia Folie 
Ky parfum ka formën që mund të duket si shishe vere, 
por në të vërtet është një parfum 500ml, që përmban një 
përzierje të mrekullueshme të aromës së lules manjolia, 
portokallit, jaseminit, cedre-së (lloj pishe) dhe 
patchouli-it. Jo vetëm që është e përbërë nga 87% 
e përbërësve me origjinë natyrale, por aroma është 
dizajnuar për të frymëzuar ndjenjën e vetëbesimit 
dhe kreativitetit.

Roger & Gallet Magnolia Folie 
This might look like a wine bottle, but it’s actually a 
500ml perfume bottle, containing a beautiful blend 
of magnolia flower essence, orange, jasmine, cedre 
and patchouli. Not only is it made from 87% natural 
origin ingredients, but the scent has been designed 
to inspire feelings of self-confidence and creativity.

9 for You(Source: https://www.cosmopolitan.com)



Gracie 
Haschak

Gracie Has-
chak ka 
lindur më 

7 prill të vitit 2002 
dhe është e dyta 
nga katër motrat. Gracie është dy vjet më e re se motra 
e saj më e madhe, Madison dhe gjithashtu është një 
vallëtare konkurruese në studion e vallëzimit “Temecula 
Dance Company”. Edhe kjo e filloi vallëzimin në moshën 
shumë të re, kur ishte dy vjeçe. Përveç vallëzimit, 
bashkë me motrat e saj, ajo është edhe këngëtare dhe 
është e stërvitur në zhanret e ndryshme si: tap dance, 
xhaz, balet dhe hip-hop. Ajo dhe motrat e saj krijuan gru-
pin e tyre të këndimit të quajtur Motrat Haschak. Ajo ka 
kënduar edhe në skenë dhe ka luajtur rolin e një balerine 
në videolojën “Dance 2”. Ajo është e gjatë rreth 1,60 cm 
dhe ka sy dhe flokë ngjyrë kafe.

Gracie Haschak

Gracie Haschak was born on April 7, 2002, and is the 
second daughter of the four sisters. Gracie is two 
years younger than her older sister, Madison and 

is also a competitive dancer at Temecula Dance Company. 
She also started dancing as early as the age of two. She 
trained in tap dance, jazz, ballet and hip-hop alongside her 
sisters and asides from dancing, is also a singer. She and 
her sisters created their own vocal group called Haschak 
Sisters. She has also performed on stage and played the 
part of a dancer in the video game “Dance 2”. She is 5ft 7in 
tall and her eyes and hair colour is brown.

Madison Haschak

Madison Haschak ka lindur më 28 qershor të vitit 
2000, në qytetin e Temecula-s, në Kaliforni dhe 
është e bija e Katie dhe John Haschak. Ajo 

është më e madhja nga katër motrat e saj dhe është 
person i dashur dhe miqësore, gjë që e bën që njerëzit 
të lidhen shumë shpejt me të. Ajo ishte e para që filloi 

vallëzimin, përkatësisht në moshën 2 vjeçe. Madison 
iu bashkua studios së vallëzimit “Temecula Dance 
Company” në moshë të vogël, në vitin 2002 dhe val-
lëzoi bashkë me Sophia Lucia në shfaqjen “MDA Show 
of Strength”. Ajo ka fituar disa çmime të tilla si vendi i 
8-të i mesatarës së përgjithshme dhe si vallëtare indi-
viduale, pastaj si vallëtare në garë individuale në San 
Diego, në Kaliforni. Në vitin 2007, thuhej se Madison 
ishte në lidhje me Lucas Helms, një djalosh i famshëm 
i rrjeteve sociale dhe i “Instagram”. Ajo është e gjatë 
rreth 1,68 cm dhe ka sy dhe flokë ngjyrë kafe.

Madison Haschak

Madison Haschak was born on June 28, 2000, in 
Temecula, California to Katie and John Haschak. 
She is the oldest of the four sisters and is easy 

going and friendly which makes people relate to her a lot. 
She was the first to start dancing at the age of two. Madi-
son joined the Temecula Dance Company at that tender 
age in 2002 and danced alongside Sophia Lucia in the 
MDA Show of Strength. She has won several awards 
such as the overall secondary 8 and under solo also, the 
overall junior solo in San Diego, California. In 2007, it 
was rumoured that Madison was dating Lucas Helms, a 
famous Instagram and social media celebrity. She has a 
height of 5’6½”, brown eyes and brown hair.

Me veshje të zhanrit “pop” nga Kalifornia, motrat Has-
chak janë yje të internetit, të cilat u bënë të njohura 
duke postuar video të tyre muzikore dhe duke kënduar 

zëvendësime (cover) dhe këngë origjinale. Me prejardhje nga 
qyteti jugor i Temecula-s, motrat Haschak përbëhen nga Madi-
son, Gracie, Sierra dhe Olivia, ku të gjitha ishin nën moshën 
15 vjeçe kur filluan të publikonin videot e tyre, gjegjësisht në 
vitin 2015. Që kur ishin adoleshente, motrat treguan interes në 
këndim, duke studiuar vallëzimin në studion ku nëna e tyre, 
Kathi Haschak punonte si menaxhere e studios. Babai i tyre, 
John Haschak (anëtar i studios “Tapping Dads”, i cili garoi 
në shfaqjen për zbulimin e talentëve “America’s Got Talent”) 
gjithashtu inkurajoi instiktin e tyre të këndimit dhe madje u 
shfaq në videon e motrave për këngën e tyre “Daddy Says No”. 
Bashkë me videot e tyre, motrat kanë bashkëpunuar në video 

më këngëtarin/reperin MattyBRaps. Të shpalosim më poshtë 
disa hollësi rreth këtyre yjeve të reja të talentuara.

MOTRAT HASCHAK - 
SENZACIONI NË YOU TUBE

music box

Sierra Haschak

Sierra Haschak është e treta nga katër motrat dhe ka lindur më 15 nëntor të vitit 2003. Ashtu 
si motrat e saj Madison dhe Gracie, Sierra është një vallëtare e talentuar dhe është e stër-
vitur në zhanret e ndryshme si: tap dance, xhaz, balet dhe hip-hop. Ashtu si motrat e saj, 

edhe ajo u shfaq në videon e cover-it të MattyBRaps për këngën e Kayne West “Clique”. Sierra 
është shumë e pasionuar për vallëzimin dhe përpiqet shumë edhe për të kënduar mirë. Edhe ajo 
është e stërvitur në studion e vallëzimit “Temecula Dance Company”. Përveç vallëzimit, edhe ajo 
këndon dhe ka kënduar këngën e saj solo kur ishte shtatë vjeçe. Muzika e parë e saj origjinale 
ishte “I Wanna Dance”. Sierra ka marrë pjesë në gara dhe ka fituar çmime. Në vitin 2011, ajo val-
lëzoi në “Take to the Sky” për ekipin kombëtar “Hall of Fame”, në Las Vegas dhe u rendit e 8-ta në 
këndimet individuale (solo) të murit të famës. Më vonë, ajo iu kthye garave për herë të dytë, pra 
në vitin 2013 dhe këndoi prap, por këtë herë ajo fitoi Çmimin “High Gold Award”. Ajo është e gjatë 
rreth 1,55 cm dhe ka sy dhe flokë ngjyrë kafe.

Sierra Haschak

Sierra Haschak is the third of the four sisters and she was born on November 15, 2003. Just 
like her sisters Madison and Gracie, Sierra is a talented dancer and has trained in tap dance, 
jazz, ballet and hip-hop. She also appeared in the MattyB Raps cover video for Kayne West’s 

“Clique” alongside her sisters. Sierra is very passionate about dancing and puts in all efforts to per-
form very well. She also trained in the Temecula Dance Company. Besides dancing, she also sings, 
she performed her first solo at the age of seven. Her first original music was “I Wanna Dance”. Sier-
ra has been to competitions and has won awards. In 2011, she danced on “Take to the Sky” for Hall 
of Fame nationals in Las Vegas and ranked 8th in future hall of fame solos. She later came back for 
the competition a second time in 2013 and performed again, this time she won the High Gold Award. 
Her height is 5 ft 1 in and has brown eyes and brown hair.
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Olivia
Haschak

Olivia është 
më e reja 
nga katër 

motrat dhe ka 
lindur më 1 shta-
tor të vitit 2005. 
Ajo ka kënduar në 
skenë me motrën 
e saj Sierrën për 
të promovuar 
filmin me titullin 
“Annie” dhe ka 
kënduar edhe në 
produksionin e 
skenës së filmit 
“The Perfect Girl”. 
Olivia kompletoi 
vallëzimin e saj të parë solo në moshën katër vjeçare dhe 
ashtu si motrat e saj, ajo është e stërvitur në zhanret e 
ndryshme si: tap dance, xhaz, balet dhe hip-hop në studion 
e vallëzimit “Temecula Dance Company”. Ajo është një val-
lëtare e talentuar dhe është lavdëruar shumë për shkath-
tësitë e saj në vallëzim. Ajo është e gjatë 1,25 cm dhe ka 
sy dhe flokë ngjyrë kafe.

Olivia Haschak

Olivia is the youngest of the four sisters and was born 
on September 1, 2005. She has performed on stage 
with her sister Sierra to promote the movie titled 

“Annie” and also performed in the stage production of “The 
Perfect Girl”. Olivia completed her first dance solo at the age 
of four and like her sisters, has trained in tap dance, jazz, 
ballet and hip-hop dance at the Temecula Dance Company. 
She is a gifted dancer and has gotten lots of compliments for 
her dancing skills. Her height stat is 4 feet 11 inches. She has 
dark brown hair and brown eyes.

California pop outfit and 
real-life siblings the Has-
chak Sisters are Internet 

stars who rose to prominence 
by posting online music videos 
of them performing covers and 
original songs. Hailing from 
Temecula, the Haschak Sisters 
feature Madison, Gracie, 
Sierra, and Olivia, all of whom 
were under 15 years of age 
when they first started posting 

videos in 
2015. From 
adoles-
cence, the 
sisters 
showed an 
interest in 
performing, 
studying 
dance at 
the studio 
where their 
mother, 
Kathi 
Haschak, 
worked as 
the studio 
manager. 
Their fa-
ther, John 
Haschak (a 
member of 
the studio’s 

Tapping Dads, who competed 
on America’s Got Talent) also 
encouraged their performance 
instincts and even appeared 
in the sisters’ video for their 
song “Daddy Says No.” Along 
with their own videos, the 
sisters have collaborated on 
videos with singer/rapper 
MattyBRaps. Let’s get to know 
some details about these 
talented young stars.

music box

HASCHAK SISTERS - 
YOU TUBE SENSATION

Sierra Haschak

Sierra Haschak është e treta nga katër motrat dhe ka lindur më 15 nëntor të vitit 2003. Ashtu 
si motrat e saj Madison dhe Gracie, Sierra është një vallëtare e talentuar dhe është e stër-
vitur në zhanret e ndryshme si: tap dance, xhaz, balet dhe hip-hop. Ashtu si motrat e saj, 

edhe ajo u shfaq në videon e cover-it të MattyBRaps për këngën e Kayne West “Clique”. Sierra 
është shumë e pasionuar për vallëzimin dhe përpiqet shumë edhe për të kënduar mirë. Edhe ajo 
është e stërvitur në studion e vallëzimit “Temecula Dance Company”. Përveç vallëzimit, edhe ajo 
këndon dhe ka kënduar këngën e saj solo kur ishte shtatë vjeçe. Muzika e parë e saj origjinale 
ishte “I Wanna Dance”. Sierra ka marrë pjesë në gara dhe ka fituar çmime. Në vitin 2011, ajo val-
lëzoi në “Take to the Sky” për ekipin kombëtar “Hall of Fame”, në Las Vegas dhe u rendit e 8-ta në 
këndimet individuale (solo) të murit të famës. Më vonë, ajo iu kthye garave për herë të dytë, pra 
në vitin 2013 dhe këndoi prap, por këtë herë ajo fitoi Çmimin “High Gold Award”. Ajo është e gjatë 
rreth 1,55 cm dhe ka sy dhe flokë ngjyrë kafe.

Sierra Haschak

Sierra Haschak is the third of the four sisters and she was born on November 15, 2003. Just 
like her sisters Madison and Gracie, Sierra is a talented dancer and has trained in tap dance, 
jazz, ballet and hip-hop. She also appeared in the MattyB Raps cover video for Kayne West’s 

“Clique” alongside her sisters. Sierra is very passionate about dancing and puts in all efforts to per-
form very well. She also trained in the Temecula Dance Company. Besides dancing, she also sings, 
she performed her first solo at the age of seven. Her first original music was “I Wanna Dance”. Sier-
ra has been to competitions and has won awards. In 2011, she danced on “Take to the Sky” for Hall 
of Fame nationals in Las Vegas and ranked 8th in future hall of fame solos. She later came back for 
the competition a second time in 2013 and performed again, this time she won the High Gold Award. 
Her height is 5 ft 1 in and has brown eyes and brown hair.
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Rea dhe Boku janë emrat e dy 
oficerëve shumë të veçantë të 
policisë, të cilëve i frikësohen 

kontrabandistët dhe secili kriminel tjetër 
në Kosovë. Specialiteti që i bën ata aq të 
frikshëm është shqisa e tyre e nuhatjes që 
u mundëson atyre të hetojnë, të gjurmojnë 
dhe t’i parandalojnë veprat penale. Ata 
gjithashtu janë të angazhuar në gjurmimin 
dhe kapjen e personave të dyshuar për 
krimet e kryera. Përveç aftësive të tyre 
të nuhatjes, Rea dhe Boku gjithashtu 
dallohen sepse i kanë katër këmbë dhe 
janë me gëzof. Me fjalë të tjera, Rea dhe 
Boku janë dy qenë që shërbejnë si pjesë e 
Njësisë K9 të Policisë të Kosovës.

Një lidhje për gjithë jetën 
Rreshteri Besim Havolli, mbikëqyrës 

i ekipit të patrullës me qenë, theksoi se 
qentë e njësisë K9 janë të ndarë për 
patrullë, për narkotikë, për eksplozivë dhe 
për para të gatshme.

Trajnimi i tyre është shumë i rreptë. E 
gjitha fillon kur ata përzgjidhen si këlyshë. 
Ata duhet t’i plotësojnë disa kritere, të 
tilla si: të mos kenë mangësi ose defekte 
fizike, të mos kenë frikë nga errësira, 
të jenë në gjendje që të ecin mbi pllaka 
qeramike, të ngjiten dhe të zbresin në të 
gjitha llojet e shkallëve etj.

Pas përzgjedhjes së tyre, qentë i 

nënshtrohen një trajnimi shumë të veçantë 
dhe në fund secili prej tyre i dorëzohet 
një oficeri (kujdestarit) të policisë K9. 
Gjatë orarit të punës, kujdestari dhe qeni i 
kryejnë detyrat në përputhje me trajnimin 
e qenve. Pas punës kujdestari e merr 
qenin me vete në shtëpi, ku qeni 
shoqërohet me familjen e kujdestarit. 
Kujdesi vazhdon edhe pasi qeni të 
del në pension. Lidhja midis qenit dhe 
kujdestarit dhe familjes së tij është një 
lidhje shumë e fortë e miqësisë dhe 
e besnikërisë dhe qeni bëhet 
pjesë e familjes, i dashur për 
të gjithë pjesëtarët, prandaj kur 
bëhet fjalë për qentë K9, thënia e 
vjetër është e vërtetë: qeni është 
miku më i mirë i njeriut.

Sipas rreshterit Havolli, pastori 
belg, ‘Cocker Spaniel’ dhe pastori 
gjerman janë racat më të përdorura 
të qenve në njësinë K9 të Policisë 
së Kosovës.

“Pastori belg është qeni më i 
rëndomtë në shërbimin tonë, sepse 
ata janë të mëdhenj, energjikë dhe i 
kryejnë shumë mirë detyrat e tyre. 
Megjithatë, ‘Spanieli Cocker’ 
është më i angazhuar në 
kërkimin e narkotikëve nëpër 
automjete dhe nëpër ndërtesa, 
sepse janë më të vegjël në 
përmasa dhe janë më të 

përshtatshëm për hapësira të ngushta”, 
shtoi rreshteri Havolli.

Qentë dhe kujdestarët e tyre 
duhet të punojnë si një ekip

Këta qenë janë të mirë! Vërtetë të mirë! 
Aq të mirë sa janë në gjendje që të gjejnë 
edhe objekte të vogla siç janë monedhat, 
disa orë pasi që janë humbur. Kjo ndodhi 
kohët e fundit në fshatin Sllatinë, komuna 
e Fushë Kosovës, pas një grabitjeje të 
armatosur. Pas arritjes në vendin e ngjarjes, 
qeni në detyrë i gjeti disa monedha 
në afërsi të objektit, për të cilat policia 
dyshonte se u kishin rënë kriminelëve 
ndërsa iknin nga vendi i ngjarjes.

Rreshteri Havolli gjithashtu theksoi 
se përveç qenit mirë të trajnuar, edhe 
oficeri K9 i policisë që është kujdestar 
i qenit duhet të jetë i trajnuar mirë 
dhe i kualifikuar në mënyrë që ata 
të operojnë si një ekip dhe të jenë të 
suksesshëm në punën e tyre.

“I bëj thirrje të rinjve dhe gjithë popullit 
të Kosovës që të kenë besim në Policinë 
e Kosovës dhe të bashkëpunojnë me 
ne sepse jemi këtu dhe jemi të gatshëm 
që të bashkëpunojmë me ju. Në fund të 
fundit, mos harroni: Policia është populli 
dhe populli është policia”, tha në fund 
rreshteri Havolli.
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Rea and Boku are the names of 
two very special police officers, 
feared by smugglers or any 

other criminals in Kosovo. The specialty 
that makes them so fearsome is their 
smelling sense that enables them to 
investigate, track and prevent criminal 

offenses. They are also engaged 
in tracking and catching 

persons that are suspected 
of having committed 
crimes. In addition to 
their sniffing abilities 

Rea and Boku are 
also distinguished 

because they 
have four legs 

and are quite 
furry. In other 
words, 
Rea and 
Boku are 
two dogs 
serving as 
part of the 

Kosovo Police 
K9 Unit.

A bond    
   for life

Sergeant Besim 
Havolli, supervisor 
of the patrol dog 
team, stressed that 
the K9 unit dogs are 
divided into patrol, 
narcotics, explosives 
and money dogs. 

Their training is 
very strict. It all begins 
when they are selected 
as puppies. They have 
to meet several criteria, 
such as: not having any 

physical deficiency or 
defects, not being afraid 
of the dark, being able 
to walk on ceramic 
tiles, climbing and 
coming down all kinds 

of stairs, etc. 

After their selection, the dogs 
undergo a very special training and in 
the end each of them is handed to one 
K9 police officer (caretaker). During 
working hours the caretaker and his dog 
perform the tasks in compliance with 
the dog’s training. After the work the 
caretaker takes the dog with him to his 
home, where the dog socializes with the 
caretaker’s family. The caring goes on 
even after the dog has retired. The bond 
between the dog and caretaker and his 
family is a very strong bond of friendship 
and loyalty and the dog becomes part 
of the family, loved by all members and 
when it comes to the K-9 dogs, the old 
saying is true: a dog is man’s best friend.

According to sergeant Havolli the 
Belgian Pastor, the Cocker Spaniel and 
the German Pastor are the most used 
breeds of dogs in Kosovo Police K9 unit. 

“The Belgian Pastor is the most 
common dog in our service because 
they are big, energetic and they 
complete their tasks very well. However, 
the Cocker Spaniel is more engaged in 
searching for narcotics in vehicles and 
buildings because they are smaller in 
size and more suitable for tight spaces,” 
sergeant Havolli added.

Dogs and their caretakers 
must work as a team

These dogs are good! Really good! 
So good, that they are able to find even 
small objects like a coin, hours after it 
has been lost. This happened recently 
in village Sllatine, Fushë Kosovë 

Municipality, after an armed robbery. 
Upon arriving at the crime scene the 
on duty dog found several coins in 
the vicinity of the facility, which the 
police suspected that the criminals had 
dropped while fleeing the scene.

Sergeant Havolli also emphasized 
that in addition to a good trained dog the 
K9 Police Officer that handles the dog 
must also be well trained and qualified 
so that they operate well as a team and 
to be successful in their work.

“I invite the young and all the people 
in Kosovo to trust the Kosovo Police and 
to cooperate with us because we are 
here and we are ready to cooperate with 
you. After all, don’t forget: Police is the 
people and the people 
are the police,” Sergeant 
Havolli said in the end.

Na vizitoni në:
Visit us at:



FAKTE INTERESANTE PËR 
SPECIET E RREZIKUARA

mbretëria e kafshëve

Iguana e Xhamajkës
Zvarraniku më i madh tokësor në ishull është i 
rrezikuar nga paraqitja e mangustës. Mangusta 

u soll aty për të kontrolluar gjarpërinjtë, por tani 
kjo lloj kafshe është duke ngrënë iguanat.

Jamaican Iguana 
The largest land reptile on the island is threat-

ened by the introduction of the mongoose. The 
mongoose was introduced to control snakes, but now is eating the iguana.

Majmuni i leshtë merimangë 
Ky majmun i vogël dhe gjallërues po zhduket me ngadalë. Atë e gjuajnë për 

ushqim dhe për gëzofin e tij, gjersa habitati i tij natyral është duke u shkatërruar 
nga prerja e drunjve dhe nga punimet për minerale.

Woolly Spider Monkey 
This small and lively monkey is slowly disappearing. It 
is hunted for food and fur, but its natural habitat is being 

destroyed by logging and mining.

Dallëndyshja kineze 
me kreshtë
Gjersa kjo dallëndyshe kineze me kreshtë ose 
xhufkë pothuajse është shtyrë drejt zhdukjes, 
ajo mund të jetë një storie suksesi kur bëhet 
fjalë për përpjekjet për ta ruajtur atë ose për ta 
rritur në mbrojtje. Numri i tyre po rritet me hapa 
të ngadaltë falë rritjes së kujdesshme të tyre në 
mbrojtje dhe rregulloreve të zbatuara.

Chinese 
Crested Tern 
 While almost driven to 
extinction, the Chinese 
crested terns may be the 
success story of conserva-
tion efforts. Their numbers are slowly rising due 
to careful conservation and enforced regulations.

Actinote Zikani 
Kjo është një flutur autoktone e 
Amerikës Jugore. Me ndërrimin 
e gjeneratave secila prej tyre 
ka pasur më pak e më pak flu-
tura “Actinote Zikani”. Habitati 
ose vendbanimi i tyre natyral 
kërcënohet nga zhvillimi dhe 
ndryshimet klimatike.

Actinote Zikani 
A butterfly native to South 
America, there have been 
fewer and fewer surviving 
in each generation. Their 
natural habitat has been 
threatened by development 
and climate change.

Trëndafili “Arabica” 
Ky trëndafil që ndonjëherë 
gjithashtu quhet edhe Trëndafili 
i Sinait, është pothuajse i zhdu-
kur për shkak të ndryshimeve 
klimatike dhe zhvillimit ndaj 
habitatit të tij natyral.

Rosa Arabica 
Sometimes called the Rose 
of Sinai, this flower is al-
most extinct due to climate 
changes and development of 
its natural habitat.

Fatuhiva Monarch 
Është nga Polinezia franceze 
dhe kjo kapëse fluturash e bukur 
dhe e madhe gjithashtu ka ar-
ritur të futet në listën e specieve 
“tejet” të rrezikuara. Zvogëlimi i 
saj është i lidhur me paraqitjen 
e minjve të mëdhenj të zi në 
ishuj, një specie jo autoktone që 
ushqehet me këtë zog.

Fatuhiva Monarch 
Native to French Polynesia, this 

beautiful and large flycatcher 
has also made it to the critical 
endangered list. The reason 
for its demise is credited to the 
introduction of black rats to the 
islands, a non-native species 
who feeds on this bird.
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“Bazzania” e 
Butanit 
Ky është një lloj i bimës së 
gjelbër, dhe është pothuajse 
e zhdukur për shkak të 
ndërhyrjes njerëzore dhe 
shkatërrimit të thatësisë, zo-
nave të pyjeve tropikale që 
kjo lloj bime i parapëlqen.

Bazzania 
Bhutanica 
A type of Liverwort plant, 

it is all but extinct due to 
human interference and 
destruction of the dry, 
tropical rainforest areas 
that it prefers.

Speciet e rrezikuara janë ato specie që janë në rrezik për tu zhdukur për shkak të 
ndërhyrjes së njeriut në gëzofin e tyre, në dëmtimin e habitatit të tyre, në ndry-
shimin klimatik, sëmundje dhe në gjueti. Speciet ose kafshët e rrezikuara kanë 

një popullatë të vogël ose janë në zvogëlim e sipër, që do të thotë se kanë mbetur 
shumë pak prej tyre dhe mund të zhduken në çdo kohë në të ardhmen e afërt. Shkalla 
aktuale e zhdukjes është shumë më e lartë sesa shkalla e pritur natyrale dhe kjo duhet 
të paraqes shqetësim për të gjithë ne. Këto specie na ndihmojnë që ne t’i ruajmë eko-
sistemet, duke ofruar ajër, ujë, medikamente, ushqim, ndërtesa dhe pëlhura të pastra.  



INTERESTING FACTS ABOUT 
ENDANGERED SPECIES

animal kingdom

Endangered species are those species that are at a risk of becoming extinct 
due to man’s intervention for their fur, habitat loss, climate change, disease, 
and hunting. Endangered species have a small or declining population, mean-

ing that there are so few left and could extinct anytime in near future. The current 
rate of extinction is far more than the expected natural rate and should be a cause of 
concern for all of us. These species help us to main ecosystems by providing clean 
air, water, medicines, food, building and clothing material.

Rinoqerontët javanezë 
Ky rinoqeront nuk është vetëm i rrezikuar, por 
madje është edhe i rrallë. Nuk ka të tillë që janë 
kapur për t’u ruajtur. Kjo lloj kafshe është gjuaj-
tur dhe kapur ilegalisht për përbërjen mistike të 
njëbrirëshit të tij të vogël. Dikur kishte popullsi 
të dendur në male, gjersa sot mund ta shohim 
shumë rrallë dhe ka një vlerë shumë të madhe.

Javan Rhino 
This rhino is not just endangered, it is rare. 
There are no captive animals for conservation. 

It has been hunted and poached for the mystical properties of its small single horn. Once 
populous in the mountains, it is rarely seen and highly valued today.

Hirola 
Hirola është një lloj antilope 
që është në vdekje e sipër. 
Efektet e thatësirës së 
qëndrueshme në rajon, si 
dhe shkatërrimi nga 
lufta, kanë zvogëluar 
habitatin e tyre. Brirët e 
kësaj antilope dhe mishi i 
saj kanë vlerë të madhe.

Hirola 
Is a type of antelope 
that is dying out. The 

effects of the long standing 
drought in the region, plus 

the ravages of war, 
have decreased its 
habitat. Its horns 
and meat are also 

highly prized.

Sakhalin Taimen
Ky peshk japonez është 
anëtar i familjes së salmonit 
dhe për shkak të mbi pesh-
kimit dhe ndotjes, pothuajse 
është zhdukur. Dikur ky peshk 
mund të gjendej në mbarë 
Japoninë, mirëpo tani vihen 
re shumë rrallë. Ata zakonisht 
qëndrojnë në lumenj, mirëpo 
lumenjtë tani më nuk mund të 
mbështesin jetën e tyre.

Sakhalin 
Taimen 
This Japanese fish is a 
member of the Salmon family 
and through over fishing and 
pollution, is almost extinct. 
Once found throughout Japan, 
sightings are getting rarer. 
They tend to stay in the rivers, 
but the rivers have ceased to 
be able to support their life.

Bretkosa fantazmë 
nga Mali i Sheshtë 
Këto bretkosa e marrin emrin 
nga zona ku janë gjetur, që është 
Mali i Sheshtë në Afrikën Jugore. 
Cenimi i territorit të tyre nga zhvil-
limi i njeriut ka shtyrë më shumë 
grabitqarë të tyre në regjion dhe 
kështu me shpejtësi ka zvogëluar 
numrin e tyre.

Table Mountain 
Ghost Frog 
These frogs get their name 
from the area they are found in, 
Table Mountain South Africa. 
Encroachment by human de-
velopment has pushed more of 
their natural predators into the 
region and rapidly diminished 
their numbers.
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Grerëza e 
Franklin-it 
Kjo grerëz ka distancën 
më të kufizuar të migrimit 
në krahasim me të tjerat. 
Për shkak të ndotjes, 
ndryshimeve klimatike 
dhe shkatërrimit të 
habitatit të saj natyral, 
ajo gjendet në listën e 
specieve të rrezikuara.

Franklin’s 
Bumblebee 
This bumblebee has the 
most restricted migra-
tory range of all others. 
Pollution, climate change 
and the destruction of its 
natural habitat have put 
it firmly on the endan-
gered list.

Pemë 
koralesh 
Kjo lloj peme, që është me 
origjinë nga Afrika, është bërë 
shumë e popullarizuar tek pro-
narët e shtëpive në Amerikën 
Jugore dhe në zonat e tjera 
me klimë të ngrohtë. Fat-
keqësisht, përpjekjet për t’i 
ruajtur ato nuk kanë mundur 
që t’i dalin mbanë kuotave 
të korrjes së tyre.

Coral Tree 
This tree has become very 
popular with homeowner’s in 

the American South and other 
warm climates. Unfortunately, 
conservation efforts have 
not kept up with harvesting 
quotas.
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******************************************************************************************************************************

ALITA: BATTLE 
ANGEL
Cast: Rosa Salazar, Christoph 
Waltz, Jackie Earle Haley, Ed 
Skrein, Jorge Lendeborg Jr. , 
Mahershala Ali 
Director: Robert Rodriguez  
Screenwriter: James Cameron  
*****************************
Synopsis

In the 26th century, a female 
cyborg is rescued from the 
scrapheap by a scientist.

ALITA: BATTLE 
ANGEL
Rolet: Rosa Salazar, 

Christoph Waltz, Jackie Earle 
Haley, Ed Skrein, Jorge Lend-
eborg Jr. , Mahershala Ali 
Regjia: Robert Rodriguez  
Skenari: James Cameron  
*****************************
Përmbajtja

Në shek. XXVI, një 
femër sajborg 
shpëtohet nga mb-

eturinat e metalit nga një 
shkencëtar. 

ISN’T IT ROMANTIC
Cast: Rebel Wilson, Adam Devine, Liam 
Hemsworth, Priyanka Chopra, Betty Gilpin, 
Brandon Scott Jones
Director: Todd Strauss Schulson  
Screenwriter: Erin Cardillo & Dana Fox  
******************************************* 
Synopsis

New York City architect Natalie 
works hard to get noticed at her 
job but is more likely to be asked 

to deliver coffee and bagels than to 
design the city’s next skyscraper. And 
if things weren’t bad enough, Natalie, a 
lifelong cynic when it comes to love, has 
an encounter with a mugger that renders 
her unconscious, waking to discover that 
her life has suddenly become her worst 
nightmare - a romantic comedy - and she 
is the leading lady.

ISN’T IT ROMANTIC
Rolet: Rebel Wilson, Adam Devine, 
Liam Hemsworth, Priyanka Chopra, 
Betty Gilpin, Brandon Scott Jones
Regjia: Todd Strauss Schulson  
Skenari: Erin Cardillo & Dana Fox 
******************************************* 

Përmbajtja

Arkitektja 
Natalie e 
New York 

punon shumë 
për t’u vërejtur 
në punën e saj, 

por gjasat i ka që më parë të 
kërkohet nga ajo që të dër-
gojë kafe dhe gjevrek se sa të 
dizajnojë rrokaqiellin e ardhshëm 
të qytetit. Dhe gjërat nuk ishin 
aq keq kur, Natalie, një cinike 
e përjetshëme kur është fjala 

për dashuri, ndeshet me një grabitës 
që e bën atë të pavetëdijshme, duke 
u zgjuar për të zbuluar se jeta e saj 
papritmas është bërë makthi më i keq 
i saj - një komedi romantike - dhe ajo 
është në rolin kryesor.
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CAPTAIN 
MARVEL
Cast: Brie Larson, Samuel 
L. Jackson, Ben Mendelsohn, 
Lashana Lynch, Jude Law, 
Clark Gregg
Directors: Anna Boden & 
Ryan Fleck  
Screenwriter: Geneva 
Robertson-Dworet  
***********************
Synopsis

Captain Marvel 
gets caught in 
the middle of a 

galactic war between 
two alien races. 

CAPTAIN 
MARVEL
Rolet: Brie Larson, Sam-
uel L. Jackson, Ben Men-
delsohn, Lashana Lynch, 

Jude Law, Clark Gregg
Regjia: Anna Boden & 
Ryan Fleck  
Skenari: Geneva 
Robertson-Dworet  
*********************
Përmbajtja

Kapiten Marvel 
kapet në mes 
të një lufte 

galaktike në mes të dy 
racave aliene. 
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HOW TO TRAIN 
YOUR DRAGON: 

THE HIDDEN WORLD
Cast: Jay Baruchel, Gerard 
Butler, Craig Ferguson, America 
Ferrera, Jonah Hill, Kristen Wiig 
Director: Dean DeBlois  
Screenwriter: Dean DeBlois 
********************************* 
Synopsis

What began as an unlikely 
friendship between an 
adolescent Viking and a 

fearsome Night Fury dragon has 
become an epic trilogy spanning 
their lives. In this next chapter, 
Hiccup and Toothless will finally 
discover their true destinies: the 
village chief as ruler of Berk 
alongside Astrid, and the dragon 
as leader of his own kind. As 
both ascend, the darkest threat 
they’ve yet faced - as well as the 
appearance of a female Night 
Fury - will test the bonds of their 
relationship like never before.

HOW TO TRAIN YOUR 
DRAGON: THE HIDDEN 
WORLD
Rolet: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig 
Ferguson, America Ferrera, Jonah Hill, 
Kristen Wiig 
Regjia: Dean DeBlois  
Skenari: Dean DeBlois  
*******************************
Përmbajtja

Ajo që fillojë si një miqësi jo e mund-
shme në mes të një adoleshenti 
Viking dhe një drangua të frikshëm 

Night Fury do të bëhet një trilogji epike që 
do t’i lidhë jetët e tyre. Në këtë kapitull të 
ri, Hiccup dhe Toothless më në fund do të 
zbulojnë fatet e tyre të vërteta: kryeplaku 
i katundit si sundues i Berk së bashku me 
Astrid dhe dragoi si udhëheqës i llojit të vet. 
Ndërsa të dy ngriten, kërcënimi më i errët që 
ata e kanë përballë - po ashtu edhe pamja e 
një Fury Night femër - do të testojë lidhjet e 
marrëdhënieve të tyre si kurrë më parë.

******************************************************************************************************************************



Nga 10 deri 27 janar 2019, 
Danimarka dhe Gjermania 
ishin nikoqire të Kampionatit të 

hendbollit për meshkuj për vitin 2019 
të organizuar nga Federata Ndërkom-
bëtare e Hendbollit. Kampionati 
Botëror i Hendbollit për Meshkuj orga-
nizohet nga Federata Ndërkombëtare 
e Hendbollit që nga viti 1938. Kjo garë 
kryesisht është dominuar nga vendet 
evropiane. Shumicën e kohës fitues ka 
qenë Franca, mirëpo është Suedia ajo 
e cila ka fituar më së shumti medalje. 
Ky kampionat ishte kampionati i 
parë botëror i hendbollit për meshkuj 
organizuar nga FNH ku më shumë se 
vetëm një vend ishte nikoqir i tij. Më poshtë ju ftojmë që të 
informoheni me më shumë fakte për këtë ngjarje.

From 10 to 27 January 2019, Denmark and Germany 
hosted the 2019 IHF World Men’s Handball Champion-
ship. The World Men’s Handball Championship has been 

organized by the International Handball Federation since 1938. 
The competition has been dominated by European countries. 
It has been won most times by France, but Sweden has won 
most medals. This was the first IHF World Men’s Handball 
Championship to include more than one host country. Below we 
invite you to find some more facts about this event.

këndi sportiv
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Ekipi më i mirë 
Pas 18 ditëve emocionuese të 
garës, gjatë së cilës spektatorët 
janë kënaqur me performancat 
e pabesueshme ekipore dhe 
individuale, Kampionati i 26-të 
Botëror i Meshkujve i FNH ka 
mbaruar. Përveç Danimarkës 
që u kurorëzua kampion, 
gjithashtu u shpall edhe ekipi 
më i mirë:

Lojtari më i mirë: Mikkel 
Hansen - Danimarkë

Alo i majtë: Magnus Jondal 
- Norvegji
Mbrojtës i majtë: Sander 
Sagosen - Norvegji
Qendërmbrojtës: Rasmus 
Lauge - Danimarkë
Mbrojtës i djathtë: Fabian 
Wiede - Gjermani
Alo i djathtë: Ferran Sole 
Sala - Spanjë
Pivot: Bjarte Myrhol - Nor-
vegji
Portier: Niklas Landin - 
Danimarkë

QYTETET NIKOQIRE / HOST CITIES
HERNING - 
një përvojë 
argëtuese, fes-
tive dhe ngazël-
luese
Emri i arenës: Jyske 
Bank Boxen
Kapaciteti i arenës: 
11.000 - 15.000

Qyteti i Herningut ka krijuar një traditë në të qenit nikoqir 
për ngjarje të mëdha sportive. Ky qytet ka qenë nikoqir 
i Kampionatit Botëror në Hokej (mbi akull), Kampionatit 
Evropian të Futbollit nën 21 vjeç, Kampionatit Botëror të 
Hendbollit të Grave dhe kampionatit Evropian në çiklizëm, 
hendboll për meshkuj, pingpong, not, triatlon, volejboll 
dhe badminton.

HERNING - A fun, festive and exciting 
experience
Arena Name: Jyske Bank Boxen
Arena capacity: 11,000 - 15,000
Herning has formed a tradition of hosting large-scaled 
sport events. The city has been host to the World 
Championship in Ice Hockey, the European Under-21 
Football Championship, World Women’s Handball 
Championship and European Championships in cycling, 
men’s handball, table tennis, swimming, triathlon, vol-
leyball and badminton.

HAMBURG - veri-
or,  i këndshëm, 
i gjithanshëm
Emri i arenës: Barclay-
card Arena
Kapaciteti i arenës: 
13.000
Duke pasur reputacion e 
një lokacioni me kulturë, 
industri dhe tregti të rëndësishme, Hamburgu ka shumë për të 
ofruar në shumë fusha të ndryshme. Qyteti është mbi të gjitha i 
famshëm për portin e saj, i cili është një nga portet më të mëdha 
të transportit në mbarë botën me më shumë se 8.8 milion konte-
jnerë që barten për çdo vit.

HAMBURG - Nordic, pleasant, versatile
Arena Name: Barclaycard Arena
Arena capacity: 13,000
Having the reputation as an important culture, industry and trade 
location Hamburg has a lot to offer in many different areas. The 
city is above all famous for its port, which is one of the biggest 
transshipment ports worldwide with more than 8.8 million con-
tainers handled every year. 

KOPENHAGË 
- njëri nga 
qytetet më të 
lumtura në 
botë
Emri i arenës: Royal 
Arena
Kapaciteti 
i arenës: 12.500
Kopenhaga ka shumë muze, restorante të shkëlqyera, si Noma 
(i emëruar si restoranti më i mirë në botë në vitet 2010-12), 
dhe shopingun më të mirë në botë. Qendra tregtare “Fields” 
ndodhet mu pranë arenës së hendbollit dhe është ndër qendrat 
më të mëdha tregtare të Skandinavisë.

COPENHAGEN - Among the happiest cities 
in the world
Arena Name: Royal Arena
Arena capacity: 12,500
Copenhagen has loads of museums, great restaurants, such 
as Noma (named as the best restaurant in the world in 2010-
12), and world-class shopping. Shopping center “Fields” is 
situated right next to the handball arena and is among Scan-
dinavia’s largest shopping centers.
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All-star Team 
After 18 thrilling days 
of competition during 
which spectators have 
enjoyed incredible team 
and individual perfor-
mances, the 26th IHF 
Men’s World Champion-
ship is over. In addi-
tion to Denmark being 
crowned champions the 
All-star Team has been 
announced as well:
MVP: Mikkel Hansen – 
Denmark
Left wing: Magnus Jondal 
– Norway
Left back: Sander Sa-
gosen – Norway
Centre back: Rasmus 
Lauge – Denmark
Right back: Fabian Wiede 
– Germany
Right wing: Ferran Sole 
Sala – Spain
Line player: Bjarte Myrhol 
– Norway
Goalkeeper: Niklas Landin 
– Denmark

Mikkel Hansen
Lojtari danez për vijën e 
prapme majtas, Mikkel 
Hansen, u zgjodh si Lojtari 
më i Vlefshëm i Kampionatit 
Botëror në Hendboll 2019 nga 
FNH. Ai e arriti këtë falë 72 
golave që ai shënoi nga 108 
përpjekje gjatë kampionatit 
botëror.

Mikkel Hansen
The Danish left back Mikkel 
Hansen was elected for the 
Most Valuable Player of the IHF 
World Handball Championship 
2019. He achieved this thanks to 
his 72 goals out of 108 attempts 

during this World Championship.

Titulli i parë i kampionit 
botëror 
Ky ishte titulli i parë si Kam-
pion Botëror për Danimarkën. 
Megjithatë, me këtë fitore, 
hendbolli danez më në fund ka 
bashkuar të tre kurorat në botën 
e hendbollit. Gjenerata aktuale 
e lojtarëve të hendbollit danez 
ka arritur rezultatin e mahnit-
shëm të marrjes së Kurorës së 
Trefishtë që përbëhet nga: titulli 

evropian, olimpik dhe botëror!

First world champion title ever
This was Denmark’s first World 
Champion title evwer. However, 
with this victory Danish hand-
ball has finally united all three 
crowns in the world of hand-
ball! The current generation of 
Danish handball players has 
achieved the amazing result of 
taking the Triple Crown which 
consists of: EURO, Olympic and 
World titles!
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KËLN - ka një 
vitalitet të lumit 
Rin, çiltërsi dhe 
karnavale
Emri i arenës: 
LANXESS Arena
Kapaciteti i arenës: 
19.250
Këln është i njohur për 
dy gjëra: katedralen e 

Këlnit dhe karnavalin. Katedralja është pikë referimi kulturor i 
qytetit dhe që nga viti 1996 është pjesë e trashëgimisë botërore 
të UNESCO-s. Katedralja është ndërtuar në shekullin e 13-të 
dhe është lokacioni më i vizituar i Gjermanisë. Çdo vit karnavali 
tërheq 1.5 milionë vizitorë kryesisht nga Gjermania, Belgjika, 
Franca dhe Holanda që sigurojnë një shitje prej 48 milion euro 
për kafeteritë dhe baret e Këlnit dhe prej 330 ton ëmbëlsira.

COLOGNE - Rhenish vitality, openness
and carnival
Arena Name: LANXESS Arena
Arena capacity: 19,250
Cologne is known for two things: the Cologne Cathedral and 
the Carnival. The Cathedral is the cultural landmark of the 
town. Belonging to the UNESCO world heritage since 1996 the 
Cathedral was built in the 13th century and is the most visited 
sight of Germany. Every year the Carnival parade attracts 1.5 
million visitors mainly from Germany, Belgium, France and the 
Netherlands that ensure a sales of 48 million Euros for Co-
logne’s pubs and bars and 330 tons of sweets.

MYNIH - aty ku 
tradita bavareze 
takon frymën 
metropolitane
Emri i arenës: Olympic 
Hall
Kapaciteti i arenës: 
12.000
Mynihu i cili gjendet më 
në jug nga të gjitha vendet gjermane të Kampionatit Botëror të 
Hendbollit të FNH-së, përfaqëson më së miri mënyrën e jetesës 
dhe vitalitetin bavarez. Mynihu është i njohur në mbarë botën për 
Oktoberfestin (festivalin e birrës), dhe ka reputacion si një qytet 
kozmopolit dhe adhurues i sportit.

MUNICH - Bavarian tradition meets 
metropolitan spirit
Arena Name: Olympic Hall
Arena capacity: 12,000
Located most southern of all German venues of the 26th IHF Hand-
ball World Championship, Munich represents the Bavarian lifestyle 
and vitality at its best. Famous all over the world for its Oktoberfest, it 
has quite a reputation as a cosmopolitan and sports enthusiastic city. 

BERLIN - metropoli botëror i Gjermanisë 
Emri i arenës: Mercedes-Benz Arena
Kapaciteti i arenës: 14.800
Me reputacionin e tij si një qytet kozmopolit për kulturën, politikat, me-
diat, shkencat dhe sportet, kryeqyteti i Gjermanisë ka diçka për të ofruar 
për të gjithë. Ndërsa Berlini ka 3,6 milion qytetarë, për çdo vit më shumë 
se 31 milion turistë eksplorojnë qytetin. Me qytetarë nga më shumë se 
20 vende të ndryshme, Berlini është një vend ku vërtet shkrihen kulturat 
dhe gjuhët e ndryshme dhe përhap një frymë moderne kozmopolit.

BERLIN - Germany’s world metropolis
Arena Name: Mercedes-Benz Arena
Arena capacity: 14,800
With its reputation as a cosmopolitan city for culture, politics, media, 
sciences and sports Germany’s capital has something to offer for 

everyone. While Berlin 
has 3.6 million citizens, 
more than 31 million 
tourists explore the city 
every year. With citizens 
from more than 20 dif-
ferent countries Berlin 
is a real melting pot of 
cultures and languages 
and spreads a modern 
cosmopolitan spirit.

sports corner



Loja nuk duket në pamje aq e bukur, por 
është shumë zbavitëse. Lojën e filloni 
me zero pare dhe vetëm me pajisje 

themelore në formë të kazmës së ndryshkur 
dhe një çante shumë të vogël të shpinës e cila mund të mbushet për gjysmë 
minute. Por me të vizituar dhënësin lokal të kërkimeve, i përfundoni disa 
kërkime dhe filloni të gërmoni materiale të çmuara, gjërat bëhen mjaftë inte-
resante. Shpejt do të fitoni mjaft para për të blerë pajisje që ju mundësojnë 
të barteni më shumë xehe dhe gërmoni burime të cilësisë së lartë ndërsa 
luani mirë e më mirë në kërkime e sipër. 

The game isn’t much of a looker but it is 
loads of fun. You start with zero bucks 
and just with basic equipment in the 

form of rusty pickaxe and ultra-small backpack 
which can be filled in half a minute. But once you visit the local quest giver, 
finish a couple of quests and start digging precious materials things become 
quite interesting. Soon, you’ll earn enough money to buy better equipment 
allowing you to carry more ore and mine higher quality resources while get-
ting better and better playing quests.

Ultimate Driving është njëra nga lojërat më 
ambicioze në dispozicion në Roblox dhe për-
bëhet nga katër lojëra, ku secila ofron një botë 

shumë të madhe të hapur dhe rrjet rrugorë kompleks 
si dhe shumë qytete të ndryshme. Përderisa tingëllon sikurse lojërat e zakonshme me gara të 
makinave, lojërat Ultimate Driving janë shumë më shumë se aq. Lojërat mund të përshkruhen 
si simulator i vërtetë ku mund të vozitni nëpër hartën e madhe të lojës, të merrni pjesë në një 
gjysmë duzine punësh, fitoni para, blini prona dhe makina të reja dhe thjesht jetoni një jetë 
virtuale në këto përvoja MMO të mbushura me gjëra interesante për të bërë. 

Ultimate Driving is one of the most ambitious 
games available on Roblox and it is comprised 
out of four games each offering a huge open 

world with the complex road network and lots of differ-
ent towns. While they sound like simple racing games Ultimate Driving games are so much 
more than that. The games could be described as life simulators where you can drive around 
the games’ huge map, partake in one of half a dozen jobs, earn money, buy properties and 
new cars and simply live a virtual life in these MMO-like experiences filled with cool stuff to do.

Epic Minigames është pa dyshim njëra nga lojërat 
më zbavitëse që është në dispozicion në Platfor-
mën Roblox. Loja është e mbushur me minilojëra 

të ndryshme që ju qesin në një numër jashtëzakonisht të madh të situatave, nga të 
cilat ju, apo ekipi juaj, do të duhet të dilni fitues. Loja është e lezetshme sepse ofron 
një mori skenarësh të shumëfishta garuese dhe numri është tepër i madh kështu që 
nuk do të ju bëhet monotone për së paku një 
muaj! Lojërat janë mjaft të çuditshme dhe 
ofrojnë sfida të ndryshme. 

Epic Minigames surely is one of the most entertain-
ing games available on Roblox Platform. The game 
features loads of different minigames that put you in 

awesomely huge number of different situations in which you, or your team, have to come 
out as a winner. The game is cool because it offers loads of different competitive multi-
player scenarios and their number is huge so you won’t be bored with this one for months! 
Games are pretty varied and they offer different kinds of challenges.

Roblox shpejt po e tejkalon tregun e lojërave të lira me kombinimin e vet unik të rrjetit social, platformën e vid-
eove dhe MMO-në për komunitete të ndryshme ku mund të gjesh njerëz për të biseduar, për të shpërndarë dhe 
për të luajtur së bashku. Por nëse ju shikoni listën tonë të lojërave më të mira të luajtura në Roblox do të gjeni 

një numër të theksuar të titujve interesant që mund të luani gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm.

LOJËRAT MË TË MIRA ROBLOX 
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Mining Simulator 

Mining Simulator 

Ultimate Driving Series

Ultimate Driving Series

(Burimi: https://www.techradar.com)

Epic Mini-games

Epic Mini-games



BEST ROBLOX GAMES
hi-tech

Roblox is quickly overtaking free games market with its unique combination of social network, video games 
platform, and MMO-like place for different communities where you can find people to chat, hand out, and 
play games together. But if you check out our list of best games played on Roblox you will find a healthy 

number of cool titles you can play in weeks and months to come.

Roblox është i njohur për numrin e 
madh të lojërave me role të ndry-
shme që nuk përfshijnë beteja. Njëri 

nga titujt më të ri që ju mundëson të luani 
rolin dhe që ju zbavitë derisa e luani quhet punë në një lokal picash. Emri e 
thotë të tërën; po, kjo u mundëson lojtarëve të punojnë në një lokal picash dhe 
plotësojnë një nga vendet e punës që është në dispozicion aty. Mund të luani si 
kashier, kuzhinier picash, dërgues picash, pica boxer (ai që i fut picat në kuti) 
dhe furnizues. Punë me ushqim për njerëz të ndryshëm ashtu që gjasat janë të 
mira që të gjeni punën e preferuar dhe të ndërroheni me të tjerët. Secila punë ju 
jep pagë të rregullt dhe paratë e fituara mund të harxhohen për ndonjë shtëpi më 
të mirë (secili lojtarë merr një shtëpi të zakonshme me të filluar lojën) apo pajisje 
për shtëpi me mobile të bukura. 

Roblox is known for its huge amount of 
different roleplaying games that don’t 
include combat. One of the best new 

titles that allow you to roleplay and have 
some fun while doing it is called Work at a Pizza Place. Its name says it all; yep, 
this one allows its players to work at a pizza parlour and fill out one of the jobs 
available there. You can play as cashier, pizza chef, delivery dude, Pizza boxer 
(the one who puts pizzas in boxes), and supplier. Different jobs cater to different 
people so chances are you will find a couple of favourites and then switch be-
tween them. Each job gives you regular pay checks and the money earned can 
be spent on getting a better house (each player receives a free basic house as 
soon as they start playing the game) or equipping your house with cool furniture.

Nuk mund ta 
krijojmë listën me 
lojërat më të mira 

të Roblox pa e përmen-
dur edhe lojën Jailbreak, 
lojën më të popullarizuar 
të të gjitha kohëve të 
Roblox. Kjo tani është 
tepër e popullarizuar për 
rolin në lojë që mund 
ta zgjidhni për të qenë 
polic apo kriminel nga ku pastaj ose do të bëni kërdi apo të përpiqeni që ti ndaloni 
kriminelët dhe ta bëni botën e Jailbreak vend më të sigurt. Loja përmban shumë 
gjëra që duhet bërë dhe përderisa fillimi i saj është më i ngadaltë dhe numri aq i 
madh i opsioneve mund të jetë paksa hutues për lojtarët e ri, por posa të filloni të 
luani lojën dhe ta mësoni, Jailbreak do bëhet loja juaj e preferuar e Roblox. 

We cannot create the list with best Ro-
blox games without mentioning Jail-
break, the most popular Roblox game 

of all times. This one is a massively popular 
role-playing game where you can pick to be a cop or a criminal and from then 
you will either cause havoc or trying to apprehend criminals and make the 
world of Jailbreak a safer place. The game features plenty of stuff to do and 
while its start is a bit slow and the huge number of option can be a bit confus-
ing to new players once you play the game a bit and get to know it, Jailbreak 
will become your go-to Roblox game. 
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Work at a Pizza Place

Jailbreak

Jailbreak
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Në numrin e dhjeto-
rit të revistës ‘For 
You’ kemi shkruar 

për Radio K4 dhe mes të 
tjerash kemi njoftuar se fil-
limi i vitit 2019 do të vinte 
me mundësinë për të fituar 
dhurata në garën “K4 Photo 
Like”. Dhjetë nga pjesë-
marrësit më të talentuar u 
shpërblyen për përpjekjet e 
tyre me mirënjohje dhe me 
materiale të ndryshme pro-
mocionale kurse tre fituesit 
e parë morën shpërblime 
shumë të lakmueshme: orë 
të mençura, tableta dhe tele-
fona të mençur.

Shprehe 
tolerancën në 
një foto

Qëllimi i garës ishte toler-
anca. Pjesëmarrësit duhej ta 
shprehnin tolerancën përmes 
një fotoje. “Toleranca do të 
thotë të bashkëpunojmë me 
njëri-tjetrin pavarësisht nga 
kombësia, feja, gjinia, etj.” 
– kështu e përkufizoi toler-
ancën fituesja e kësaj gare, 
znj. Florentinë Krasniqi. Ajo 
vazhdoi duke theksuar: “Kjo 
është hera e parë që jam 
në shoqëri të pjesëtarëve 
të etnive tjera dhe ndihem 
shumë mirë. Është kënaqësi 
të jem këtu dhe patjetër do 
të marr pjesë sërish në garat 
e organizuara nga Radio 
K4. Dëshiroj gjithashtu ta 
falënderoj KFOR-in që i 

ka bashkuar njerëzit nga 
etnitë e ndryshme në një 
mjedis shumë të këndshëm 
dhe miqësor”.

“Toleranca është një 
shprehje e gjerë dhe nuk e 
përfshinë vetëm etninë. E 
kam paraqitur tolerancën 
përmes fëmijëve. Në foton 
time kisha fëmijë që lua-
nin në një fushë sporti me 
top. Për ta nuk ka rëndësi 
feja apo përkatësia e tyre 
etnike”, tha z. Nemanja 
Lekiq, fituesi tjetër i garës 
për tolerancën. Ai gjithashtu 
e falënderoi Radio K4 për 
organizimin e kësaj gare 
dhe i bëri thirrje gjithë pop-
ullit të Kosovës, sidomos të 
rinjve, që mos të hezitojnë 
e t’i bashkohen të gjitha 
iniciativave të cilat promo-
vojnë vlera pozitive si paqja, 
toleranca, bashkëpunimi etj.

KOMKFOR-i 
Lorenzo D’Addario 
i ndau shpërblimet

Përveç shpërblimeve 
të lartpërmendura, fituesit 
e garës gjithashtu e patën 
rastin që të takohen me kom-
andantin e KFOR-it, Gjener-
almajorin Lorenzo D’Addario. 
Në fjalën e tij para tyre, Gjen-
eralmajori D’Addario theksoi: 
“Ne nuk duhet t’ia mbyllim 
derën askujt sepse të gjithë 
duhet ta kenë mundësinë që 
të kontribuojnë. Kjo nuk vlen 
vetëm për përkatësinë etnike. 

Kohë më parë grave nuk i 
lejohej që të kontribuojnë 
në shoqëri... Gjatë kohës 
sa isha këtu e kam kuptuar 
se pasuria më e madhe e 
Kosovës është rinia e saj. 
Ju jeni aktorët kryesorë. Nga 
ju varet se si do të duket e 
ardhmja e Kosovës dhe e 
ardhmja e shoqërisë suaj. 
Prandaj është e rëndë-
sishme që të jeni të fortë, 
sepse njerëzit e fortë janë 
më tolerantë. Ne si KFOR 
mbetemi të përkushtuar që t’i 
kontribuojmë shoqërisë suaj 
për të ecur drejt progresit 
ku të gjithë duhet të jenë 
në gjendje që ta shprehin 
veten e tyre”.

GARA ‘RADIO K4 PHOTO LIKE’
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I n the December issue of 
4U Magazine we wrote 
about Radio K4 and an-

nounced that the beginning 
of 2019 would bring the 
opportunity to win prizes in 
the K4 Photo Like Com-
petition. Ten of the most 
talented participants were 
acknowledged for their ef-
forts and received letters 
of appreciation, various 

promotion material and the 
top three winners received 
the much coveted prizes: 
smart watches, tablets and 
smartphones.

Express 
tolerance in 
one photo

The purpose of the 
competition was toler-
ance. The participants 
had to express tolerance 
through one photo. 

“Tolerance means to 
cooperate with each other 
regardless of our national-
ity, religion, gender, etc.” 
is how Florentinë Krasniqi 
defined tolerance. She 
went on highlighting: “This 
is the first time I am in the 
company of members of 
other ethnicities and I am 
feeling very good. It is a 
pleasure to be here and I 
will definitely participate 
again in competitions orga-
nized by Radio K4. I also 
wish to thank KFOR for 
managing bringing people 
together from different eth-

nicities in a very pleasant 
and friendly environment”.

“Tolerance is a broad 
term and doesn’t exclusive-
ly refer to ethnicity. I pre-
sented tolerance through 
children. In my photo I had 
children playing in a sports 
field with a ball. To them it 
doesn’t matter what their 
religion or ethnicity is”, 
Nemanja Lekic, another 
winner of the competition 
said about tolerance. He 
also thanked Radio K4 for 
organizing the competition 
and invited all the people 
of Kosovo, especially the 
young ones, not to hesitate 
in joining initiatives that 
promote positive values 
such as peace, tolerance, 
cooperation, etc.

COM KFOR 
Lorenzo 
D’Addario hands 
over the prizes

In addition to the afore-
mentioned prizes the 
winners of the competition 
also got the chance to meet 
with KFOR Commander, 
Major General Lorenzo 
D’Addario. In his speech 
to the participants, Major 
General D’Addario amongst 
other topics stressed that: 
“We should not close the 
door to anyone as everyone 
should have the opportunity 
to contribute. This doesn’t 
apply only to ethnicities. 
Some time ago women were 
not allowed to contribute to 
society either… In my time 
here I have realized that 
Kosovo’s biggest asset is 
its youth. You are the main 
actors. It is up to you how 
the future of Kosovo and 
the future of your society 
will look like. Therefore it 
is important that you are 
strong, because strong 
people are more tolerant. 
We as KFOR remain dedi-
cated to contribute for your 
society to move towards 
progress where everyone 
should be able 
to express 
themselves.”

Na vizitoni në:
Visit us at:

RADIO K4 PHOTO LIKE COMPETITION



26 for You26 for You

Një treg shumetnik për një 
shoqëri tolerante

Në kohën kur qendrat e mëdha tregtare 
dhe supermarketet e mëdha po bëhen vendi 
kryesor ku njerëzit furnizohen me të gjithë 
artikujt ushqimor, një treg i vogël tradicio-
nal në qytezën e Kamenicës po e arrin të 
pamundurën. Deri tani ky treg jo vetëm që 
i ka rezistuar konkurrencës nga dyqanet e 
mëdha ushqimore por gjithashtu e ka sfiduar 
ndarjen aktuale etnike që është e dukshme 
në pjesën tjetër të Kosovës. Këtu shqiptarët, 
serbët dhe të gjitha komunitetet tjera që 
jetojnë në Komunën e Kamenicës i shesin 
produktet e tyre pranë njëri-tjetrit.

Kurse falas të gjuhës shqipe 
dhe serbe për të gjithë

Niveli i lartë i tolerancës dhe i bash-
këpunimit në tregun e Kamenicës është 
rezultat i gjendjes së përgjithshme në këtë 
komunë. Prandaj nuk është çudi pse kjo 
është komuna e parë në Kosovë që organi-

zon kurse të gjuhës shqipe dhe serbe për të 
gjithë. Përgatitjet për këto kurse kanë vazh-
duar nga viti i kaluar dhe më 25 dhjetor 2018 
u mbyll thirrja për regjistrim. Falë disa do-
natorëve, kurset do të jenë plotësisht falas. 
Për më tepër, zëvendëskryetari i Komunës, 
z. Bojan Stamenkoviq, do të mbajë ligjërata 
në gjuhën shqipe dhe zyrtarja komunale 
për barazi gjinore, znj. Teuta Kastrati, do të 
mbajë ligjërata në gjuhën serbe.

Dua t’i kuptoj fqinjët më mirë
“Ne nuk kemi probleme apo tensione. 

Në këtë qytezë zhvillojmë një jetë normale 
në treg, në komunë, nëpër shkolla e bare 
dhe kudo tjetër”, tha njëzetekatër vjeçari 
Strahinja Vasiq duke u përpjekur që t’i 
përshkruante ekipit tonë se si funksionon 
shumetnia në Kamenicë. Si e tillë, mund të 
thuhet se kjo qytezë shërben si shembull për 
tërë Kosovën se toleranca dhe bashkëjetesa 
janë opsioni më i mirë për të ardhmen. Z. 
Vasiq shtoi më tej se ai tashmë ka filluar ta 
ndjekë një kurs të gjuhës shqipe. Arsyeja 

pse ai u regjistrua 
në këtë kurs është 
shumë e thjeshtë 
– ai dëshiron ta 

mësojë gjuhën shqipe ashtu që t’i kuptojë 
fqinjët më mirë. Ai vazhdoi duke shpjeguar 
se ka në plan që të jetojë në Kosovë 
dhe qyteza e tij gjithmonë ka gëzuar një 
mjedis shumë të relaksuar shumetnik. 
Sa i përket tregut të sipërpërmendur, ai 
thotë se e vetmja gjë që banorët e kanë 
vërejtur në treg janë çmimet dhe cilësia e 
produkteve që duan t’i blejnë.

Është koha që t’i kthehemi 
tolerancës dhe bashkëpunimit

Mendimet e z. Vasiq u konfirmuan nga 
Safet Ismajli, një ekonomist i ri i diplomuar 
shqiptar. Ashtu si Vasiq, z. Ismajli tha 
gjithashtu se personalisht ai shkon në treg 
për të blerë produkte të freskëta vendore, 
sidomos produkte shtëpiake. Për më tepër, 
ai theksoi se nuk beson se përkatësia etnike 
e fermerit apo e prodhuesit ka rëndësi kur 
është fjala për cilësinë e produktit. Z. Ismajli 
gjithashtu po e ndjek kursin e gjuhës serbe. 
Ai theksoi se pavarësisht se a na pëlqen 
apo jo, shqiptarët dhe serbët janë fqinjë, 
dhuna nuk ka prodhuar asgjë të mirë, kështu 
që është koha për t’iu kthyer tolerancës 
dhe bashkëpunimit. “Si ekonomist i diplo-
muar dua ta filloj biznesin tim dhe të jem i 
suksesshëm, e për ta bërë këtë më duhet të 
jem në gjendje që të komunikoj me fqinjët e 
mi. Duke folur për fqinjët, fqinji im më i afërt 
është nënkryetari jonë, z. Stamenkoviq, i cili 
është serb dhe e flet shqipen shkëlqyeshëm, 
prandaj pse edhe unë të mos jem në gjendje 
që të flas serbisht”, shtoi z. Ismajli.

Në këtë komunë etnia 
nuk luan rol

Nuk është për t’u habitur se kjo frymë 
e tolerancës dhe e bashkëpunimit që 
mbizotëron në mesin e njerëzve në këtë 
komunë reflektohet edhe në qeverisjen 
lokale ku kryetari i komunës është shqiptar 
dhe nënkryetari i komunës është serb. Kur 
u pyetën për këtë, nënkryetari i komunës z. 
Bojan Stamenkoviq theksoi: “Kamenica gjith-
monë ka qenë shembull i bashkëjetesës, 
i paqes dhe i tolerancës dhe besoj se do 
të vazhdojë të jetë edhe në të ardhmen”. 
Ndërsa, kryetari i komunës z. Qëndron 
Kastrati shtoi se pjesët tjera të Kosovës 
dhe i gjithë rajoni mund të mësojnë nga 
shembulli i Kamenicës. “Bojani dhe unë 
jemi kolegë, por përveç kësaj jemi edhe 
miq, së bashku po përpiqemi që të bëjmë 
përparim në lidhje me bashkëjetesën”, 
shtoi kryetari i komunës Kastrati.

“Mesazhi im për të gjithë të rinjtë në 
Kosovë është që të përfitojnë nga rinia e 
tyre, nga entuziazmi dhe ta ndajnë paqen, 
dashurinë dhe tolerancën, dhe siç tha 
kryetari i Kamenicës: të jemi shembull për të 
gjithë të tjerët”, përfundoi Stamenkoviq.

SË BASHKU PËR NJË TË ARDHME MË TË NDRITUR!

Kryetari Qëndron Kastrati dhe zëvendës kryetari Bojan Stamenkoviq
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A multi-ethnic market for a 
tolerant society

At a time when huge shopping malls and 
big supermarkets are becoming the main 
place where people get all their groceries a 
small traditional market in the small town of 
Kamenica is defying all odds. So far this mar-
ket has not only resisted the competition from 
the big grocery stores but it has also defied 
the current ethnical division that is palpable 
in the rest of Kosovo. Here Albanians, Serbs 
and all the other communities living in the 
Municipality of Kamenica sell their products 
right next to each other.

Free Albanian and Serbian 
language courses for all

The high level of tolerance and coopera-
tion in the market of Kamenica is a product 
of the general situation in this municipality. 
It is therefore no wonder that this is the first 
municipality in Kosovo to organize Albanian 
and Serbian language courses for all the 

people. Preparations for these courses have 
been ongoing from last year and on Decem-
ber 25th, 2018 the invitation for enrolling 
was closed. Thanks to several donors the 
courses will be totally free. Moreover, it will be 
the Deputy Mayor, Mr. Bojan Stamenkovic, 
that will conduct Albanian language lectures 
and the municipal officer for gender equality 
Ms. Teuta Kastrati will conduct the Serbian 
language lectures.

I want to better understand 
my neighbours

“We have no problems or tensions at all. 
In this town we lead a normal life in the mar-
ket, at the municipality, at schools in bars and 
everywhere else,” twenty-four year old Stra-
hinja Vasic said while trying to describe to our 
team how multi-ethnicity works in Kamenica. 
As such, one may say that this small town 
serves as an example for the entire Kosovo 
that tolerance and coexistence are the best 
option for the future. Mr. Vasic further added 
that he has already started attending an Alba-

nian language course. The reason why 
he enrolled in this course is very simple 
- he wants to learn Albanian so that he 
can better understand his neighbours. 

He went on explaining that he plans to live 
in Kosovo and his home town has always 
enjoyed a very relaxed multi-ethnic environ-
ment. As for the market we mentioned above, 
well he says that the only thing the locals 
notice there are the prices and the quality of 
the products they want to buy.

It’s time to turn to tolerance 
and cooperation

Mr. Vaisc’s sentiments were confirmed 
by Safet Ismajli a young Albanian graduated 
economist. Just like Vasic Mr. Ismajli also 
said that personally he goes to the market for 
buying fresh locally produced and especially 
home made products. Other than that, he 
stressed he didn’t believe that the ethnicity of 
the farmer or producer matters when it comes 
to the product quality. Mr. Ismajli is also at-
tending the free Serbian language course. He 
stressed that whether we like it or not Alba-
nians and Serbs are neighbours, violence did 
not produce anything good so it’s time to turn 
to tolerance and cooperation. “As a graduat-
ed economist I want to start my own business 
and be successful, to do that I must be able 
to communicate with my neighbours. Speak-
ing of neighbours, my closest neighbour is 
our Deputy Mayor, Mr. Stamenkovic, who is 
a Serbian and speaks excellent Albanian, so 
why shouldn’t I be able to speak Serbian too,” 
added Mr. Ismajli.

In this municipality your ethnicity 
doesn’t matter

It is not surprising that this spirit of toler-
ance and cooperation that prevails among 
the people in this municipality is also 
reflected in the local government where the 
Mayor is Albanian and the Deputy Mayor 
is Serbian. When asked about this, the 
Deputy Mayor Mr. Bojan Stamenkovic em-
phasized: “Kamenica has always been an 
example of coexistence, peace and toler-
ance and I believe that it will continue to be 
in the future as well.” Whereas, the Mayor 
Mr. Qëndron Kastrati added that other parts 
of Kosovo and the entire region may learn 
from the Kamenica example. “Bojan and I, 
we are colleagues but apart from this we 
are also friends, together we are trying to 
make progress in relation to co-existence,” 
Mayor Kastrati added.

 “My message to all the young people 
in Kosovo is to take advantage of their 
youth their enthusiasm and to share 
peace, love and tolerance, as the Mayor 
of Kamenica said: to be an 
example for everyone else,” 
Mr. Stamenkovic concluded.

Na vizitoni në:
Visit us at:

TOGETHER FOR A BRIGHTER FUTURE!
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këndi juaj

ÇFARË MË 
FRYMËZON MUA?
Sa i përket kësaj, mendoj ta tregoj me një histori timen, e 
cila fillon kështu:

Një ditë teksa rrija në shtëpi, shokët e klasës më 
thirrën që të dilnim të luanim basketboll. Ishte 
fundjava kështu që prindërit më dhanë leje të dilja. 
Kur u takuam, më shumë se gjysma e shokëve 

nuk kishin ardhur, dhe mezi krijonim një ekip. Në atë çast men-
dova: Po sikur të shpikja një mënyrë që kjo gjë të mos ndodhte 
më. Në atë çast, llamba imagjinare mu shfaq mbi kokë (Më 
kishte ardhur në mend një ide origjinale nga një moment i rastë-
sishëm. Nejse, kthehemi tek historia). Për këtë arsye mendoj se 
rastësia është e mahnitshme. Ky është edhe një aspekt tjetër 
i rëndësishëm kur flasim për frymëzimin. Vullneti për ta kryer 
një punë. Frymëzimi mund të ndodhë kurdo, por vullneti për 
ta kthyer atë ide në realitet është ajo që e ndan njeriun e fortë 
nga njeriu më i dobët. Personalisht, kam gjithmonë vend për 
përmirësime kur flasim për këtë çështje.

Sa i përket gjërave personale, janë përsëri të rëndësishme 
sa i përket frymëzimit. Mund të jetë një film që më pëlqen 
shumë, apo një libër që më pëlqen shumë. Se çfarë është nuk 
ka rëndësi. Rëndësi ka që është afër zemrës time. Bukuria e 
kësaj është se si mua, edhe dikujt tjetër mund t’i pëlqejë i njëjti 
film. Por, nuk ka mundësi që të dy ta interpretojmë filmin në 
mënyrën e njëjtë dhe të ketë efektin e njëjtë te secili. E njëjta 
vlen edhe për familjen. Unë dhe babi jemi në familjen e njëjtë, 
mirëpo gjërat që mua më frymëzojnë janë babi dhe mami, ndër-
sa gjërat që e frymëzojnë babin jemi unë dhe mami. Edhe pse 
jemi në familjen e njëjtë, të dy e interpretojmë familjen ndryshe. 
Ja pse frymëzimi në këtë mënyrë është unik dhe vetëm i yti.

Do të vazhdoja duke thënë se ky është mendimi im, dhe se 
nuk mund të kontrolloj gjërat nga të cilat frymëzohen të tjerët. 
Por, nuk mendoj kështu. Kam bindjen se nëse çdokush do të 
frymëzohej nga këto dy gjëra, të gjithë njerëzit do të krijonim një 
ndjenjë pune ku një person nuk vepron sepse e ndjek vullne-
tin e dikujt, por, sepse mendon se është me të vërtetë diçka 
e nevojshme. Në këtë mënyrë, njerëzit do të zhvilloheshin në 
çdo aspekt të jetës. Po ashtu, sipas meje, nuk ka ndjesi më të 
mirë se kur truri yt prodhon ide origjinale me të cilat mund edhe 
të identifikohesh. Nuk e di për juve, por me të vërtetë ndihem 
krenar me veten kur krijoj diçka vetëm nga mendimet e mija. Të 
them të drejtën, ndihem si kushedi çfarë personi i rëndësishëm 
dhe me famë. Nganjëherë madje e paramendoj veten si njeriun 
i cili bëri zbulimet më të mëdha në historinë e njerëzimit.

Mirëpo, në mënyrë që të arrish një gjë të tillë, duhen vite 
të tëra punë dhe njohuri. Është faza kryesore në të cilën kam 
nevojë të zhvillohem çdo ditë. Me këtë mendim, kam arritur 
po ashtu edhe në një përfundim tjetër. Frymëzimi nga vetja 
e ngrit rolin e njeriut në shoqëri, duke e bërë atë që të marrë 
më shumë njohuri, dhe në momentin që frymëzohet, ai per-
son është i gatshëm t’i shpërndajë ato njohuri me të tjerët. 
Një cikël i përsosur i cili nuk ka mbarim.

Për ta përmbyllur, frymëzimi nga rastësia dhe gjërat 
personale është çelësi i suksesit, ku njeriu si individ dhe në të 
njëjtën kohë si shoqëri zhvillohet duke ua siguruar gjenerat-
ave të tjera një të ardhme më të mirë, ku puna vlerësohet dhe 
është mjeti kyç për të qenë i edukuar në çdo aspekt.

Në fund, desha të them se ju falënderoj që patët durim dhe 
më ndoqët deri në fund. Ju mund të mendoni se jam i ri dhe 
ende nuk e kuptoj botën, por tek e fundit, çdokush e kupton 
botën ndryshe dhe frymëzohet nga kjo botë në një mënyrë të 
ndryshme nga të tjerët. Kjo është bukuria e frymëzimit. Është 
interpretimi i botës nga sytë e ty, dhe jo nga sytë e dikujt tjetër.

Breror Rexha
Prishtina High School
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WHAT
INSPIRES ME?
Regarding this, I would like to tell a story of mine, which 
begins like this: 

One day, while I was staying at home, my class mates 
called me to go out and play basketball. It was a week-
end, so my parents allowed me to go out. When we got 

together, half of my friends did not show up, and we could hardly 
make a team. At that moment I thought: What if I invented a way 
to stop this from happening in the future. At that moment, over 
my head appeared the imaginary lamp (I had come up with an 
original idea from that sudden moment. Ok, let’s go back to the 
story). This is the reason why I think that coincidence is mesmer-
izing. This is another aspect when we talk about inspiration; the 
willpower to carry out a task. Inspiration can happen at any time, 
but the willpower to turn that idea into reality is what separates 
the strong from the weak. Personally, I have always room for 
improvement when we talk about this issue.

As for personal things, they are again important in terms 
of inspiration. It may be a movie or a book that I like a lot. 
It does not matter what it is. It is important to be close to 
my heart. The beauty behind it is how the same movie can 
be liked by someone else. But, it is not possible for both to 
interpret the movie in the same way and to have the same 
effect on both of them. The same goes for the family. My dad 
and I are in the same family, but the persons that inspire me 
are dad and mom, while the persons that inspire my dad are 
mom and I. Although, we are in the same family, we both 
interpret the family differently. And this is why the inspiration 
in this manner is unique and simply your own.

I would like to continue by saying that this is my opinion, 

and that I cannot control the things that inspire the others. But, I 
do not think like this. I have the impression that if anyone would 
be inspired by these two things, all people would create a feel-
ing of engaging in work, where a person does not act, because 
he or she follows someone else’s willpower, but because he or 
she believes that it is a must. This way, people would develop 
in every aspect of life. Furthermore, in my opinion, there is no 
better feeling than when your brain generates original ideas that 
identify you. I don’t know about you, but I truly am proud with 
myself when I create something from my own thoughts. Truth 
be told, I feel like a very important person and celebrity. I even 
sometime imagine myself as the man who created the greatest 
inventions in the history of mankind.

However, in order to accomplish such a thing, years of 
work and knowledge are needed. It is the main phase where 
I need to develop myself every single day. With this thought, 
I have also come to another conclusion. Self-inspiration 
advances the role of a person in the society, making that 
person gain more knowledge, and at the moment the inspira-
tion arises, that person is ready to share the knowledge with 
others. It is a perfect endless cycle.

In conclusion, the sudden or coincidence inspiration and 
personal things is the key to success, where a person as an in-
dividual and at the same time as part of the society is developed 
by ensuring the young generations a better future, where work is 
cherished and is the main tool to be educated in every aspect. 

At the end, I would like to express my gratitude for your 
patience and your attention all the way to the end. You can 
think that I am young and I still do not understand the world, 
but ultimately, everyone understands the world differently and 
is inspired by this world in a different manner than others. This 
is the beauty of inspiration; the interpretation of the world from 
your eyes, and not from someone else’s eyes. 

Breror Rexha
Prishtina High School
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Tung!
Jam Blerona Xharra nga 
fshati Bibaj, komuna e Gja-
kovës. Revista juaj më pëlqen 
shumë, e pres me padurim 
ditën kur revista ‘For You’ 
vjen në shkollën time. Kam 
një kërkesë për ju, nëse keni 
mundësi, ju lutem shkruani 
për këngëtaren më të bukur 
Cardi B dhe po ashtu do të ju 
kisha lutur të botoni posterin 
e saj. Hobi im është muzika 
kurse kohën e lirë e kaloj 
duke lexuar. Vetëm vazhdoni.
Blerona Xharra
Gjakovë

Përshëndetje të gjithëve!
Unë quhem Riad dhe jam nxë-
nës i shkollës fillore “Bajram 
Curri” në Fushë Kosovë. Më 
pëlqen revista e juaj, mirëpo 
kisha pasur dëshirë që të ketë 
më shumë faqe. Sa më përket 
mua, rubrikat që më së shumti 

më pëlqejnë janë Moviema-
nia, Hi-Tech dhe Mbretëria e 
kafshëve. Më pëlqen muzika, 
në përgjithësi. Këngëtari im i 
preferuar është Unikatil dhe 
sa i përket aktorëve më së 
shumti më pëlqen Vin Disel. 
Diçka që do të dëshiroja të 
gjej në revistën tuaj është 
ndonjë lojë shpërblyese (e cila 
do të shfaqej në çdo numër), 
në të cilën do të mund të 
merrnin pjesë lexuesit tuaj. 
Dhuratat do të mund të ishin 
të ndryshme, s’ka shumë 
rëndësi! Faleminderit që tani.
Riad Hasani
Fushë Kosovë

Tung!
Mua më pëlqen shumë 
muzika dhe në kohën time 
të lirë rregullisht dëgjoj 
muzikë. Kështu këngëtarja 
ime e preferuar është Cardi 
B. Sa i përket aktorëve, më 
së shumti më pëlqen Mark 
Wahlberg, gjersa sporti im i 
preferuar është hendbolli. Do 
të kisha dëshirë që revista 
‘For You’ të ketë më shumë 
posterë, si dhe intervista 
me të famshmit. Gjithashtu 

mund të rritni edhe numrin e 
faqeve. Tung - Tung!
Rea Bytyqi
Fushë Kosovë

Përshëndetje të 
gjithëve!
Më pëlqen revista juaj, 
por dëshiroj që ju të 
botoni më shumë posterë. 
Më pëlqen muzika dhe 
mendoj që Justin Bieber 
është këngëtar fantastik. Në 
kohën time të lirë unë shikoj 
televizion, ndërsa sa i përket 
sportit, më pëlqen tenisi. 
Kam një propozim: shtojeni 
një rubrikë në të cilën do të 
publikoni vargjet e këngëve 
të bendeve më të popul-
larizuara, të poetëve më të 
mirënjohur e madje edhe të 
lexuesve...shpresoj se do të 
plotësoni dëshirën time...
Jehona Ramadani
Fushë Kosovë

Tung!
Prej të gjitha sporteve më së 
shumti më pëlqen futbolli, 
basketbolli dhe tenisi, ndërsa 
kohën time të lirë e kaloj duke 
dëgjuar muzikë. Grupi im 

muzikor i preferuar është 
NRG Band, gjersa aktori im 
i preferuar është Morgan 
Freeman. “For You” është një 
revistë shumë interesante, 
mirëpo kisha pasur dëshirë 
që posterët tuaj të kenë 
dimensione pak më të mëdha 
dhe të jenë ato të Eminemit, 
50 Cent-it, Teuta Krasniqit 
dhe futbollistit Cristiano Ron-
aldo. Faleminderit!
Olti Gashi
Fushë Kosovë
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Hello!
I am Blerona Xharra from the 
village of Bibaj, Municipality 
of Gjakova. I like your maga-
zine very much and I usually 
look forward for the day when 
the For You magazine is 
delivered to my school. I 
have a request for you; if 
possible, could you please 
write about the most beautiful 
singer Cardi B and I would 
also like to ask you to publish 
her poster. My hoby is music, 
while I spend my entire time 
reading. Just keep it up!
Blerona Xharra
Gjakovë

Greetings everyone!
My name is Riad and I am a 
pupil of elementary school 
“Bajram Curri” in Fushë 
Kosovë. I like your magazine, 

but I would like for it to have 
more pages. As far as I’m 
concerned, the columns that 
I like the most are Movie-
mania, Hi-Tech and Animal 
Kingdom. I like music in 
general. My favorite singer 
is Unikatil and as far as the 
actors are concerned I like 
Vin Disel. Something that 
I would like to find in your 
magazine is prize games 
(which would be monthly), 
where your readers would 
be able to participate. Gifts 
or prizes could be of differ-
ent kind, it does not matter 
much! Thank you in ad-
vance.
Riad Hasani
Fushë Kosovë

Hello!
I like music and in my free 
time I usually listen to 
music. My favorite singer 
is Cardi B. As far as actors 
are concerned, I like Mark 
Wahlberg the most, while my 
favorite sport is Handball. I 
would really like the For You 
magazine to contain more 

posters and interviews with 
celebrities. Furthermore, 
you can also increase 
the number of pages. 
Bye-bye.
Rea Bytyqi
Fushë Kosovë

Hello to everyone!
I like your magazine, but 
I want you to publish more 
posters. I like music and 
I think Justin Bieber is a 
fantastic singer. In my free 
time I watch television, while 
in terms of sports, I like 
tennis. I have a suggestion: 
add a column in which you 
would publish the lyrics of 
songs from the most popular 
bands, the most well-known 
poets and even of the read-
ers ... I hope you will fulfill 
my wish...
Jehona Ramadani
Fushë Kosovë

Hi!
Of all the sports I like 
football, basketball and ten-
nis, while I spend my free 
time listening to music. My 

favorite band is NRG Band, 
while my favorite actor is 
Morgan Freeman. “For You” 
is a very interesting maga-
zine but I would like for 
your posters to be slightly 
larger in size and include 
Eminem, 50 Cent, Teuta 
Krasniqi and Cristiano Ron-
aldo. Thank you. 
Olti Gashi
Fushë Kosovë
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