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editorial/indeksi

Miqtë janë familja që e 
zgjedhim!

Miqësia sigurisht nuk 
ka të bëjë me atë se 
kë e keni njohur më 

gjatë. Nuk ka të bëjë me sa 
orë apo vite i keni kaluar së 
bashku. Sidomos kur studioni 
ose punoni jashtë vendit dhe 
jeni me kilometra larg familjes, 
miqtë bëhen familja e dytë, 
familja që ju e zgjidhni. Ata 
janë personat me të cilët ndani 
gjithçka, festoni ditë të veçanta, 
qeshni dhe qani, sëmureni dhe 
shëroheni. Këtu në qytetin tim 
të lindjes, në shkollën time dhe 
në punën time, takova njerëz 
të mrekullueshëm që u bënë 
pjesë e jetës sime dhe pjesë 
e imja. Ata u bënë familja ime 
e dytë. Ata më përkrahën, më 
frymëzuan dhe më bënë të 
ndihem mirënjohëse që i kam 
në jetën time.

Ata më inkurajuan në kohën 
kur mendoja se nuk kisha guxim 
të bëja gjëra ose të shkoja në 
vende të caktuara. Ata më thanë 
se mundem. Ata më thanë se ia 
vlej. Ata më thanë se po kaloja 
kohë të vështira por do të bëhet 
mirë, edhe kur nuk e kuptoja se 
si po më ndikonte ajo kohë. Ata 
më ndihmuan që të lirohesha dhe 
më pas më ndihmuan që ta kalojë 
pa vragë. Ndonjëherë ata më 
njihnin më mirë sesa unë veten 
time. Ata më paralajmëronin. Ata 
brengoseshin për mua. Ata më 
ndihmuan edhe kur nuk mendoja 
se kisha nevojë për ndihmë. I bënë 
të gjitha këto edhe pa ua kërkuar.

Kur ta gjeni familjen tuaj të 
dytë, çfarëdo që të bëni mos i lini 
të largohen. Ruani ata. Bëjuani të 
ditur se sa kanë domethënie për 
ju dhe sa i çmoni që janë pjesë e 
jetës suaj.

Unë? Jam me fat që kam 
goxha shumë anëtarë të tillë të 
familjes në jetën time dhe dua t’i 
falënderoj për atë që janë dhe 
për gjithçka që bëjnë dhe këtë e 
shpreh përmes këtij shkrimi. 

Po ju? Nëse dëshironi t’i 
ndani mendimet tuaja për një 
miqësi të mirë, na shkruani në: 
magazineforyou2003@gmail.com.

Deri në dhjetor, ruajeni 
shëndetin dhe sigurinë.

Leonora
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Friends Are the Family We 
Choose!

Friendship is certainly not 
about who you’ve known 
the longest. It’s not about 

how many hours or years you’ve 
spent together. Especially when 
you are studying or working 
abroad and you are miles away 
from your family, your friends are 
your second family, the family 
that you choose. They are the 
ones you share everything with, 
celebrate special days with, laugh 
and cry with, get sick and get well 
with. Here at my home city, at 
my school and at my work, I met 
wonderful people who became a 
part of my life and a part of me. 
They became my second family. 
They’ve supported me, inspired 
me and made me feel thankful for 
having them in my life.

They kept me going at times 
when I thought I didn’t have the 
courage to do things or go places. 
They told me that I can. They 
told me that I’m worth it. They 
told me that I was going through 
a rough time but that it would be 
okay, even when I didn’t realize 
how that period was affecting 
me. They helped me let my guard 
down and then help me make 
it out without scars. At times, 
they’ve known me better than I 
know myself. They warned me. 
They got worried about me. They 
helped me even when I didn’t 
think that I needed help. They did 
all that before I even asked.

When you find your second 
family whatever you do, don’t let 
them go. Cherish them. Let them 
know how much they mean to you 
and how much you appreciate 
them being a part of your life.

Me? I am lucky to have quite 
a few of those family members 
in my life and I want to thank 
them for everything that they 
are and everything that they 
do and I guess this piece is my 
way of doing so. 

What about you? If you would 
like to share your thoughts on a good 
friendship, please write to us at: 
magazineforyou2003@gmail.com.

Until December, stay safe and 
healthy.

Leonora
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shkolla e muajit

Vetëm pak minuta larg 
qendrës së qytezës së 
Vitisë gjendet Shkolla 

Fillore dhe e Mesme e Ulët 
“Dëshmorët e Vitisë”. Drejtori 
i kësaj shkolle, z.Qemajl Hy-
seni, tregon se kjo është një 
shkollë e re, si objekt por, 
edhe si institucion arsimor. 
“Objekti ynë është ndër-
tuar në vitin 2010 kur është 
themeluar edhe vet shkolla 
jonë si pasojë e shtimit të 
popullsisë në komunën e 
Vitisë. Deri atëherë, të gjithë 
fëmijët e qytezës tonë i kanë 
vijuar mësimet në shkollën 
e vjetër “Bafti Haxhiu”. Aso-
kohe numri i nxënësve ishte 
aq i madh sa mësimi zhvillo-
hej në tri ndërrime,” deklaroi 
z.Hyseni. Ai vazhdoi më tej 
duke theksuar se me kriji-
min e kësaj shkolle kushtet 
për mësim janë përmirësuar 
dukshëm. “Objekti i ri na ka 
ndihmuar shumë në zhvil-
limin e procesit edukativo-
arsimor, ne kemi klasa dhe 
kabinete të mjaftueshme, 
prandaj mësimi zhvillohet 
në një ndërrim të vetëm,” 
shtoi z.Hyseni.

Aktualisht, kjo shkollë i 
ka 850 nxënës të cilët janë 
të ndarë në 36 paralele, 
kurse për mbarëvajtjen e 
procesit mësimor kujdesen 
rreth 50 mësimdhënës. Në 

kushte normale mësimi në 
këtë shkollë fillon në orën 
tetë të mëngjesit. Mirëpo, 
për shkak të zbatimit të 
masave mbrojtëse kundër 
pandemisë së COVID-19, 
në kohën kur ne biseduam 
me drejtorin e shkollës, atje 
ishte në zbatim varianti A i 
punës, dhe mësimi fillonte 
nga ora 07:40 dhe punohej 
me tri ndërrime.

Sa i përket kabineteve 
drejtori i shkollës theksoi 
se përkundër që shkolla ka 
hapësirë të mjaftueshme për 
kabinete, pajisja e tyre me 
mjete të konkretizimit nuk 
ishte shumë e kënaqshme. 
Prandaj, aktualisht në këtë 
shkollë përpjekjet kryesore 
janë të përqendruara në për-
mirësimin e kësaj gjendjeje. 
“Në fillim e kemi pasur vetëm 
kabinetin e informatikës. Tani 
jemi duke i pajisur klasat me 
projektorë dhe llaptopa, një 
pjesë e mirë e të cilëve janë 
siguruar nga një donacion i 
organizatës Caritas të Luk-
semburgut. Gjithsesi, pjesën 
më të madhe të pajisjeve që 
i kemi tani i kemi pranuar si 
donacione nga organizata 
gjermane GIZ,” tha z.Hyseni. 

Nga biseda jonë ne 
mësuam se kjo shkollë është 
duke e zhvilluar edhe një 
projekt tjetër me Bankën 

Botërore, përmes të cilit 
është paraparë që të siguro-
hen një pjesë tjetër e pajis-
jeve për kabinetet, kryesisht 
mjete për konkretizim dhe 
trajnim. Konkretisht përmes 
pakos së Bankës Botërore 
shkolla i ka përfituar 15.000 
dollarë ose 13.300 Euro. 
Kjo shumë është ndarë në 
7 pjesë. Në pjesën e parë 
është futur pajisja e disa kla-
save me projektorë, pjesa e 
dytë është ndarë për sigurim-
in e mjeteve të konkretizimit 
për lëndët biologji, kimi, 
fizikë, matematikë, edukatë 
fizike, gjeografi dhe muzikë. 
Pastaj, është parashikuar 
pajisja e bibliotekës së 
shkollës me lektyra, një 
punëtori me nxënës, si dhe 
dy trajnime me mësimd-
hënës për metodologjitë e 
mësimdhënies dhe kurrikulës 
si dhe për shfrytëzimin e 
teknologjisë. Synimi kryesor 
i të gjitha këtyre investimeve 
në teknologji është digji-
talizimi komplet i shkollës. 
Gjegjësisht, kalimi në mësim 
digjital me ç’ rast nxënësit 
do të kenë mundësi jo vetëm 
që t’i dëgjojnë ligjëratat, por 
edhe t’i shohin konceptet që 
janë duke u shpjeguar.

Sa i përket kualifikimeve 
të mësimdhënësve drejtori 

Hyseni theksoi se shumica 
e tyre janë të rilicencuar dhe 
shpejt pritet që të gjithë ta 
kryejnë këtë procedurë. Ai 
pati fjalë të mira edhe sa i 
përket punës dhe përkush-
timit të nxënësve, por edhe 
vet prindërve. Sipas tij, 
prindërit kanë qasje të mirë 
në shkollë, dhe janë të 
gatshëm që të ndihmojnë. 
Madje, investimet e prindërve 
nuk mungojnë as në aspe-
ktin e infrastrukturës. Këto 
pohime sa i përket punës 
dhe sukseseve të nxënësve 
të kësaj shkolle mbështeten 
me arritje konkrete në gara 
të ndryshme të dijes si vendi 
i parë në nivel Kosove në ga-

SHFMU “DËSHMORËT E VITISË”

Drejtori i shkollës Qemajl Hyseni



rat e robotikës. Pastaj 
vendi i tretë në garat e 
gjuhës angleze Spell-
ing Bee, vendi i dytë 
në nivel komunal në 
maratonën e dijes, e 
kështu me radhë. 

Në fund drejtori 
Hyseni, duke uruar 
që pandemia e CO-
VID-19 të mbarojë 
sa më shpejtë u bëri 
thirrje të gjithë të 
rinjve që të vazhdojnë 
të kontribuojnë në 
luftën kundër saj duke 
e mbajtur distancën, 
duke i pastruar duart 
dhe duke i bartur 
maskat e tyre.

5

The Elementary and Junior High School “Dësh-
morët e Vitise” is just a few minutes away 
from the centre of the town of Viti. The director 

of this school, Mr. Qemajl Hyseni, tells that this is a 
new school, as a building, but also as an education-
al institution. “Our facility was built in 2010 when our 
school was constructed as a result of the increase 
in population in the municipality of Viti. Until then, all 
the children of our town have attended classes in 
the old school - Bafti Haxhiu. At that time, the num-
ber of students was so large that the teaching took 
place in three shifts,” Mr. Hyseni said. Further, he 
emphasized that with the construction of this school 
the teaching conditions have significantly improved. 
“The new facility has helped us a lot in the develop-
ment of the educational process, we have enough 
classrooms and laboratories, so the teaching takes 
place in a single shift,” Mr. Hyseni added.

Currently, this school has 850 students who are 
divided into 36 classes, and about 50 teachers take 
care of the teaching process. Under normal circum-
stances teaching at this school starts at eight o’clock 
in the morning. However, due to the implementation 
of measures against the COVID-19 pandemic, at 
the time we talked to the school principal, there was 
option A of work in place, and teaching started at 
07:40 and worked in three shifts.

Regarding the laboratories, the school director 
emphasized that despite the fact that the school 
has enough space for laboratories, equipping them 
with necessary tools was not very satisfactory. 
Therefore, currently in this school the main efforts 
are focused on improving this situation. “In the 
beginning, we only had the IT laboratory. We are 
now equipping the classrooms with projectors and 
laptops, a good part of which were provided by a 
donation from the Caritas organization of Luxem-
bourg. However, most of the equipment we have 
now we have received as donations from the Ger-
man organization GIZ,” Mr. Hyseni said.

From our conversation we learned that this 

school is developing another project with the World 
Bank, through which it is planned to provide ad-
ditional equipment for laboratories, mainly visual 
aids and training. Specifically, through the World 
Bank package, the school has benefited 15.000 
dollars or 13.300 euros. This amount is divided into 
7 parts. In the first part is introduced the equipment 
of some classes with projectors, the second part 
is divided to provide visual aids for the subjects of 
biology, chemistry, physics, mathematics, physical 
education, geography and music. Then, it is planned 
to equip the school library with reading materials, 
organise a workshop with students, as well as two 
trainings with teachers on teaching methodologies 
and curricula as well as on the use of technol-
ogy. The main goal of all these investments in 
technology is the complete digitalization of the 
school. Namely, the transition to digital learning 
in which case students will have the opportunity 
not only to hear the lectures, but also to see the 
concepts that are being explained.

Regarding the qualifications of teachers, director 
Hyseni stressed that most of them are relicensed 
and soon it is expected that everyone will complete 
this procedure. He had good words in terms of work 
and dedication of the students, but also the parents 
themselves. According to him, parents have good 
access to school, and are willing to help. Moreover, 
parents’ investments are not lacking even in terms 
of infrastructure. These statements regarding the 
work and success of the students of this school 
are supported by direct achievements in various 
knowledge competitions as the first place in Kosovo 
in robotics competitions. Then third place in English 
language competition Spelling Bee, second place at 
the municipal level in the knowledge marathon,etc.

Finally, Director Hyseni, wishing that the CO-
VID-19 pandemic ends as soon as possible, called 
on all young people to continue contributing to the 
fight against pandemic by keeping their distance, 
cleaning their hands and wearing their masks.

school of the month

EJHS “DËSHMORËT E VITISË”
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Të gjithë zgjed-
hin një mik sipas 
mënyrës se si janë, 

shprehive të tyre, per-
ceptimeve, mendimeve 
të tyre. Miqësia e vër-
tetë dhe e sinqertë nuk 
njeh xhelozi, egoizëm 
dhe emocione të tjera që 
mund të sjellin grindje dhe 
mosmarrëveshje. Dashuria 
për një mik është vetëmo-
huese, e dyanshme dhe 
nuk ndalet kurrë, sepse 
një mik është aty për të 
të kuptuar, kur askush 
tjetër nuk është në gjendje 
ta bëjë, si dhe për të të 
respektuar dhe dashuruar 
kur askush tjetër nuk 
shqetësohet për këtë.

Shumë njerëz kalojnë 
jetën e një personi të za-
konshëm, por vetëm miqtë 
e vërtetë lënë gjurmë në 
zemrën e tyre. Miqësia e 
sinqertë është më e fortë 
se çdo gjë. Ajo është e 
fortë dhe e pathyeshme.

Këto janë vetëm disa 

mendime rreth miqësisë 
dhe pas gati tre muajsh që 
nga fillimi i konkursit tonë 
letrar “Le të mendojmë për 
miqësinë!”, ne arritëm tek 
fituesit e kësaj gare.

Gjatë muajve të kaluar, 
më shumë se njëqind prej 
jush të rinjve, kanë ndarë 
me ne mendimet dhe idetë 
e tyre në lidhje me miqësi-
në. Ne i falënderojmë dhe 
i përgëzojmë të gjithë 
për punimet e shkëlqyera 
që kanë shkruar. Cilësia 
e punimeve, ashtu siç e 
prisnim, ishte jashtëza-
konisht e mirë dhe nuk 
ishte aspak e lehtë për 
jurinë tonë që të shpallte 
fituesin. Sidoqoftë, me 
vendim unanim, pjesërisht 
falë jurisë dhe pjesërisht 
falë votave tuaja, fituesit e 
konkursit tonë janë: Yllka, 
Sofija, Besion, Marija, 
Ernit dhe Mihajlo.

Marija Curçiq është 15 
vjeçe dhe është një nga 
fitueset e konkursit tonë. 

Ajo fitoi tabletin, siç thotë 
ajo, “falë revistës “For 
You”, të cilën e ka lexuar 
për sa kohë që edhe mban 
mend”. Ajo shton se nuk 
e priste këtë çmim, ndaj 
lumturia e saj është edhe 

më e madhe. “Ky çmim do 
të thotë shumë për mua, 
veçanërisht tani gjatë pan-
demisë së korona virusit, 
kur pjesën më të madhe 
të mësimit në shkollë e 
realizoj përmes internetit. 
Më duhet të pranoj që kjo 
temë e esesë më është 
përshtatur mjaft mirë, 
sepse miqësitë përfaqëso-
jnë diçka të vlefshme dhe 
domethënëse në jetën e 
çdo personi. “Falënderoj 
revistën “For You” për 
tabletin dhe që më mundë-
soi të ndaj mendimet e 
mia me lexuesit e saj të 
shumtë,” theksoi Marija.

Nga ana tjetër, Yllka 
Zeqiri, e fitoi tabletin, falë 
votave të shumta dhe 
theksoi se ishte shumë e 
kënaqur që fitoi çmimin 
e saj në këtë mënyrë: 
“Është jashtëzakonisht 
e rëndësishme për mua 
që ata që e lexuan esenë 
time e pëlqyen atë, gjersa 
shumë e pëlqyen dhe e 

1. Yllka Zeqiri – fituese 
e votës publike me 
1k (1141) pëlqime dhe 
1000 shpërndarje;
2. Besion Bobaj – 
fitues me vendim të 
jurisë;
3. Ernit Sylejmani - 
fitues me vendim të 
jurisë.

1. Sofija Adjançiq - 
fituese e votës publike 
me 501 pëlqime dhe 8 
shpërndarje;
2. Marija Curçiq – 
fituese me vendim të 
jurisë;
3. Mihajlo Sofronijeviq 
– fitues me vendim të 
jurisë.

FITUESIT E GARËS - LE TË MENDOJMË PËR MIQËSINË!



Everyone chooses a friend according to the 
way they are, their habits, perceptions, 
thoughts. True and sincere friendship does 

not know jealousy, selfishness and other emo-
tions that can bring strife and discordance. Love 
of a friend is selfless, mutual and never stops, 
because a friend is there to understand you, when 
no one else is able to, and to respect and love 
you when no one else cares about it.

Many people live a life of an ordinary person, 
but only true friends leave a trace in their heart. 
Sincere friendship is stronger than anything. It is 
solid and indestructible.

These are just some thoughts about friend-
ship, and after almost three months since 
the beginning of our essay prize competition 
“Let’s Think About Friendship!” we have the 
winners of this competition.

Over the past months, more than a hun-
dred of you, young people, have shared with us 
thoughts and ideas about friendship. We thank 
and congratulate everyone on the great works 
they have written. The quality of the works, as 
we expected, was extremely good, and it was not 
at all easy for our jury to announce the winner. 
However, by a unanimous decision, partly thanks 
to the jury and partly thanks to your votes, the 
winners of our competition are: Yllka, Sofija, Be-
sion, Marija, Ernit and Mihajlo.

Marija Curcic is 15 years old and is one of the 

winners of our competition. She won the 
tablet, as she says, “thanks to magazine ‘For 
You’, which she has been reading for as long 
as she can remember”. She adds that she 
did not expect this award, so her happiness 
is even greater. “This award means a lot to 
me, especially now, during the coronavirus 
pandemic, when I do a lot of school learning 
online. I have to admit that this topic of the 
essay suited me quite well, because friend-
ships represent something valuable and 
significant in the life of every person. “Thank 
you to ‘For You’ magazine for the tablet and 
for allowing me to share my thoughts with its 

numerous readers,” Marija pointed out.
Yllka Zeqiri, on the other hand, won the 

tablet, thanks to numerous votes, and stressed 
that she was very pleased to win her award in 
this way: “It is extremely important to me that 
those who read my essay liked it and many 
liked and shared it. Also, since the topic of the 
competition was friendship, I would like to thank 
all my friends who voted for me and helped me 
achieve this victory,” said Yllka.

On behalf of the editorial staff of the ‘For You’ 
magazine and KFOR Headquarters in Pristina, we 
once again thank all the participants for the es-
says they sent. We also want to remind you once 
again how the winners were chosen.

One winner was directly determined by a 
public voting in the form of likes and shares on 
Facebook. The remaining two winners were 
chosen by a professional jury made up of KFOR 
military personnel and members of our editorial 
staff who have been working on it since the end 
of the voting phase. Accordingly, all essays that 
met the competition criteria, which relate to the 
content, style, grammar and punctuation quality 
of the papers, were analysed.

Congratulations to the winners, and we in-
vite others to follow us on our social platforms, 
Facebook and Instagram, as well as on our 
website, for more surprises and news.

WINNERS OF THE COMPETITION - LET’S 
THINK ABOUT FRIENDSHIP!

Na vizitoni në:
Visit us at:

shpërndanë atë. 
Gjithashtu, pasi 
tema e konkursit 
ishte miqësia, 
unë do të doja 
të falënderoja të 
gjithë miqtë e mi 
që më votuan dhe 
më ndihmuan të 
arrija këtë fitore,” 
tha Yllka.

Në emër të re-
daksisë së revistës 
“For You” dhe 
Shtabit të Përgjith-
shëm të KFOR-it 
në Prishtinë, ne 
edhe një herë 
falënderojmë të 
gjithë pjesëmarrësit 
për esetë që dër-
guan. Ne gjithashtu 
duam t’ju kujtojmë 
edhe një herë se si 
u zgjodhën fituesit.

Një fitues u për-
caktua drejtpërdrejt 
përmes një votimi 
publik në formën 
e pëlqimeve dhe 
shpërndarjeve në 
“Facebook”. Dy 
fituesit e mbetur u 
zgjodhën nga një 
juri profesionale 
e përbërë nga 
personeli ushta-
rak i KFOR-it dhe 
anëtarët e person-
elit të redaksisë 
sonë, të cilët kanë 
punuar në këtë që 
nga mbyllja e fazës 
së votimit. Prandaj, 
të gjitha esetë që 
plotësuan kriteret 
e konkurrencës, 
të cilat lidhen me 
përmbajtjen, stilin, 
gramatikën dhe 
cilësinë e pikësimit 
të punimeve, u 
analizuan.

Urime fituesve, 
gjersa të tjerët 
i ftojmë të na 
ndjekin në platfor-
mat tona sociale, 
“Facebook” dhe 
“Instagram”, si 
dhe në faqen tonë 
të internetit, për 
më shumë befasi 
dhe lajme.
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1. Yllka Zeqiri - winner of the pub-
lic vote with 1k (1141) likes and 
1000 shares;
2. Besion Bobaj - winner by the 
jury’s decision;
3. Ernit Sylejmani - winner by the 
jury’s decision.

1. Sofija Adjancic - winner of the 
public vote with 501 likes and 8 
shares;
2. Marija Curcic - winner by the 
jury’s decision;
3. Mihajlo Sofronijevic - winner by 
the jury’s decision.



Tayto Patato

Kjo markë e pazakontë nga Los Anxhelosi ka një 
përzgjedhje të maskave me dezene interesante. 
Maskat mund të përshtaten sipas madhësisë, 

mund të lahen dhe kanë një xhep për futjen e një filtri 
që mund të ndërrohet. Maskat janë në dispozicion me 
motive si “Eva Avocado” dhe “Tayto Potato”.

Tayto Potato 

This unusual brand from Los Angeles has a 
selection of masks with interesting prints. The 
masks can be adapted in size, are washable 

and have a pocket for inserting a replaceable filter. 
The masks are available with motifs like “Eva Avo-
cado” and “Tayto Potato”.

Diop

Diop - një markë veshjesh me qendër në Detroit - bën 
maska për fytyrë të frymëzuara nga pëlhura që vijnë 
nga Mali. Maskat kanë shirita elastikë që vendosen 

rreth kokës në vend të rreth veshëve. “Diop” një pjesë të 
parave nga secila maskë e shitur i dhuron tek një numër inicia-
tivash që ndihmojnë në luftën kundër pandemisë së koronavi-
rusit. Dezenet e pëlhurave ndryshojnë dhe janë të kufizuara.

Diop 

Diop - a clothing brand based in Detroit - makes 
facemasks inspired by fabric from Mali. The masks 
have elastic bands that are worn around the head 

instead of around the ears. Diop donates part of the 
money from each mask sold to a number of initiatives that 
help the fight against the coronavirus pandemic. Fabric 
patterns vary and are limited.

Turnbull & Asser

Kjo maskë është e qepur nga pëlhurat më të mira italiane dhe 
me një filtër “Viroformula”. Maskat përshtaten në bazë të 
madhësisë, janë të dizajnuara ergonomikisht për tu përputhur 

me konturet e fytyrës, dhe filtrat mund të ndërrohen dhe hiqen. Për 
ta vendosur maskën, atë duhet ta lidhni pas veshëve dhe rregulloni 
në madhësinë e duhur me një nyjë përpara se ta lidhni dy herë. Kjo 
kompani gjithashtu dhuron një pjesë të parave nga shitja e maskave 
për qëllime humanitare për të luftuar pandeminë.

Turnbull & Asser

T his mask is sewn from the finest Italian fabrics, and with 
a Viroformula fi l ter. The masks are adaptable, ergonomi-
cally designed to match the contours of the face, and the 

fi l ters can be changed and removed. To put the mask on, t ie it 
behind the ears and adjust to the right size with one knot be-
fore attaching it with a simple double knot. This company also 
donates part of the money from the sale of masks to humani-
tarian purposes to fight the pandemic.

fashion

Edhe pse në fillim dukej e pakonceptueshme që ne të dilnim nga shtëpia çdo ditë me një maskë në fytyrë, situata tani është 
ndryshe. Për shkak të pandemisë, maska është diçka pa të cilën nuk lëvizim askund, gjersa ngadalë, por me hapa të sigurt, 
po bëhet një detaj i modës. Ata që merren me prodhimin e rrobave, në përputhje me situatën, punojnë edhe me maska. Ata 
treguan kreativitet përmes ngjyrave, prerjeve dhe materialeve, kështu që maskat e ndryshme, të cilat do të kontribuojnë që 
stili i tërë i veshjes të marrë një nuancë tjetër, janë në dispozicion. Ne kemi përpiluar një listë të maskave më interesante.

NJË DETAJ I MODËS QË RUAN SHËNDETIN

  8



Although at the beginning it seemed inconceivable that we would leave the house every day with a mask on our face, the situ-
ation is different now. Due to the pandemic, the mask is something without which we do not move anywhere and it is becoming 
a fashion detail slowly, but certainly. Those who are engaged in the production of clothes, in accordance with the situation, also 
work on masks. They showed creativity through colors, cuts, and materials, so various masks, which will contribute to the whole 
clothing style getting a different note, are available. We have compiled a list of the most interesting masks.

fashion

A FASHION DETAIL THAT PRESERVES HEALTH

9

Alice e bëri këtë!

Maskat e kësaj marke janë jashtëzakonisht të pazakonta, sepse ato 
në të vërtetë janë të thurura. Ato janë krijuar për të qenë komode, të 
ajrosura, higjenike dhe materiali i përdorur për të bërë maskën është 

diolen, i cili siguron mbrojtje afatgjate nga bakteret, alergjenët dhe mikrobet. 
Forma tre-dimensionale e thurur mbron për shkak të qëndrueshmërisë së saj 
rreth hundës dhe gojës dhe është krijuar për të siguruar një hapësirë midis 
maskës dhe lëkurës, në mënyrë që të parandalojë kontaktin e drejtpërdrejtë me 
lëkurën, mbinxehjen, acarimin dhe kruajtjen. Maskat kanë rripa ose shirita më 
të gjerë që vendosen rreth veshëve për t’i bërë sa më komode.

Alice made this! 

The masks of this brand are extremely unusual, because they are actually 
knitted. They are designed to be comfortable, airy, hygienic, and the 
material used to make the mask is Diolen, which provides long-term 

protection against bacteria, allergens and germs. The three-dimensional knitted 
shape protects due to its firmness around the nose and mouth and is designed 
to provide a space between the mask and the skin, in order to prevent direct 
contact with the skin, overheating, irritation and itching. The masks have wider 
straps that are worn around the ears to make them as comfortable as possible.

Jeune Otte

Dezenet e këtyre maskave janë të mahnitshme; të ndritshme, plot ngjyra, 
tërësisht ndryshe nga gjithçka që keni parë deri më tani. Edhe më inte-
resante është se rripat që vendosen rreth kokës janë të përmasave të 

ndryshme dhe në një mënyrë të pazakontë. Një pjesë e shiritit shkon rreth pjesës 
së sipërme të kokës, kur shtrëngoni pjesën tjetër atëherë ju rregulloni gjatësinë e 
të dy pjesëve, lidheni dhe është gati për t’u mbajtur. Maskat janë të bëra me dorë 
dhe janë bërë nga materiale natyrore. Falë dezeneve dhe ngjyrave të pazakonta, 
ato janë një detaj i vërtetë i modës.

Jeune Otte 

The prints of these masks are amazing. Bright, colourful, completely differ-
ent from everything you have seen so far. Even more interesting is that the 
straps worn around the head are variable in size and in an unusual way. 

One part of the tape goes around the upper part of the head, when you tighten the 
other part, you adapt the length of both parts, make a knot and it is ready to wear. 
The masks are handmade and are made of natural materials. Thanks to the print 
and unusual colors, they are a real fashion detail.

Profound 
Aesthetic

Nëse ju pëlqejnë shamitë me dezene, që shpesh mund të gjenden 
në çdo dyqan, tani mund të blini një maskë me një dezen tërë-
sisht të njëjtë. Posaçërisht na pëlqeu ajo me katër ngjyra; dezen 

i bardhë në sfond të gjelbër, të zi dhe të kuq, ndërsa skaji është bërë 
me material të verdhë.

Peofound Aestethic 

If you like print scarves that can often be found in any store, you can 
now buy a mask with an identical print. We especially liked the one 
with four colours; white print on green, black and red background, 

while the hem is done with yellow material.



Kush është Arzoni, fillimet e 
para në skenën muzikore, ta-
kimi i parë me muzikën, këngët 
e para?
Unë jam Arzon, 19 vjeçar, jetoj 
në Prishtinë dhe muzika është 
pasioni im i cili ka filluar të kul-
tivohet që nga mosha 12 vjeçare 
kur edhe kam filluar të shkuaj 
tekste këngësh. Takimi i parë 
profesional me muzikën ka qenë 
vitin e shkuar për t’u kulmuar 
me lansimin e projektit të parë 
muzikor në shkurtin e vitit 2020. 
Kënga ime e parë ka qenë ‘Road 
Rivals’ dhe pasi është mirëpritur 
nga publiku ka qenë një shtysë 
e madhe për të vazhduar me 
punën e pandalshme në studio 
si artist i ri. Me gjithë problemet 
dhe stagnimet që solli pandemia, 
bashkë me label-in  ‘VN Records’ 
me bazë në Berlin kemi arritur ta 
mbajmë premtimin për lansimin 
e shumë këngëve. E fundit që e 
kam lansuar është ‘Home Party’.

Çfarë zhanri të muzikës më me 
dëshirë këndoni?
Zhanri që më definon mua dhe 
që me shumë dëshirë e këndoj 
është Rep, Hip-hop, Dancehall 
dhe RnB.

Cilat janë mesazhet e këngëve 
tuaja?
Frymëzimin e teksteve e marr 
nga përditshmëria, rrethi im, 
shoqëria andaj edhe këngët e 
mia janë pasqyrim i përvojave 
personale dhe shoqërore të cilat 
tregojnë se sa e vlefshme është 
shoqëria ime. 

Kush ka ndikuar më shumë në 
formimin tënd si artist?
Secili prej nesh e ka një talent 

për diçka, por që puna e madhe 
dhe dëshira për të zhvilluar 
talentin më ka formësuar në 
artisin që jam sot, gjithmonë 
falë mbështetjes së madhe nga 
familja, shoqëria dhe menaxherja 
Vjollca Nivokazi.

Çfarë mendoni për skenën 
muzikore kosovare dhe çka do 
të ndryshoje?
Skena kosovare është shumë 
e pasur me artistë të të gjitha 
zhanreve. Ashtu sikurse secili 
anëtar i shoqërisë tonë kosovare, 
edhe unë jam shumë krenar që 
nga një vend kaq i vogël kanë 
dalë emra shumë të mëdhenj 
edhe përtej kufijve. Mirëpo, si çdo 
skenë muzikore në secilin vend të 
botës, edhe në tonën çdo herë ka 
vend dhe nevojë për artistë të rinj. 

A mendon se artistëve të rinj iu 
jepet hapësirë e mjaftueshme 
në media?
Jo, fatkeqësisht. Mendoj që ky 
është një problem global jo vetëm 
në vendin tonë.

Nëse do të darkoje më tre 
persona të famshëm (qofshin 
ata personalitete të gjalla apo 
të vdekura), cilët janë ata?
Pop Smoke, 2PAC dhe 50 Cent.

Cilat gjëra në jetë ju bëjnë të 
qeshni?
Në xhirime të videoklipeve hasim 
shumë shpesh në ngjarje shumë 
qesharake.

Çfarë bëni gjatë vikendeve?
Për shkak të angazhimeve të 
shumta që kam gjatë ditëve të 
javës në studio, vikendeve mun-
dohem t’i kushtoj vëmendje dhe 

kohë familjes si dhe aktiviteteve 
të ndryshme sportive.

Cili është pseudonimi juaj, dhe 
cila është historia mbrapa tij?
Arzon! Përshkruan karakterin tim 
si person dhe hiperaktivitetin që 
unë kam. 

Cili ka qenë emisioni argëtues 
që e ke shikuar me dëshirë kur 
ishe i vogël? Kurse tani çka 
shikoni më me dëshirë në TV?
Më shumë se sa emisione 
kam qenë i dhënë pas filmave 
vizatimor dhe më i veçanti ka 
qenë ‘The Spirit’. Sot,  me shumë 
dëshirë, krahas filmave, shikoj 
shumë emisione të cilat trajto-
jnë përvoja reale të njerëzve të 
suksesshëm.

A keni kafshë që e mbani në 
shtëpi?
Po, e kam një qenë të racës Do-
berman, të cilin e mbaj në studio.

Na trego diçka për ju që do të 
na çudiste?
Inçizimin e këngës së parë në 
studio, e kam përfunduar për 18  
minuta dhe ka qenë  hera e parë 
në një studio.

Na trego për një sfidë që e ke 
tejkaluar dhe si e ke tejkaluar?
Vetë jeta është sfidë. Nuk do për-
mendja ndonjë prej tyre mirëpo 
mund të them që mënyra qysh 
unë i tejkaloj sfidat është duke i 
trajtuar me qetësi.

Nëse do ta dëgjoje vetëm një 
këngë gjatë gjithë jetës, cila do 
të ishte ajo?
“Paranoia” nga Pop Smoke.

Çfarë do të bëje nëse do të 
fitoje 1 milion euro?
Humanizmi më karakterizon dhe 
patjetër që nëse do të fitoja 1 mil-
ion euro do të shkonin për kauza 
humanitare.

Cili është destinacioni turistik i 
ëndrrave?
Antarktida.

Nëse një ditë do të qeverisje 
botën, çka do të ndryshoje?
Do punoja për një botë pa dallime 
klasore, racore, besimi apo etnie.

Cilin film e keni shikuar më 
shumë se njëherë?
Tarzan.

Cilat janë dëshirat tua për llam-
bën e Aladinit?
Të gjithë njerëzit në botë të  jetë 
të barabartë! Të ndalet ngrohja 
globale!

Në cilën periudhë të historisë 
kishe pasur dëshirë të jetosh? 
Mesjetë.
 
Në cilin qytet kishe dëshiruar 
të jetosh?
New York!

Çka vëren së pari kur je në 
bisedë me dikë?
Mënyrën e të shprehurit .

A është dashuria vetëm fjalë?
Jo.

Nuk mund të jetosh pa…?
Telefon.

Çfarë preferoni më së shumti 
nga garderoba juaj?
Veshjet sportive.

Cilit lloj të ëmbëlsirës kurrë 
nuk i thoni jo?
Souffle!

Çfarë mendoni për të rinjtë e 
Kosovës dhe cila është porosia 
juaj për ta?
Mendoj që kemi shumë talente të 
rinj të cilëve nuk iu është dhënë 
mundësia ta shprehin atë dhe 
porosia ime për ta është: Mos u 
ndalni duke ndjekur ëndrrat tuaja, 
punoni fort dhe mos lejoni që ato 
të mbesin vetëm ëndrra.

music box

ARZON - “HOME PARTY” BOY

Emri: Arzon 
Data e lindjes:  09.09.2001
Vendi i lindjes: Prishtinë 
Gjatësia: 1.87 
Pesha: 90 
Ngjyra e syve: Kafe 
Ngjyra e flokëve: E zezë
Ushqimi i preferuar: 
Pasta 
Pija e preferuar: Uji 
Ngjyra e preferuar: E zezë 
Talenti sekret: Boksi 
Sporti i preferuar: Boks 
Sportisti/ja i/e preferuar: 
Mike Tyson 
Cilat janë virtytet tuaja: 
Sinqeriteti, humanizmi
Kompania incizuese: VN 
Records 
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Who is Arzon, his first music 
appearance, his first encounter 
with music, his first songs?
My name is Arzon; I am 19 years 
old, I live in Prishtina and music is 
my passion which has started to be 
cultivated since the age of 12 when 
I started writing song lyrics. My first 
professional encounter with the 
music was last year to culminate 
with the launch of my first music 
project in February 2020. My first 
song was ‘Road Rivals’ and after 
being welcomed by the audience, it 
was a great push to continuing with 
unstoppable work in the studio as a 
young artist. Despite the problems 
and stagnation brought by the 
pandemic, together with the Berlin-
based label ‘VN Records’, we have 
managed to keep the promise of 
launching many songs. The last 
one I released was ‘Home Party’.

What genre of music do you like 
to sing mostly?
The genre that defines me and that 
I enjoy singing is Rap, Hip-hop, 
Dancehall and RnB.

What messages your songs 
contain?
My inspiration for the lyrics comes 
from everyday life, the circle of 
people in my life, friends, there-
fore my songs are a reflection of 
personal and social experiences, 
which show how valuable my 
friends are.

Who has most influenced your 
formation as an artist?
Each of us has a talent for some-
thing, but hard work and desire 
to develop talent has shaped me 
in the art that I am today, always 
thanking the great support from 
family, friends, and of course my 
manager Vjollca Nivokazi.

What do you think about the 
Kosovar music scene and what 
will change?
The Kosovar scene is very rich 
of artists of all genres. Like every 
member of our Kosovar society, I 
am very proud that a small country 
has managed to generate great 
names of world of music even be-
yond its borders. But like any music 
scene in any country of the world, 
even in our world, there is always 
room and need for a new artist.

Do you think young artists 
are given enough room in the 
media?
No, unfortunately. I think this is 
a global problem not only in our 
country.

If you were to dine with three ce-
lebrities (whether they are alive 
or dead), who would they be?
Pop Smoke, 2PAC and 50 Cent.

What things in life make you 
laugh?
Very often, when shooting a video, 
we encounter lots of funny moment.

What do you do on the week-
ends?
Due to the many activities I have 
during the weekdays in the studio, 
on weekends I try to dedicate my 
time and attention to my family, as 
well as to various sports activities.

What is your nickname, and 
what is the story behind it?
Arzon! It describes my character 
as a person and the hyperactivity 
I have.

What was the fun show you 
enjoyed watching as a kid? What 
do you watch mostly now on TV?

I have been more obsessed with 
cartoons rather than TV shows 
and the most special has been 
‘The Spirit’. Today, gladly, in ad-
dition to movies, I watch a lot of 
shows which deal with the real 
experiences of successful people.

Do you have pets that you keep 
at home?
Yes, I have a Doberman dog, 
which I keep in the studio.

Tell us something about you 
that would surprise us?

I finished recording the first song in 
the studio in 18 minutes and it was 
my first time in a studio.

Tell us about a challenge you 
overcame and how you over-
came it?
Life itself is a challenge. I would not 
mention any of them, but I can say 
that the way I overcome the chal-
lenges is by being calm.

If you could only listen to one 
song in your lifetime, what would 
it be?
“Paranoia” by Pop Smoke.

What would you do if you won 1 
million euros?
Humanitarian work characterizes 
me and definitely if I would win 
1 million euros they would go for 
humanitarian causes.

What is the dream tourist desti-
nation?
Antarctica.

If you were to rule the world one 
day, what would you change?
I would work for a world without 
class, racial, religious or ethnic 
differences.

Which movie have you watched 
more than once?
Tarzan.

What are your wishes for Al-
ladin’s lamp?
All people in the world to be equal! 
Stop global warming!

What era of history would you 
want to live?
Middle Age.

Which is they city you would 

want to live?
New York!

What do you notice first when 
you are in a conversation with 
someone?
The way of expression.

Is love just a word?
No.

You cannot live without…?
Phone.

What do you prefer most from 
your wardrobe?
Sports outfit.

Which is that dessert you could 
never say no to?
Soufflé!

What do you think about the 
youth of Kosovo and what is 
your message to them?
I think we have a lot of young 
talents who have not been given 
the opportunity to express their 
talent and my message to them 
is: don’t stop pursuing your 
dreams; work hard and do not let 
them remain just dreams.

music box

ARZON - “HOME PARTY” BOY
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Name: Arzon
Date of birth: 09.09.2001
Place of birth: Prishtina
Height: 1.87
Weight: 90
Eye colour: Brown
Hair colour: Black
Favourite food: Pasta
Favourite drink: Water
Favourite colour: Black
Secret talent: Boxing
Favourite sport: Boxing
Favourite athlete: 
Mike Tyson
What are your virtues: 
honesty, humanitarian 
work.
Recording company: 
VN Records



DIMRI PO VJEN!
DIMRI PO VJEN! - dhe kjo nuk do 

të thotë se ne do të flasim për 
serialin televiziv që theu rekordet 

- ‘Game of Thrones’, por për SIGURINË 
NË TRAFIK GJATË DIMRIT!

Dita e shkurtër, bora, 
acari dhe akulli
Sigurisht, gjërat e para që na vijnë në 
mendje kur përmendim dimrin janë 
skijimi, patinazhi, rrëshqitja me sajë 
ose bërja e dordolecit të borës. Thënë 
thjesht, të rriturit dhe fëmijët kanë gjith-
një kujtime të bukura për dimrin, sepse 
kënaqësitë që i sjell dëbora shkojnë 
përtej të ftohtit të dimrit dhe acarit. Ajo 
që shpesh harrohet është se përveç 
kënaqësisë dhe lojërave, dimri sjell 
edhe shumë rreziqe, veçanërisht për 
pjesëmarrësit në trafik, si për shoferët 
ashtu edhe për këmbësorët. Faktori 
i rrezikut rritet për shkak të ditës së 
shkurtër, borës, acarit dhe akullit. Të 
gjithë jemi të vetëdijshëm, se në këtë 
kohë të vitit errësohet herët, diku në 
mes të orës katër dhe pesë të pasdites. 
Kjo do të thotë që shoferët nuk i dal-
lojnë këmbësorët mirë dhe nuk mund 
t’i vërejnë me kujdes lëvizjet e tyre. Kur 
këtij ekuacioni ia shtoni borën, acarin 
dhe akullin, nevojitet shumë pak për të 
ndodhur aksidenti.

Çka duhet të bëjmë?
Të shkojmë me radhë, është e rëndë-
sishme që gjatë dimrit të veshim rroba 
me ngjyra të çelura. Nëse kjo nuk është 
e mundur, pajisja me vija fluoreshente, 
reflektorë sigurie ose një dritë e vogël 
e dorës është ideale. Së dyti, të gjithë 
këmbësorët dhe fëmijët, veçanërisht 
pas daljes nga shkolla, duhet të jeni 
të kujdesshëm dhe të vetëdijshëm për 
çdo kërcënim të mundshëm të sig-
urisë. Fakti se mendoni se shoferi ju 
ka parë dhe e ka kuptuar se dëshironi 
ta kaloni rrugën, nuk do të thotë se 

jeni të sigurt. Mos harroni se ndalimi 
i veturës në rrugë me akull është 
shumë më i vështirë pasi distanca 
e nevojshme e frenimit është dhjetë 
herë më e gjatë se normalja.

Policia e Kosovës 
dhe siguria në
komunikacion
Të gjithë janë të vetëdijshëm se 
Policia e Kosovës është institucioni i 
parë dhe më i rëndësishëm kur bëhet 
fjalë për sigurinë në trafik. Prandaj, 
ata vazhdimisht punojnë në përmirësi-
min dhe rritjen e sigurisë në trafik. Për 
suksesin e këtij misioni ata i shfrytëzo-
jnë të gjitha mjetet që i kanë në dis-
pozicion duke filluar nga organizimi i 
fushatave vetëdijesuese, patrullat dhe 
gjobitja e atyre që i shkelin rregullat e 
trafikut në tërë Kosovën. 

Të gjithë jemi 
pjesëmarrës në trafik
Zakonisht kur dikush përmend sigurinë 
në trafik, të gjithë mendojmë për ngas-
ësit dhe automjetet e tyre. Sidoqoftë, 
ata nuk janë pjesëmarrësit e vetëm 
në trafik. Këmbësorët, çiklistët dhe të 
gjithë të tjerët që e shfrytëzojnë rrugën 
janë pjesëmarrës në trafik. Prandaj, 
është e rëndësishme që, veçanërisht 
gjatë dimrit, të gjithë ta rrisim vetëdijen 
tonë dhe tu bindemi rregullave. Ndosh-
ta mendoni se ky mesazh nuk vlen 
për ju dhe se jeni shumë të rinj për ta 
ndërruar këtë situatë, por e vërteta 
është larg nga ky mendim, pasi në fakt 
ju jeni në pozitë për të sjellë ndryshime 
pozitive në shumë mënyra.
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WINTER 
IS COMING!

Na vizitoni në:
Visit us at:

WINTER IS COMING! - This 
does not mean we will talk 
about the record-breaking 

TV Show ‘Game of Thrones’, but 
rather about WINTERTIME TRAF-
FIC SAFETY!

Lack of daylight, snow, 
frost, and ice
Of course, the first things that come to 
our mind when we mention winter are 
skiing, skating, sledding, or just making 
a snowman. Simply said, adults and 
children always have fond memories of 
the winter, because the pleasures that 
the snow provides exceed the winter 
cold and frost many times over. What 
is often forgotten is that in addition to 
the pleasure and the games, winter 
also brings many risks, especially for 
road users, both drivers and pedestri-
ans. The risk factor is increased due 
to lack of daylight, snow, frost, and ice. 
We are all aware, that at this time of 
the year it gets dark early, somewhere 
between four and five o’clock in the 
afternoon. This means that drivers 
are not able to distinguish pedestrians 
properly or carefully observe their 
movements. When you add snow, 
frost, and ice to this equation, it takes 
little for accidents to happen.

What should we do?
First things first, it is important that 
during winter we wear light coloured 
clothes. If that is not possible then 
getting equipped with fluorescent 
stripes, safety reflectors or even a 
small handheld light is ideal. Secondly, 
all pedestrians and children, especially 
after getting out of school, should be 
careful and be aware of any possible 
threats to safety. The fact that you may 
think that a driver has seen you and 
understands that you want to cross the 
road does not imply that you are safe. 
Do not forget that stopping a car in 
icy conditions is much more difficult, 
as the necessary breaking distance 
can be 10 times greater than regular 
breaking distances.

Kosovo Police and 
traffic safety
Everyone is aware that the Kosovo 
Police are the first and most impor-

tant institution when it comes to traffic 
safety. Accordingly, they are constantly 
working on improving and increasing 
traffic safety. For the success of this 
mission they use all means at their 
disposal, starting from organizing 
awareness campaigns, to patrols, and 
imposing fines on those who violate 
traffic rules all over Kosovo. 

We are all traffic 
participants
Usually when someone mentions 
traffic safety, we all think about driv-
ers and their vehicles. However, they 
are not the only traffic participants. 
Pedestrians, bikers, and everyone 
else using roads and streets are 
traffic participants as well. Therefore, 
it is important that, we all increase 
our awareness and obey the rules, 
especially during wintertime. You may 
think that this message does not ap-
ply to you and that you are too young 
to be able to change this situation, 
but the truth is far from that, we are 
all in a position to help bring about a 
positive change in so many ways.

Pay attention when 
crossing the road!
As pedestrians, you must pay at-
tention when crossing the road at 
the pedestrian crossing points. In 
addition, those of you who like to 
listen to music while walking should 
never wear your headphones on both 
ears. This poses a serious threat to 
you. When you go out on your bike, 
don’t forget that you are not the only 
person using the road and that there 
are also others in the traffic, so watch 
out and mind them as much as you 
expect others to pay attention to you.

Be vocal in pointing 
out bad driving habits
You may also impact the way that 
other people drive. If you are in a 
car and you see the driver using the 
phone, do not be silent but remind 
him/her that such actions endanger 
both you and other traffic par-
ticipants. Do not hesitate to remind 
drivers when they are speeding 
either; sometimes a single word is 
enough to make them aware of their 
reckless actions. In other words, 
if the actions of a driver make you 
feel uncomfortable and unsafe, 
then let them know. One word from 
you may be the difference between 
safety and a life-altering accident.
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Kaloje rrugën me 
kujdes!
Si këmbësorë, ju duhet të kenë ku-
jdes kur e kaloni rrugën në vendkali-
min për këmbësorë. Për më tepër, ju 
që pëlqeni të dëgjoni muzikë gjatë 
ecjes, kurrë nuk duhet t’i mbani 
kufjet në të dy veshët. Kjo paraqet 
kërcënim serioz për ju. Kur të dilni 
me biçikletë, mos harroni se nuk 
jeni personi i vetëm në rrugë dhe 
se ka edhe njerëz tjerë në trafik, 
prandaj kujdesu për ta aq sa pret që 
të tjerët të kujdesen për ju.

Ngrije zërin ndaj 
zakoneve të këqija 
të ngasjes
Ju mund të ndikoni edhe mënyrën se 
si ngasin njerëzit tjerë. Nëse jeni në 
veturë dhe e shihni ngasësin duke e 
përdorur telefonin, mos heshtni por 
kujtojani se ai veprim ju rrezikon juve 
edhe pjesëmarrësit tjerë në trafik. 
Mos hezitoni t’ia përkujtoni ngasësve 
edhe kur e tejkalojnë shpejtësinë e 
lejuar; ndonjëherë mjafton një fjalë e 
vetme për t’i bërë të vetëdijshëm për 
veprimet e pamatura. Me fjalë tjera, 
nëse veprimet e ngasësit ju bëjnë të 
ndiheni parehatshëm dhe të pasigurt, 
bëjani me dije. Një fjalë nga ju mund 
të jetë dallimi në mes 
të sigurisë dhe një 
aksidenti të rëndë.



Disa nga protagonistët e këtyre muzeve na intrigojnë 
më shumë se të tjerët. Ata mund të jenë ekzemplarët 
më të mëdhenj, ose më të vegjël, ose ndoshta më të 

çuditshmit të ekspozuar. Disa kanë zotëruar mediet sociale 
dhe ndërveprojnë me vizitorët e tyre në internet. Ky artikull 
është një përpjekje për të mbledhur disa nga kafshët më të 
famshme të muzeve në botë …

Hachiko Akita

Ekzemplari Akita në 
Muzeun Kombëtar të 
Natyrës dhe Shkencës 

në Ueno të Tokios, Japoni, 
nuk është një kafshë e madhe 
ose një hero i shpallur i luftës, 
por dashuria dhe besnikëria e 
Hachikō-s ndaj zotërisë së tij, 
Profesor Hidesaburō Ueno, e 
bëri atë të famshëm. Nga viti 
1924 deri më 1925, Haçiko çdo 

ditë priste profesorin në stacionin “Shibuya” pas punës. 
Pasi profesor Ueno vdiq nga një hemorragji në tru në 

punë në vitin 1925, Haçiko vazhdoi të priste kthimin e 
zotërisë së tij në të njëjtën kohë çdo ditë derisa vdiq në 
stacionin “Shibuya” në vitin 1935.

Hachiko akita

The Akita specimen in the National Museum of Nature 
and Science in Ueno, Tokyo, Japan is not a large 
animal or a proclaimed war hero, but Hachikō’s love for 

and loyalty toward his master, Professor Hidesaburō Ueno, 
made him a celebrity. From 1924 to 1925, Hachikō greeted 
the professor at the Shibuya station each day after work. After 
Professor Ueno died of a brain hemorrhage at work in 1925, 
Hachikō continued to await his master’s return at the same 
time each day until he died at Shibuya station in 1935.

Delja Dolly

Më 5 korrik 1996, delja Dolly lindi në Institutin Roslin në Skoci. 
Megjithëse pamja e saj ishte gjithçka por e jashtëzakonshme, 
ekzistenca e saj ishte ajo që e bëri atë të veçantë: Dolly ishte 

gjitarja e parë që u klonua nga një qelizë burimore e rritur. Dolly jetoi një 
jetë relativisht normale për një dele me zanafillë kaq novatore pavarë-
sisht se ishte një dele ndërkombëtarisht e famshme. Ajo u çiftua dhe 
prodhoi gjashtë qengja, por vdiq para kohe nga adenomatoza pulmonare 
e deleve (SPA) në vitin 2003. Eshtrat e saj janë shfaqur në Galerinë 
“Connect”, të Muzeumeve Kombëtare të Skocisë.

Dolly the sheep

On 5 July 1996, Dolly the sheep was born at the Roslin Institute in Scotland. Though her appearance was anything 
but remarkable, her existence is what made her special: Dolly was the first mammal to be cloned from an adult stem 
cell. Dolly lived a relatively normal life for a sheep with such groundbreaking beginnings despite being an interna-

tional celebrity. She mated and produced six lambs, but died prematurely of sheep pulmonary adenomatosis (SPA) in 2003. 
Her remains are on display in the Connect Gallery, National Museums Scotland.

Tiranozaurja Sue

E zbuluar në Rezervatin Indian tek Lumi Chey-
enne në Dakotën e Jugut në vitin 1990, Sue 
është një nga skeletet më të kompletuara të 

llojit Tyrannosaurus rex të gjetura ndonjëherë. Muzeu 
“Field” në Çikago e bleu skeletin në ankand dhe e ka 
shfaqur që nga maji i vitit 2000. Sue (një emër mjaft 
i butë për një T. rex) është gjithashtu T. rex-ja më e 
vjetër e zbuluar ndonjëherë; kockat e saj tregojnë se 
kur ajo vdiq ishte rreth 28 vjeç.

Sue the tyrannosaurus

Discovered on the Cheyenne River Indian Reserva-
tion in South Dakota in 1990, Sue is one of the 
most complete Tyrannosaurus rex skeletons ever 

found. The Field Museum in Chicago purchased the skeleton at auction and has displayed it since May 2000. Sue (a rather disarm-
ing name for a T. rex) is also the oldest T. rex ever discovered; her bones indicate she was about 28 years old when she died.

KAFSHËT MË TË FAMSHME TË MUZEVE NË BOTË 
mbretëria e kafshëve
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Some of the protagonists of these museums 
intrigue us more than others. They may be the 
biggest, or the smallest, or perhaps the strangest 

specimens on display. Some have mastered social me-
dia and interact with their visitors online. This article is 
an attempt to compile some of the most famous museum 
animals in the world…

Elefanti Jumbo

I kapur nga gjuetarët sudanezë në Sudanin francez në 
vitin 1865, Jumbo (Xhumbo) u shit në Gjermani, Francë, 
Londër dhe përfundimisht iu shit P. T. Barnum në Shtetet 

e Bashkuara për ekspozitë në Cirkun “Barnum & Bailey”. 

Xhumbo performoi në “Barnum & Bailey” nga viti 1881 
deri në vitin 1885 kur u godit dhe u plagos për vdekje nga 
një tren mallrash. Statuja e Xhumbos qëndron në Muzeun 
e Historisë Natyrore të Londrës, gjersa Barnum ia shiti 
lëkurën, skeletin dhe zemrën institucioneve të ndryshme 
(skeleti shfaqet akoma në Muzeun Amerikan të Historisë 
Natyrore në qytetin e Nju Jorkut). Lëkura e mbushur, e cila 
iu dhurua Universitetit “Tufts”, u shkatërrua në një zjarr në 
vitin1975.

Jumbo the elephant

Captured by Sudanese hunters in French Sudan in 
1865, Jumbo was sold to Germany, France, London 
and eventually P. T. Barnum in the United States for 

exhibition in Barnum & Bailey Circus. Jumbo performed in 
Barnum & Bailey from 1881 until 1885 when he was struck 
and fatally wounded by a freight train. Jumbo’s statue stands 
in London’s Natural History Museum, and Barnum had the 
hide, skeleton, and heart sold to different institutions (the 
skeleton is still displayed at the American Museum of Natural 
History in New York City). The stuffed hide, which was do-
nated to Tufts University, was destroyed in a fire in 1975.

Panda Chi Chi

Panda Chi Chi (Çi-çi) lindi në vitin 1957 në Krahinën Sichuan, Kinë. E kapur në vitin 1958, Çi-çi 
u transferua brenda një viti nga kopshti zoologjik i Pekinit në Moskë, në Gjermani, në Londër, 
ku u vendos në kopshtin zoologjik të Londrës. Megjithëse në atë kohë nuk ishte panda e vetme 

në Londër, Çi-çi u bë më e famshmja, duke frymëzuar logon e Sir Peter Scott-it për Fondin Botëror të 
Kafshëve të Egra. Kur ajo vdiq, në vitin 1972, i gjithë vendi u pikëllua për të dhe eshtrat e saj tani janë 
vendosur në Muzeun e Historisë Natyrore të Londrës. 

Chi Chi Panda

Chi Chi the panda was born in 1957 in Sichuan Province, China. Caught in 1958, Chi Chi was 
transferred from Beijing Zoo to Moscow to Germany to London within a year, where she settled 
in London Zoo. Though not the only panda in London at the time, Chi Chi became the most fa-

mous, inspiring Sir Peter Scott’s logo for the World Wildlife Fund. She was mourned nationwide when 
she died in 1972, and her remains are now housed in London’s Natural History Museum.

Taksidermia antropomorfe

Kjo nuk është një kafshë specifike, por përfshin shfaqjen e taksidermisë (arti i ruajtjes së trupit të kafshës) në poza dhe situata 
të ngjashme me njeriun. Taksidermisti gjerman Hermann Ploucquet pushtoi turmat (dhe Mbretëreshën Viktoria) në Ekspozitën 
e Madhe të vitit 1851 me shfaqjet e tij të duelit të miut afrikan dhe shfaqjet e Dhelprës Reinecke. Walter Potter (1835-1918) 

ishte një tjetër që krijoi taksidermi antropomorfe, duke krijuar ndër të tjera një seri shfaqjesh të titulluar “Vdekja dhe varrosja origji-
nale e Gjelit Robin”. Kjo praktikë nuk është në modë sot, por disa muze mbajnë koleksione të vogla të taksidermisë antropomorfe.

Anthropomorphic Taxidermy

The first isn’t a specific animal, but involves displaying taxidermy in human-like poses and situations. German taxidermist 
Hermann Ploucquet captivated crowds (and Queen Victoria) at the Great Exhibition of 1851 with his displays of dueling dor-
mice and representations of Reinecke the Fox. Walter Potter (1835-1918) also created anthropomorphic taxidermy, creating 

a series of displays entitled The Original Death & Burial of Cock Robin, among others. The practice isn’t in vogue today, but some 
museums hold small collections of anthropomorphic taxidermy.
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‘The Flash’ është një serial tele-
viziv amerikan me super heronj 
i zhvilluar nga Greg Berlanti, 

Andrew Kreisberg dhe Geoff Johns, i 
cili transmetohet në kanalin televiziv 
‘The CW’. Ai bazohet në personazhin 
e Barry Allen nga ‘DC Comics’, i cili 
quhet The Flash, një super hero 
i maskuar i cili e lufton krimin me 
fuqinë e tij për të lëvizur me shpejtësi 
mbinjerëzore. Ky serial ka buruar nga 

seriali tjetër ‘Arrow’, dhe rrjedhimisht, 
ngjarjet ndodhin në të njëjtin univ-

ers imagjinar të njohur si ‘Arrowverse’. 
Seriali e ndjek Barry Allen, i cili luhet nga 
Grant Gustin, një hetues i skenave të krimit 

(forenzikës), i cili fiton shpejtësi mbinjerëzore të cilën e shfrytëzon për të luftuar 
krimin, si dhe personazhet e tjera që po ashtu kanë fuqi mbinjerëzore.

Fillimisht, ishte planifikuar një testim anësor, mirëpo reagimi pozitiv ndaj 
Gustin për dy paraqitjet e tij në rolin e Barry Allen në serialin ‘Arrow’, i bëri dre-
jtuesit që të vendosnin për ta zhvilluar një episod të plotë testues për të pasur 
një buxhet më të madh dhe për të mundësuar mishërimin e botës së Barry 
Allen në mënyrë më të detajuar. Seriali është xhiruar kryesisht në Vankuver të 

British Columbia, në Kanadë.
‘The Flash’, e pati premierën në Amerikën 

Veriore më 7 tetor 2014, dhe episodi i tij testues 
u bë premiera e dytë më e shikuar në historinë e 
kanalit ‘The CW’, pas serialit ‘The Vampire Diaries’ 
në vitin 2009. Seriali, u pranua shumë mirë nga 
kritikët dhe publiku dhe po atë vit (2014) e fitoi 
‘People’s Choice Award’ (çmimin e publikut) si 
‘Favorite New TV Drama’ (Drama Televizive e Re 
më e Pëlqyer). Seriali ‘The Flash’ së bashku me 
‘Arrow’ kanë shërbyer si platformë për krijimin e 
personazheve dhe serialeve të tjera të reja. Në 
vitin 2020, kanali ‘The CW’ e rinovoi kontratën e 
këtij seriali për sezonin e shtatë, premiera e të cilit 
pritet të shfaqet në janar të vitit 2021.

The Flash is an American superhero televi-
sion series developed by Greg Berlanti, 
Andrew Kreisberg, and Geoff Johns, airing 

on The CW. It is based on the Barry Allen incarna-
tion of DC Comics character the Flash, a costumed 
superhero crime-fighter with the power to move 
at superhuman speeds. It is a spin-off from Arrow, 
existing in the same fictional universe known as Ar-
rowverse. The series follows Barry Allen, portrayed 
by Grant Gustin, a crime scene investigator who 
gains super-human speed, which he uses to fight 
criminals, including others who have also gained 
superhuman abilities. 

Initially envisioned as a backdoor pilot, the 
positive reception Gustin received during two 
appearances as Barry on Arrow led to executives 
choosing to develop a full pilot to make use of a 
larger budget and help flesh out Barry’s world in 
more detail. The series is primarily filmed in Van-
couver, British Columbia, Canada. 

The Flash premiered in North America on Oc-
tober 7, 2014, where the pilot became the second-
most watched premiere in the history of The CW, 
after The Vampire Diaries in 2009. It has been well 
received by critics and audiences and won the Peo-
ple’s Choice Award for “Favorite New TV Drama” 
in 2014. The series, together with Arrow, has spun 
characters out to their own show. In January 2020, 
The CW renewed the series for a seventh season, 
which is set to premiere in January 2021.

moviemania
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Shpërblimet

Seriali ‘The Flash’ është nominuar për 
këto çmime: gjashtë nominime BMI 
Film, TV & Visual Media Awards (i ka 

fituar të gjitha), dy nominime Hollywood Post 
Alliance Awards, një nominim Hugo Award, 
shtatëmbëdhjetë IGN Awards (i ka fituar 
katër), dhjetë nominime Kids’ Choice Awards, 
gjashtëmbëdhjetë nominime Leo Awards (i 
ka fituar pesë), dy nominime MTV Movie & 
TV Awards, katër nominime  People’s Choice 
Awards (e ka fituar një), një nominim Prime-
time Emmy Award, gjashtëmbëdhjetë Saturn 
Awards (i ka fituar gjashtë), një nominim TCA 
Award, njëzeteshtatë Teen Choice Awards 
(i ka fituar gjashtë), një nominim TV Guide 
Award (e ka fituar), dhe një Visual Effects 
Society Award. Seriali, po ashtu, e mban 
rekordin botëror në Librin Gines të Rekordeve 

për “Serialin televiziv më të kërkuar me super heronj” dhe “Serialin 
televiziv aksion dhe aventurë më të kërkuar”.
Në vitin 2016, Revista ‘Rolling Stone’ e radhiti si të 23 në listën e saj të 
“40 Serialeve Fantastiko-Shkencore më të Mira të të Gjitha Kohërave”.

Accolades

The Flash has been nominated for six BMI Film, TV & Visual 
Media Awards (won all), two Hollywood Post Alliance Awards, 
one Hugo Award, seventeen IGN Awards (winning four), ten 

Kids’ Choice Awards, sixteen Leo Awards (winning five), two MTV 
Movie & TV Awards, four People’s Choice Awards (winning one), 
one Primetime Emmy Award, sixteen Saturn Awards (winning six), 
one TCA Award, twenty-seven Teen Choice Awards (winning six), 
one TV Guide Award (won), and one Visual Effects Society Award. 
The show also holds the world records for “Most in-demand su-
perhero TV show” and “Most in-demand action and adventure TV 
show” from the Guinness World Records. 
In 2016, Rolling Stone ranked the show 23rd on its list of the “40 
Best Science Fiction TV Shows of All Time”.

Dizajni

Kostumi i ‘The Flash’ 
është dizajnuar nga 
Colleen Atwood, e 

cila i ka dizajnuar edhe 
kostumet për ‘Arrow’. Ai 
është i punuar kryesisht 
nga lëkura, por ka edhe 
zona me material që 
zgjatet për t’ia mundësuar 
Gustinit përkuljen. Fil-
limisht Gustin-it i duheshin 
40 minuta për ta veshur 
kostumin e tij, pasi maska 
e parë ishte një protezë 

e cila duhej të mbyllej dhe ngjitej në fytyrën e tij. Në episodin e 
tetë, kjo kohë u reduktua në rreth 15 minuta, pasi që dizajnuesit 
arritën që të krijonin një maskë të re e cila tërhiqet në fytyrën e 
Gustin-it dhe qëndron në vend.

Design

The costume was designed by Colleen Atwood, who also 
designed the costumes for Arrow. Primarily made of 
leather, the suit contains areas with a stretchable material 

to allow Gustin room to bend. It initially took Gustin approxi-
mately 40 minutes to get into his costume, as the first cowl was 
prosthetic and had to be zipped and glued to his face. This was 
cut down to approximately 15 minutes by episode eight, when 
designers were able to develop a new cowl that easily slid over 
Gustin’s face and locked into place. 

Përfundimi
Deri tani - mrekullueshëm. DC e ka bërë 
një punë të mrekullueshme për serialet e 
veta televizive. Fatkeqësisht, këtë nuk e ka 

bërë edhe për filmat e vet.

Conclusion
So Far So Awesome. DC has done a pretty great job for their TV 
Series. Too bad not the same thing for their Movies.
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Reagimi i kritikës

Faqja përmbledhëse e vlerësimeve ‘Rotten Tomatoes’ ia dha sezonit të parë një shkallë të 
miratimit prej 92%, ku vlerësimi mesatar ishte 7,75/10 në bazë të 63 vlerësimeve. Në kon-
sensusin e kësaj faqeje thuhet se: “seriali përfiton nga atmosfera e cila është qëllimisht e 

lehtë, dhe e cila e bën këtë një serial unik me superheronj të pëlqyer nga adhuruesit e këtij zhanri 
por, edhe adhuruesit e rinj.” ‘Metacritic’, që e përdor një mesatare të peshuar ia ka dhënë 73 pikë 
nga 100, në bazë të 27 vlerësimeve, gjë që nënkupton vlerësime përgjithësisht pozitive. Vlerë-
suesi i episodeve javore, Scott Von Doviak i dha vazhdimisht vlerësime të larta sezonit të parë, 
kurse episodit të tij të fundit i dha notën A, duke e quajtur këtë episod “shumë të kënaqshëm” dhe 
e vlerësoi serialin lart, sepse: “ia ka arritur që të kap shpirtin e materialit bazë në një mënyrë ar-
gëtuese dhe të lehtë, gjë që shumë pak ekranizime të tjera të librave me vizatime e kanë arritur.”

Critical response

The review aggregator website Rotten Tomatoes gave the first season a 92% approval 
rating with an average rating of 7.75/10 based on 63 reviews. The website’s consensus 
reads, “The Flash benefits from its purposefully light atmosphere, making it a superhero 

show uniquely geared toward genre fans as well as novices.”
 Metacritic, which uses a weighted average, assigned a score of 73 out of 100, based on 27 
reviews, indicating “generally favorable reviews”. 
Weekly episode reviewer Scott Von Doviak gave consistently high ratings to the season and 
awarded the season finale a perfect A grade, calling the episode “richly satisfying” and also 
commending the show for “capturing the essence of its source material in a fun, light-on-its-
feet way that few other comic book adaptations have managed.” 
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HAXHI KRASNIQI BEFASON ME NOKAUTIMIN 
E DOMINIC BOESEL NË RAUNDIN E TRETË

këndi sportiv

Kosova gjithmonë ka pasur 
boksier të shkëlqyer, sidoqoftë 
data 10 tetor 2020 do të mbahet 

mend gjatë nga adhuruesit e boksit në 
Kosovë falë fitores së Haxhi Krasniqit 
në duelin kundër Dominic Boesel dhe 
rrjedhimisht shpalljes së tij kampion 
bote i IBO dhe WBA në kategorinë e 
mesme të lehtë (79 kg). Për adhuruesit 
e boksit kjo fitore ishte e rëndësishme 
sepse, kjo është hera e parë që një 
boksier shqiptar ka arritur që të shpallet 
kampion bote. Në anën tjetër, kjo fitore 
jo vetëm që e vërtetoi thënien e vjetër “e 
treta e vërteta” por, edhe ishte mënyra 
më e mirë e mundshme për Haxhi Kras-
niqin që ta ringjall karrierën e tij.

Beteja kundër gjasave
Në një vit të mbushur me befasi dhe 
nokaut që do të mbahen mend gjatë në 
skenën e boksit, 33 vjeçari i lindur në 
Kosovë - i cili aktualisht jeton në Munih 
të Gjermanisë - e ka futur emrin e tij në 
konkurrencë pasi e rrëzoi Dominic Boesel 
në raundin e tretë të meçit të tyre në Are-
nën GETEC në Magdeburg, në Gjermani.

Nga pikëpamja e gjasave, gjatë vitit 
2020 ka pasur befasi më të mëdha. 
Mirëpo, në aspektin statistikor ngritja e 
Krasniqit dhe mënyra se si e përfundoi 
ndeshjen ishte një befasi e papritur. Tradi-
cionalisht, në të kaluarën Krasniqi dështoi 
sa herë që luftoi në ndeshje vendimtare 
gjatë karrierës së tij 15 vjeçare. Në prill 
të vitit 2013, ai humbi me pikë pas 12 
raundeve kundër Nathan Cleverly, titullarit 

të WBO, i cili asokohe ishte pa humbje. 
Kurse, në mars të vitit 2015 humbi në 
raundin e nëntë në ndeshjen për titullin e 
WBA kundër Jurgen Braehmer.

Në anën tjetër, Boesel (tri vjet më i ri 
se Krasniqi) erdhi pas një serie të fitoreve. 
Boksieri me 10 vjet karrierë profesionale 
nga Freyburg, në Gjermani, vinte pas 
gjashtë fitoreve duke e përfshirë edhe një 
paraqitje mbresëlënëse në nëntorin e vitit 
të kaluar në meçin kundër Sven Fornling, 
i cili u ndërpre në raundin e 11-të, me 
ç’ rast Boesel e fitoi titullin e kampionit. 
Madje humbjen e vetme në karrierën e tij, 
Boesel e pësoi kundër Karo Murat në vitin 
2017. Fitorja kundër Krasniqit do t’ia kishte 
dhënë Boesel mundësinë për t’u ndeshur 
për një prej titujve të mëdhenj.

Një gabim i madh mbu-
lohet nga përfundimi 
dramatik
Mirëpo, ishte Krasniqi ai i cili paraqitet si 
një befasi në një kategori të mesme të 
lehtë shumë të fortë. Kjo ishte ndeshja e 
dytë për të sivjet, ndërsa Boesel kishte 
pushuar që nga fitorja e tij në nëntor 
kundër Fornling. Meçi mes tyre u bë 
dramatik në minutën e fundit të raundit të 
tretë, kur një gabim i madh i gjyqtarit në 
ring u harrua falë përfundimit dramatik. 
Krasniqi e dha një goditje me të djathtën 
nga e cila Boesel u lëkund përpara para 
se të rrëzohej në dysheme kur duheshin 
edhe 54 sekonda për të përfunduar raundi. 
Ndonëse ishte një nokaut i pastër gjyqtari 

Oliver Brien e cilësoi atë si një rrëshq-
itje, mbase për shkak të mënyrës se si 
Boesel fillimisht ra drejt Krasniqit përpara 
se të binte në tapet. Mirëpo, kjo rezultoi e 
parëndësishme, pasi që Krasniqi e përsëriti 
lëvizjen e tij sërish vetëm pak sekonda më 
vonë. Një e djathtë e pastër e hodhi Boesel 
(30-2, 12KOs) drejt në shpinë nën litarët 
e ringut. Gjyqtari e filloi numërimin por, 
shpejt e ndaloi ndeshjen kur kishin kaluar 
2minuta e 25 sekonda të raundit të tretë.

Ky ishte një rezultat i papritur duke e 
pasur parasysh pikën në të cilën gjendej 
karriera e Krasniqit dhe numrin relativisht 
modest të fitoreve me nokaut, vetëm 18 
sosh nga 56 ndeshje në karrierë, gjegjë-
sisht 32,1% fitore me nokaut. Me këtë 
fitore Krasniqi e përmirësoi rekordin e tij 
në 51 fitore (19 me nokaut) dhe 6 humbje. 
Brezi i kampionit tani i jep atij mundësinë 
për një ndeshje me titullarin e dytë Jean 
Pascal, ose Kampionin e WBA për peshën 
super të mesme të lehtë Dmitry Bivol. 

Vend meritor në Historinë 
e Boksit të Kosovës 
dhe Botës
Pa marrë parasysh, se kundër kujt apo 
cili do të jetë rezultati i ndeshjes së rad-
hës, një gjë është e sigurt, me fitoren e tij 
më 10 tetor 2020 Haxhi Krasniqi tanimë 
e ka shkruar emrin e tij në historinë e 
Boksit të Kosovës dhe të Botës.
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HAXHI KRASNIQI BEFASON ME NOKAUTIMIN 
E DOMINIC BOESEL NË RAUNDIN E TRETË

HAXHI KRASNIQI SURPRISES WITH DOMINIC
BOESEL THIRD ROUND KNOCKOUT

sports corner

Kosovo has always had great 
boxers, however, October 10th, 
2020 will be long remembered 

by boxing fans in Kosovo thanks to 
Haxhi Krasniqi’s win in the match against 
Dominic Boesel and thus becoming world 
champion in IBO and interim WBA light 
heavyweight (79 kg) division. For the fans 
it was important because this is the first 
time an Albanian boxer has managed to 
become a world champion. On the other 
hand, this victory not only proved the old 
saying “third time’s a charm”, but it also 
was the best possible career resurrection 
Krasniqi could have imagined.

Fighting against the odds
In a year loaded with big upsets and mem-
orable knockouts in the boxing stage, the 
33-year old Kosovo native - now based in 
Munich - added his name to the mix after 
flattening Dominic Boesel in the 3rd round 
of their light heavyweight clash at GETEC 
Arena in Magdeburg, Germany.

From an odds perspective, there have 
been more notable upsets to have taken 
place in 2020. Statistically, however, 
Krasniqi rising to the occasion and the way 
he finished the fight proved to be shocking 
across the board. Traditionally, Krasniqi 
had fallen short anytime he stepped up 
in class over the course of his 15-year 
career. He dropped a 12-round decision 
to then-unbeaten WBO 79 kg titlist Nathan 
Cleverly in April 2013 and suffered a 9th 
round stoppage against Jurgen Braehmer 
in their March 2015 WBA title fight.

Conversely, Boesel (three years 
younger than Krasniqi) came in riding a 
hot streak. The 10-year pro from Freyburg, 
Germany had won six in a row including an 
impressive showing in an 11th round stop-
page against Sven Fornling to pick up the 
interim light heavyweight title last Novem-
ber. The lone loss of Boesel’s career came 
at the hands of Karo Murat in July 2017. 
A win against Krasniqi would have kept 
Boesel in the mix for a shot at a major title.

A major mistake over-
shadowed by the 
dramatic finish
Instead, it is Krasniqi who emerged as an 
unlikely player in a still potent light heavy-
weight division. The fight was his second 
of the year, while Boesel had been out 
of the ring since his win over Fornling. 
The bout took a 
dramatic turn in 
the final minute 
of round three, 
when a major 
mistake of the 
ring referee was 
overshadowed 
by the dramatic 
finish. Krasniqi 
connected with a 
right hand which 
forced Boesel 
to pitch forward 
before collaps-
ing to the canvas 

with 0:54 to go in round three. What was 
clearly a knockdown was instead ruled 
a slip by referee Oliver Brien, perhaps 
fooled by the way Boesel fell into Krasniqi 
before hitting the floor. It proved moot, as 
Krasniqi repeated the sequence moments 
later. A clean right hand put Boesel (30-2, 
12KOs) flat on his back underneath the 
bottom rope. The referee briefly issued 
a count before waving off the contest at 
2:25 of round three.

The outcome proved stunning consid-
ering where Krasniqi was at in his career 
in addition to his modest knockout to win 
percentage. Heading into the night he 
had scored just 18 knockouts in 56 career 
fights, for a 32.1% rate. With this win Kras-
niqi improves his record to 51-6 (19KOs). 
The belt now in Krasniqi’s possession puts 
him in for a future shot at secondary titlist 
Jean Pascal, or WBA “Super” light heavy-
weight champion Dmitry Bivol.

A rightful place in Kosovo 
and World Boxing History
Regardless of who he fights and whatever 
the outcome is, one thing is for sure, with 
this victory on October 10th, 2020 Haxhi 
Krasniqi has etched his name in Kosovo 
and World Boxing history.



Përmirësoni kamerën tuaj

Ndërsa llaptopi juaj mund të ketë tashmë kamerë të integruar, cilësia e vid-
eos dhe audios mund të mos jetë e përsosur. Webcam Logitech C925e 
futet në portin USB në kompjuterin tuaj, kapet në pjesën e sipërme të 

laptopit ose desktopit tuaj dhe jep rezolucion 1080 piksella, me definicion të 
plotë të rezolucionit të lartë me fushë shikimi 78 shkallë. Teknologjia Logitech’s 
RightLight 2 përmirëson automatikisht cilësinë vizuale në dritë të ulët. Për 
kapjen e qartë të fjalëve tuaja, kjo kamerë i ka dy mikrofonë omni-direksional. 
Në fund, C925e përmban një kapak të integruar të privatësisë për tu siguruar se 
askush nuk ju shikon kur mendoni se nuk është në përdorim.

Improve your webcam

While your laptop may have an integrated webcam already, the quality of its video and audio might not be 
up to snuff. The Logitech C925e Webcam plugs into an available USB port on your computer, clips to 
the top of your laptop or desktop and delivers 1080-pixel, full high-definition video resolution with a 

78-degree field of view. Logitech’s RightLight 2 technology automatically improves visual quality in low-light 
situations. For capturing your words clearly, this webcam has two omni-directional microphones. Finally, the 
C925e features a built-in privacy shutter to ensure no one sees you when you think it’s not in use.

Përforcoje sinjalin e celularit

Ndoshta Wi-Fi e shtëpisë është e mirë, por lidhja celulare jo. Përforcuesi 
i sinjalit celular mund t’i përmirësojë telefonatat, tekstet dhe shpejtësinë 
e të dhënave. Duke mbuluar deri në 3,500 metra katrorë, SureCall Flare 

3.0 vjen në dy pjesë: një njësi e vogël me përforcues dhe antenë që mund të 
vendoset në raft librash, tryezë ose tavolinë dhe antena e dytë montohet jashtë 
për t’i përfocuar valët. Përfshihet kablloja 15 metra.

Boost your cellphone signal

Maybe your home Wi-Fi is decent, but your cellular connection is 
not. A cellular signal booster might improve calls, texts and data 
speeds. Covering up to 3,500 square feet, the SureCall Flare 3.0 

comes in two pieces: a small unit with a booster and antenna that can be placed on a bookshelf, desk or table, and a 
second antenna mounted outside to boost reception. A 50-foot cable is included.

Mbani duart larg rubinetit

Keni parë rubinete pa prekje në shumë tualete publike, por 
mund ta blini një edhe për shtëpinë tuaj. Rubineti i men-
çur i kuzhinës ‘U’ nga Moen fillon rrjedhën e ujit pasi që 

e lëvizë dorën para sensorit të vogël. Nëse keni altoparlant të 
mençur të mundësuar nga Alexa ose Google, mund ta përdorni 
zërin tuaj dhe madje ta kërkoni temperaturën e dëshiruar dhe 
vëllimin specifik të ujit. Rubineti ka edhe dorezë manuale.

Keep your hands off your faucet

You’ve seen touchless faucets in many public restrooms, 
but you also can buy one for your home. The U by Moen 
Smart Kitchen Faucet begins the flow of water with a 

wave of your hand in front of a small sensor. If you have an 
Alexa or Google-enabled smart speaker nearby, you can use 

your voice and even ask for a desired temperature and specific 
volume of water. The faucet has a manual handle, too.

- Vrisni mikrobet dhe shpejtoni qasjen online 
edhe pas krizës së koronavirusit -

Përveç pandemisë që po ndodh në valë nga marsi, gjatë pjesës tjetër të vitit, ne do të kalojmë më pak kohë jashtë për shkak 
të motit të ftohtë. Përveç distancës fizike, bartjes së maskave dhe larjes së shpeshtë të duarve, edhe teknologjia mund të 
kontribuojë në ngadalësimin e përhapjes së pandemisë. Aplikacionet për gjurmimin e kontakteve për smartfonin tuaj mund t’ju 

informojnë nëse keni qenë afër dikujt që ka rezultuar pozitiv për virusin. Stacionet e matjes së temperaturës mund t’ju presin në hyr-
jen e ndonjë ndërtese. Sensorët mund t’ju bëjnë test të menjëhershëm ‘pa prekje’ dhe madje edhe ju refuzojnë hyrjen nëse zbulojnë 
se keni ethe. Por disa pajisje në shtëpi gjithashtu mund t’ju ndihmojnë gjatë këtyre kohërave sfiduese.

6 PAJISJE TEKNIKE PËR T’JU NDIHMUAR GJATË PANDEMISË
hi-tech
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Përmirësoje router-in e internetit

Me shumë pajisje tani të lidhura në Wi-Fi, mund ta keni 
vërejtur se performanca mund të bjerë ndjeshëm kur 
disa lidhen në të njëjtën kohë, për shembull përderisa 

jeni të lidhur me Zoom ose FaceTime dhe tjetri shikon Netflix 
në smart TV. Standardi më i fundit Wi-Fi, i quajtur Wi-Fi 6, 
duhet të ndihmojë. Në mënyrë konservatore, Wi-Fi 6 është 30 
për qind deri 40 për qind më i shpejt sesa ajo që po përdorni 
tani. Wi-Fi 6 është kompatibil me paraprakët, që do të thotë se 
pajisjet më të vjetra ‘wireless’ do të punojnë me ruterin Wi-Fi 6, 
por për të përfituar nga teknologjia, duhet të kërkoni llaptopë, 
smartfona të përputhshëm me Wi-Fi 6.

Upgrade your internet router

With so many of your devices now on Wi-Fi, you may 
have noticed performance can drop significantly 
when several are on simultaneously - like when 

you’re on Zoom or FaceTime but your significant other is 
binging a Netflix show on a smart TV. The latest Wi-Fi stan-
dard, called Wi-Fi 6, should help. Conservatively, Wi-Fi 6 is 
30 percent to 40 percent faster than what you’re using now. 

Wi-Fi 6 is backward compatible, meaning your 
older wireless gadgets will work with a 
Wi-Fi 6 router, but to take advantage 
of the technology you’ll want to 
look for Wi-Fi 6-compatible 
laptops, smartphones 
and such.

Mbuloje tastierën tënde

Tastiera e kompjuterit është një sipërfaqe tjetër që mund të strehojë 
baktere dhe viruse. Në dispozicion për MacBook Pro dhe MacBook Air, 
mbrojtësi i tastierës ‘Uppercase GhostCover Premium Ultra Thin’ është 

krijuar për ta mbuluar tastierën e MacBook tuaj specifik. Prodhuesi rekoman-
don heqjen e mbulesës së tastierës shpesh për ta fshirë ose larë. Kur të jetë 
tharë, vendoseni përsëri mbi tastierë. Me shkronja të mëdha thuhet se mbro-
jtësi është bërë nga poliuretani termoplastik i gradës inxhinierike.

Cover your keyboard

Your computer keyboard is another surface that could harbour bacteria and 
viruses. Available for MacBook Pro and MacBook Air, the Uppercase Ghost-
Cover Premium Ultra Thin Keyboard Protector is engineered to fit precisely 

over the keyboard of your specific MacBook. The manufacturer recommends removing the keyboard cover often to wipe or wash it. When 
it’s dry, set it back down on the keyboard. Uppercase says its protector is made with engineering grade thermoplastic polyurethane.

Vrisni mikrobet mbi telefonin tuaj

Studiuesit e shëndetit thonë se kontaminuesit si koronavirusi mund të jetojnë 
në sipërfaqen e smartfonit për tre ose katër ditë. Sanitizeri i telefonit ‘Ho-
Medic UV-Clean’ është një çantë e vogël që mund ta mbajë telefonin tuaj 

- madje edhe ata të mëdhenj si Galaxy Note20 ose iPhone 11 Pro Max. Sapo ta 
mbërtheni me zinxhir dhe ta shtypni një buton, ai përdorë dritën ultravjollcë për 
t’i shkatërruar deri në 99.9 për qind të baktereve dhe viruseve. HoMedics thotë 
se teknologjia e saj LED UV-C është provuar se pastrohet në një minutë, e cila 
është deri në 10 herë më e shpejtë se mjetet tjera të pastrimit në treg. 

Kill germs on your phone

The health researchers say contaminants such as coronavirus can live on a smart phone’s surface 
as long as three or four days. The HoMedics UV-Clean Phone Sanitizer is a small pouch that can hold your phone 
- even a large one like the Galaxy Note20 or iPhone 11 Pro Max. Once you zip it up and press a button, it uses 

ultraviolet light to kill up to 99.9 percent of bacteria and viruses. HoMedics says its UV-C LED technology has been proven 
to sanitize in one minute, which is up to 10 times faster than other sanitizers on the market. 

6 TECH GADGETS TO HELP YOU DURING THE PANDEMIC
hi-tech

- Kill germs and speed up your online access 
even after the coronavirus crisis –

Apart from the pandemic that has been going on in waves since March, during the rest of the year, we will spend less 
time outside due to the cold weather. In addition to physical distance, wearing masks and frequent hand washing, 
technology can contribute to slowing the spread of the pandemic also. Contact-tracing apps for your smartphone can 

let you know if you’ve been close to someone who tested positive for the virus. Temperature-taking stations may greet you 
at a building’s entrance. The sensors can give you an immediate hands-free test and even refuse you entry if they detect a 
fever. But a few gadgets at home also can help during these challenging times.

23Burimi/Source: https://www.aarp.org



COVID-19 nuk është shaka! 
- Kjo është e qartë tani 
edhe për skeptikët dhe 

mohuesit më të mëdhenj. Faktet 
dhe shifrat, dhe ngjarjet në kohë 

reale në tërë globin kanë treguar se 
kjo krizë globale ka nevojë për një qa-
sje serioze nga i gjithë njerëzimi për 
ta fituar luftën kundër saj. 

Që nga shpërthimi i pandemisë në 
Kosovë në fillim të marsit, shumë 
është raportuar dhe është thënë për 
COVID-19. Sidoqoftë, nuk ka pasur 
shumë raporte të dorës së parë 

nëpër mediat kryesore nga njerëzit 
që në të vërtetë u infektuan. Kjo është 
kryesisht për shkak të së drejtës 
së secilit për privatësi në lidhje me 
çështjet mjekësore, veçanërisht kur 
publikimi i kësaj informate mund të 
çojë në stigmatizim shoqëror dhe/ose 
diskriminim. Përkundër kësaj, disa 

njerëz i përdorën llogaritë e tyre në 
media sociale (Facebook, Insta-
gram, etj.) për ta ndarë përvojën 

personale me COVID-19 me 
shpresën që historitë e tyre ta 

rrisin vetëdijen për seriozite-
tin e kësaj krize globale.

‘Gjëja e parë që 
vura re duke hyrë në 
spital ishte rreshti i 
furgonave funerale 
që prisnin vik-
timën e radhës’ 
- D.Sh.

D. Sh. është një 
nga ata persona që e 
përdori llogarinë e tij 
në rrjetet sociale për 
ta dhënë një përsh-
krim të hollësishëm 

të mënyrës se si 
COVID-19 ndikoi 
në familjen e 
tij, përkatësisht 

se si vëllai i tij 
38-vjeçar humbi 

jetën nga pandemia. 
Arsyeja e këtij posti-

mi për D. Sh. është 
që të rritet vetëdija e 

publikut për seriozitetin e 
këtij armiku të padukshëm 

dhe kjo është arsyeja pse ai 
pranoi që Revista ‘For You’ të 

përdorë fragmente të postimit 
të tij për këtë artikull.

“Ndërsa jam i humbur në 
gjithçka që po ndodh, përmes 
zhurmës së rrotave të shtratit 
të tij portativ, po përpiqem të 
kuptoj se si vëllai im humbi kaq 
shpejt një nga funksionet më 

COVID-19 NUK ËSHTË SHAKA!
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COVID-19 is no joke! - This 
much is clear by now even 
for the biggest sceptics 

and naysayers. Facts and figures, 
and real time events across 
the globe have proven that this 
global crisis needs a serious 
approach from all of mankind to 
prevail in the fight against it. 

Since the outbreak of the pan-
demics in Kosovo in early March, 
much has been reported and said 
about COVID-19. However, there 
have not been many first-hand 
mainstream media reports from 
people who were actually infected. 
This is mainly due to everyone’s right 
to privacy in relation to their medical 
issues, especially when the publica-
tion of this information may lead to 
social stigma and/or discrimination. 
Despite this, several people have 
used their own social media accounts 
(Facebook, Instagram, etc.) to share 
their personal experience with CO-
VID-19 with the hope that their stories 
will raise the awareness about the 
seriousness of this global crisis.

‘The first thing I noticed 
entering the hospital was the 
line of funeral vans waiting 
for the next victim’ - D.Sh.
D. Sh. is one of those persons that has 
used his social media account to provide 
a detailed description of how COVID-19 
impacted his family, namely how his 
38-year-old brother lost his life to the 
pandemic. The reason behind this post 
for D. Sh. is to raise the awareness of the 
public about the seriousness of this invis-
ible enemy and that is the reason why he 
agreed to permit Magazine ‘For You’ use 
excerpts of his post for this article.

“While I am lost in everything that 
is going on, through the noise of the 
wheels of his portable bed, I am trying 
to understand how come my brother 
lost so fast one of his body’s most 
basic functions - breathing… the on 
duty nurse interrupts my thoughts with 
her high and clear voice, while repeats 
her questions to me several times, be-
cause she understands the confusion 
going on in my mind,” writes D.Sh.

People must act responsibly
Doctor A. A. also highlighted the impor-

tance of people acting responsibly and 
observing the recommended measures 
against this disease. “The people were 
a great support to us medical workers. 
When the situation got complicated, they 
took it seriously, they adhered to the 
measures. If it were not so, all our efforts 
would have been in vain, we would have 
not been able to achieve anything. So, 
the message to all the people is that with 
their adherence to the recommended 
measures, their patience, and their sup-
port, all this will soon be behind us.”

“I am trying to make sense of every-
thing that is going on. My brother is in a 
stable state, but he cannot breathe with-
out a ventilator. Doctors have provided all 
the care they can, so now we must just 
wait. We must wait the end of the battle 
between COVID-19 and my brother’s 
body,” writes D. Sh. while adding: “While 
sitting in front of the monitors, and listen-
ing to the irritating noise of the ventilator 
machine, I think about those claiming 
that this virus is nothing, it is just a flu. 
I do not know what to tell them. Maybe 
the only thing I would tell them is - come 
here, sit next to me. Let us talk together 
how come a 38-year-old lost his ability 
to breathe in just 10 days. Let us look 
at these monitors together. Let us listen 
together the hellish noise coming out of 
the ventilating machine. Let us hear the 
cries of the people that in their last acts 
refuse even oxygen so that death may 
save them from all the suffering. Let us 
go out in the balcony and see the next 
victim being placed in the funeral van.”

Be smart
This is a true story, so be smart and 
do not expose yourself and the ones 
you love to this risk. COVID-19 is no 
joke, so stay safe and keep others 
safe, wear masks, maintain distance 
and maintain your hygiene.

COVID-19 
IS NO JOKE!

themelore të trupit - frymëmarrjen... 
infermierja në detyrë mi ndërpret men-
dimet e mia me zërin e saj të lartë dhe 
të qartë, ndërsa mi përsëritë pyetjet 
disa herë, sepse ajo e kupton konfuzi-
onin që po ndodh në mendjen time”, 
shkruan D.Sh.

Njerëzit duhet të veprojnë 
me përgjegjësi
Doktor A.A. gjithashtu theksoi rëndësi-
në e njerëzve që të veprojnë me 
përgjegjësi dhe t’i respektojnë masat e 
rekomanduara kundër kësaj sëmund-
jeje. “Njerëzit ishin përkrahje e madhe 
për ne, punëtorët mjekësorë. Kur situ-
ata u ndërlikua, ata e morën seriozisht 
dhe iu përmbaheshin masave. Po të 
mos ishte kështu, të gjitha përpjekjet 
tona do të kishin qenë të kota, ne nuk 
do të kishim mundur të arrinim asgjë. 
Pra, mesazhi për të gjithë njerëzit 
është se me respektimin e masave të 
rekomanduara, durimin dhe përkrahjen 
e tyre, e gjithë kjo së shpejti do të 
mbetet prapa nesh”.

“Po përpiqem ta kuptojë se çka po 
ndodh. Vëllai im është në gjendje të 
qëndrueshme, por nuk mund të merr 
frymë pa ventilator. Mjekët ia kanë 
dhënë tërë kujdesin që munden, e 
tash vetëm duhet të presim. Duhet 
ta presim fundin e betejës në mes të 
COVID-19 dhe trupit të vëllait tim,” 
shkruan D. Sh. ndërsa shton: “Ndërsa 
rri para monitorëve dhe dëgjoj zhur-
mën irrituese të aparatit të ventilimit, 
mendoj për ata që pretendojnë se ky 
virus nuk është asgjë, është thjesht një 
grip. Nuk e di çka t’iu them. Ndoshta 
e vetmja gjë që do tu thosha është - 
eja këtu, ulu pranë meje. Të flasim së 
bashku se si një 38-vjeçar e humbi 
aftësinë e frymëmarrjes në vetëm 10 
ditë. T’i shikojmë këta monitorë së 
bashku. Ta dëgjojmë së bashku zhur-
mën e ferrit që del nga makina e ven-
tilimit. T’i dëgjojmë thirrjet e njerëzve 
që në aktet e tyre të fundit e refuzojnë 
edhe oksigjenin ashtu që vdekja t’i 
shpëtojë nga vuajtjet. Të dalim në ball-
kon dhe ta shohim viktimën e radhës 
që po futet në furgonin e funeralit”.

Bëhu i mençur
Kjo është një histori e vërtetë, prandaj 
bëhuni të mençur dhe mos e ekspozo-
ni veten dhe ata që i doni para këtij 
rreziku. COVID-19 nuk është shaka, 
prandaj ruaje sigurinë tënde dhe të të 
tjerëve, barte maskën, mbaje dis-
tancën dhe mbaje 
higjienën.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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PËR CILAT TEMA JU PËLQEN TË LEXONI 
MË SHUMË NË MEDIAT SOCIALE DHE PSE??

pyetësor

Enesë 
Haziri (14)

Më pëlqen që të lexoj 
fakte interesante në 
lidhje me të kalu-

arën e shoqërisë njerëzore, 
kryesisht dokumente që tra-
jtojnë ngjarje të vërteta. Më 
pëlqejnë sepse dua t’i di vështirësitë e të kalu-
arës pasi që ato më bëjnë të kuptoj rëndësinë e 
jetës së sotme.

I like to read interesting facts about the past 
of human society, mainly documents that 
address true events. I like them because I 

want to know more about the difficulties of the 
past because through them, I learn to appreci-
ate life today.

Rinora Maliqi (14)

Në rrjetet sociale mua 
më pëlqen që të lexoj 
për tema të ndryshme, 

sidomos për këngëtarët e 
muzikës rep. Po ashtu më 
pëlqen që të lexoj edhe 
për zbulimet më të reja të 
shkencëtarëve anekënd botës. Po ashtu më pëlqen 
shumë që të lexoj për tema nga fusha e shkencave 
natyrore, të cilat më pëlqejnë shumë dhe dua që të 
studioj tutje për to.

In social media I like to read about various topics, 
especially rap singers. I also like to read about 
the latest inventions from scientists around the 

world. I also like to read about topics from social 
sciences as I like the latter very much and want to 
study them.

Semir Ismajli (14)

Mua më pëlqen historia, 
prandaj në mediat 
sociale më pëlqen që 

të lexoj për ngjarje të ndryshme 
historike, në veçanti për ato 
që kanë të bëjnë me kohët e 
lashta. Po ashtu më pëlqen që 
të lexoj edhe për fakte të ndryshme unike për vende 
të ndryshme të botës.

I like history, therefore in social media I like to read 
about various historical events, especially about 
antiquity. I also like to read various unique facts 

about the countries of the world.

Aurora Halili (14)

Mediat sociale sot janë ngado 
dhe flasin për gjithçka. Per-
sonalisht nuk kam ndonjë temë 

specifike, sepse kam dëshirë të infor-
mohem për shumë gjëra. Sidoqoftë, 
disa nga temat që i parapëlqej janë 
“showbiz-i”, moda, muzika, teknologjia 
dhe horoskopi. Më pëlqen që të infor-
mohem për jetën e njerëzve që kanë 
ndikim në jetët tona. Në veçanti më pëlqen të lexoj për shen-
jën time të horoskopit.

Nowadays, social media are everywhere, and they talk 
about everything. Personally, I do not have any specific 
topic, because I like to be informed about everything. 

However, some of the topics I prefer are showbiz, fashion, 
music, technology, and horoscope. I like to learn about the 
lives of people that have an impact on our lives. I especially 
like to read about my horoscope sign.

Lina Nexhipi (14)

Tema për të cilën më pëlqen më 
së shumti që të lexojë në rrjetet 
sociale është horoskopi. Më 

duket i çuditshëm dhe mahnitës fakti 
se si në bazë të datës kur kemi lindur 
të kemi një shenjë të caktuar dhe më 
pas, në bazë të kësaj shenje të jepen 
tipare të karakterit si dhe të parashiko-
hen ngjarje të jetës tonë.

The topic I like to read about the most on social media 
is horoscope. I find strange and fascinating the fact 
that based on our date of birth we get a certain sign 

and then based on this sign we are given personality fea-
tures and events from our lives are predicted.

Aurora Bislimi (14)

Mua më pëlqen që të lexojë 
fakte interesante. Zakonisht 
unë përcjellë (follow) faqe të 

ndryshme në rrjetet sociale të cilat fla-
sin për njerëzit, botën, tokën dhe për 
shëndetin e njeriut. Posaçërisht jam 
kureshtare për të mësuar gjëra të reja 
për gjithësinë. Gjithashtu, më pëlqen 
që të lexojë edhe fakte historike për 
vendet e tjera dhe të kaluarën e tyre.

I like to read interesting facts. Usually I follow various 
pages on social media that talk about people, the world, 
earth, and human health. I am especially curious to learn 

new stuff about space. I also like to read historic facts about 
other countries and their past.
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WHICH TOPICS YOU LIKE TO READ 
ABOUT ON SOCIAL MEDIA AND WHY??

questionnaire

Teodora Jovanovic (16)

Unë kaloj mjaft kohë në rrjetet 
sociale, dhe përmbajtja që më 
intereson më shumë është ajo 

që lidhet me muzikën. Viber dhe Insta-
gram më ofrojnë shumë mundësi për të 
zbuluar të gjitha informacionet në lidhje 
me këngëtarët dhe bendet që i dua. 
Ndonjëherë shkoj edhe në Facebook, por moshatarët e mi 
ende kalojnë më shumë kohë në Instagram, sepse atje ka 
shumë fotografi dhe përmbajtja është më interesante për ne.

I spend a lot of time on social networks, and the content 
that mostly interests me is related to music. Viber and 
Instagram offer me a lot of possibilities to find out infor-

mation regarding singers and groups that I like. Sometimes 
I visit Facebook, but my peers still spend more time on 
Instagram since there are a lot of photos and the content is 
more interesting.       

Marija Curcic (15)

Ka shumë gjëra që më intereso-
jnë në rrjetet sociale, por ajo 
që veçanërisht do të doja të 

veçoja është muzika. Pjesën më të 
madhe të kohës e kaloj në Instagram, 
ku ndjek këngëtarët dhe bendet e mia 
të preferuara. Përmbajtja e ofruar atje 
është e larmishme dhe sigurisht që mund të marrim shumë 
informacione për gjithçka që na intereson.

There are many things that interest me on social net-
works, but the one that I would particularly single out 
is music. I mostly spend time on Instagram, where I 

follow my favorite singers and bands. The diverse content 
is being offered there and we can definitely get a lot of infor-
mation regarding everything that interests us. 

Mihajlo Aksic (13)

Nga të gjitha rrjetet sociale, ajo 
që më së shumti më intereson 
gjendet në Instagram. Së pari, 

unë ndjek shokët dhe shoqet e mija, 
por edhe të gjitha gjërat që lidhen me 
sportin, veçanërisht futbollin dhe bas-
ketbollin. Unë nuk e ndjek Facebook-un 
sepse nuk më pëlqen përmbajtja e ofruar atje. Sidoqoftë, 
mendoj se nuk duhet të kaloni shumë kohë në internet dhe se 
është shumë më mirë të shoqërohesh drejtpërdrejt me miqtë.

Out of all social networks, the most content that 
interest me is possible to find on Instagram. There I 
primarily follow my friends, but also all other things 

related to sport and particularly football and basketball. I 
don’t follow Facebook because I don’t like content that is 
being offered there. However, I think that you shouldn’t 
spend a lot of time on networks and that is much better to 
spend time face to face with friends. 

Sofija Adjancic (12)

Unë ndjek gjëra të ndryshme 
në rrjetet sociale. Por, do të 
doja të veçoja përmbajtjet 

që kanë të bëjnë me këngëtarët 
dhe grupet e mia të preferuara të 
huaja, sepse në atë mënyrë mund 
të mësoj edhe këngët e tyre në ang-
lisht. Nga të gjitha rrjetet sociale, më pëlqen më shumë 
Instagram dhe Tik Tok.

I follow different things on social networks. However, I 
would set aside content related to my favorite foreign 
singers and bands, because on this way I can also learn 

their songs in English language. Out of all social networks I 
prefer Instagram and Tik Tok.   

Nevena Zivic (15)

Në rrjetet sociale, më pëlqen të 
ndjek të gjitha ato gjëra që kanë 
të bëjnë me kreativitetin dhe ato 

çfarë më japin frymëzim. Unë merrem 
me fotografi, kështu që ndjek të gjithë 
përmbajtjen që lidhet me atë temë. Unë 
ndjek fotografë të modës që më japin 
frymëzim për krijimtarinë time të mëtejshme. Por, ka edhe 
shumë gjëra të tjera që unë ndjek, si muzika dhe filmat.

On social networks I like to follow all the things related 
to creativity and the ones that inspire me. I’m into 
photography, so I follow all the content related to that 

topic. I follow fashion photographers who give me inspiration 
for my further creative work. There are also a lot of other 
things that I follow, such as music and movies. 

Mihajlo 
Sofronijevic (13)

Sigurisht që ndjek gjëra të ndryshme 
në rrjetet sociale, e më shumë 
më intereson sporti, komedia dhe 

muzika. Sidoqoftë, nuk mund të them se 
kaloj shumë kohë në rrjetet sociale, sepse 
preferoj të rri me miqtë jashtë. Por, në 
këtë kohë të pandemisë, isha i detyruar 
të kaloja shumë kohë duke korresponduar me miqtë e mi, 
pikërisht përmes rrjeteve sociale.

Of course I follow various things on social net-
works, but I’m mostly interested into sport, 
comedy and music. However, I can’t say I spend 

a lot of time on social networks, because I like to spend 
time with friends outside. Although I was forced to spend 
a lot of time chatting with my friends, exactly via social 
networks in this time of pandemic.      
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këndi juaj

 “Askush nuk do të dëshironte të jetonte pa miq, edhe 
sikur t’i kishte të gjitha të mirat e tjera” - Aristoteli

Mund ta kuptosh vërtetësinë e kësaj thënie, vetëm men-
dohu për pak… A të kujtohen disa ditë të mbushura 
plot me buzëqeshje dhe hare? Po disa të tjera me vaj 

dhe me pikëllim? Kë kishe atëherë pranë? Miqtë e vërtetë.
Miqësia ndonjëherë vjen krejt papritur, e sheh një 

person dhe e ndjen se do të jeni miq. Menjëherë filloni të 
komunikoni dhe gjeni shumë të përbashkëta. Madje, të 
duket sikur e njeh për aq vite sa të dish shumë gjëra për të, 
sepse e keni një mendje të ngjashme. Por, mund të krijosh 
miqësi edhe me personat me të cilët ke shumë dallime ose 
jeni komplet ndryshe, thjeshtë kuptoheni mes vete. Miqësia, 
është një marrëdhënie e çiltër, e cila mbillet me kujdes dhe 
dashuri, kërkon shumë përkujdesje, por që gjithnjë jep fryte 
të ëmbla. Ajo ndërtohet mbi një mirëbesim reciprok dhe mbi 
të gjitha mbi sinqeritet të plotë.

Çdo mëngjes, për të nisur ditën, ne kemi nevojë për 
vullnet dhe pozitivitet. Pikërisht pranë miqve kemi më 
shumë energji dhe vullnet për vepra të mira. Ata shpesh-
herë na frymëzojnë për ide të reja dhe na mbështesin 
gjithmonë për finalizimin e tyre. Ata rrinë pranë krahut 
tonë të djathtë për të festuar për sukseset tona dhe për tu 
ndjerë krenarë për ne. Ditëve të bukura iu shtohet hijeshia 
kur i ndajmë me ta. Ende më entuziaste është, kur janë 
vetë ata arsyeja pse dita rrezaton aq shumë.

Kur qëndrojmë një kohë të gjatë pa u parë ndjejmë shumë 
mall dhe zbrazëti dhe takimet pas kësaj kohe janë një dhuratë 

e çmueshme. Përqafohemi fort dhe e ndjejmë se në fakt ne 
asnjëherë nuk ishim të ndarë. I mungonin fizikisht njëri- tjetrit, 
por ata ishin aty shpirtërisht. Afër miqve e ndjejmë veten më 
të qetë, jemi të lirë të mendojmë dhe të flasim atë që duam. 
Nuk brengosemi për mendimet që i shprehim, sepse e kemi 
të ndërtuar një besnikëri e cila nuk thyhet lehtë. Ata, po ashtu 
dëgjojnë përtej fjalëve tua dhe shohin gjithçka në sytë e tu.

Po ku qëndron themeli më i fortë, që në të vërtetë e 
mban miqësinë? Atëherë kur jemi me duar të lidhura. Të 
sfiduar nga jeta dhe të thelluar në mendime. Me lot në sy 
e me kokën e ulur. Rrimë ashtu deri sa e shohim një dorë 
e cila zgjatet pranë nesh. Ajo na mbështetë fortë dhe na 
ndihmon të ngrihemi në këmbë. Ose, nëse nuk ka aq fuqi 
dora, miku ulet edhe vetë. Në ato momente afrohet, dhe 
dalëngadalë me fjalët më të ngrohta e zbut zemrën tonë 
të ftohur. Ne marrim frymë thellë dhe lehtësohemi nga një 
barrë e rëndë që qëndronte mbi supet tona. Gëzohemi 
që na njohin aq mirë, edhe kur ne nuk e njohim veten. 
Besojnë tek ne edhe kur ne nuk kemi asnjë fije shprese. 
Thjeshtë na e bëjnë me dije se do të jemi bashkë dhe 
gjithsesi se do ti’ a dalim të kalojmë çfarëdo vështirësie. Le 
të bëhemi bashkë për një botë më të sigurt. Të pranojmë 
të tjerët pa i paragjykuar, por të ndihmojmë njëri- tjetrin të 
përmirësohemi së bashku për një jetë më të lumtur.

Gjej miq të vërtetë dhe sigurohu ti mbash pranë dhe ti 
ruash me fanatizëm. Mund të jetë e vështirë, por ia vlen për 
gjithë jetën. Gjithmonë dije se ata do ti kesh pranë dhe se 
duhet t’ju rrish pranë kur kanë nevojë. Le të mendojmë për 
të krijuar atë miqësi që sinkronizohet si valët me detin, që 
ndriçon si dielli dhe e freskon shpirtin si shiu. Mbi të gjitha, 
që të bën ta ndjesh aromën e këndshme dhe petalet delikate 
të trëndafilit, pa i ndier gjembat e tij. Edhe hëna pranë yjeve 
duket më e bukur, sikur ne pranë miqve.

Yllka Zeqiri

LE TË MENDOJMË 
PËR MIQËSINË!
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 “Without friends, no one would want to live, even if he 
had all other goods” - Aristotle. 

You can understand the truth of this statement, just 
think for a moment… Do you remember days full of 
smiles and joy? What about some others with tears 

and grief? Who were you around then? True friends.
Friendship sometimes comes quite suddenly, you see a 

person and feel that you will be friends. Immediately start 
communicating and find a lot in common. It even seems 
like you have known her for so many years that you know 
a lot about her because you have a similar mind. But, you 
can also make friends with people with whom you have 
many differences or you are completely different, you just 
understand each other. Friendship is a sincere relation-
ship, which is planted with care and love, requires a lot 
of care, but which always bears sweet fruit. It is built on 
mutual trust and above all on complete sincerity.

We need willpower and positivity every morning to start 
the day. It is near friends that we have more energy and 
will for good deeds. They often inspire us for new ideas 
and always support us in finalizing them. Stand by our 
right wing to celebrate our successes and feel proud of us. 
Beautiful days add charm when we share them. Even more 
enthusiastic is when they themselves are the reason why 
the day radiates so much.

When a long time has passed since we met, we feel 
a lot of longing and emptiness and meetings after this 
time are a precious gift. We hug tightly and feel that 

in fact we were never separated. They missed each 
other physically, but they were there spiritually. Close to 
friends we feel more at ease, we are free to think and 
say what we want. We do not worry about the thoughts 
we express because we have built a loyalty that does 
not break easily. They also hear beyond your words and 
see everything in your eyes.

But strongest foundation actually hold friendship? 
When our hands are tied. Challenged by life and deep in 
thought. With tears in the eyes and humble. We stay like 
that until we see a hand reaching out to us. It supports us 
strongly and helps us stand up. Or if the hand does not 
have that much power, the friend sits down next to you. In 
those moments approaches and slowly with the warmest 
words softens our cold heart. We take a deep breath and 
are relieved by a heavy burden that rested on our shoul-
ders. We rejoice that they know us so well, even when 
we do not know ourselves. They believe in us even when 
we have no hope. They simply let us know that we will be 
together and that we will be able to overcome any difficul-
ties. Let’s get together for a safer world. Let’s accept the 
others with no prejudice, and let’s help each other improve 
together for a happier life.

Find true friends and make sure to keep them close 
and with fanaticism. It may be hard, but it’s worth it for life. 
Always know that you will be there for them and that you 
should be there for them when they need you. Let us think 
of creating a friendship that synchronizes like the waves 
with the sea, that shines like the sun and refreshes the 
soul like the rain. Above all, something that makes you feel 
the pleasant aroma and delicate petals of the rose, without 
feeling its thorns. Even the moon near the stars looks 
more beautiful, like us near friends.

Yllka Zeqiri

LET’S THINK ABOUT 
FRIENDSHIP

your corner
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Përshëndetje,
Quhem Rita Elezi dhe jam 
nga Prizreni. Revista e juaj 
më pëlqen shumë dhe për 
të kam vetëm fjalë miradije. 
Dëshira ime është që të 
shkruani për këngëtarin 
më të mirë shqiptar, Ledri 
Vula. Aktorja ime e prefer-
uar është Gresa Pallaska. 
Ndërsa ndër sporte do të 
veçoja futbollin dhe volejbol-
lin. Ju dua shumë. Suksese 
në të ardhmen.
Rita Elezi
Prizren

Tung tung,
Revista e juaj më pëlqen 
shumë. Do të doja që të 
shkruani më shumë për 
sportistët e huaj. Sidomos 
do të doja të shkruani për 
favoritin tim, lojtarin e Bar-
celonës Ansu Fatih. Përveç 
sportit unë e adhuroj edhe 

muzikën. Grupi im i preferu-
ar është Easy Life. Jeni më 
të mirët. Vetëm vazhdoni 
kështu.
Era Musliu
Prizren

Tung,
Një përshëndetje e veçantë 
për stafin editorial të revistës 
‘For You’. Unë ju falënderoj 
nga zemra për atë që ju po 
bëni për ne. Jam Sara nga 
Prizreni. Hobi im është leximi 
kurse kohën e lirë e kaloj në 
mësimin e gjuhëve të huaja. 
E adhuroj këngëtarin Ledri 
Vula dhe grupin NRG Band. 
Nëse keni mundësi ju lutem 
që këta këngëtarë t’i prezan-
toni në faqet e revistës suaj. 
Ju faleminderit.
Sara Musliu
Prizren

Përshëndetje,
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Ju përgëzoj për 
punën që e keni bërë gjatë 
gjithë kësaj kohe. Sidomos 
ju përgëzoj për të gjitha 
informacionet që na keni 
ofruar gjatë kohës së pan-

demisë. Gara e eseve ka 
qenë diçka shumë e qëlluar 
nga ana e juaj. Kam një 
dëshirë: do të doja nëse 
keni mundësi të shk-
ruani për këngëtaren 
Ronela Hajati. Ndër 
këngëtaret tjera do të 
veçoja këngëtaren më të 
bukur shqiptare, Elvana 
Gjata. Aktorja ime e prefer-
uar është Teuta Krasniqi. Ju 
dua shumë. 
Eris Kadrijaj
Deçan

Tung,
Revista e juaj më pëlqen 
shumë. Hobi im është futbolli 
dhe volejbolli. Këngëtarin të 
cilin e preferoj është Visari 
nga grupi Skillz. Do të doja 
të kem një poster nga ai. Po 
ashtu nëse keni mundësi, 
ju kisha lutur të organizoni 
edhe më tutje lojëra të ndry-
shme shpërblyese. Jeni më 
të mirët.
Art Nebija
Gjakovë

Tung tung,
Revista ‘For You’ më pëlqen 

shumë, jeni të parët që keni 
menduar edhe për gjenera-
tat më të reja. Hobi im është 
futbolli dhe shpresoj që një 
ditë ju të shkruani për Xher-
dan Shaqirin, sportistin më 
të mirë shqiptar. Këngëtari 
im i preferuar është Gold Ag. 
Do të doja të kem një poster 
nga ai. Ju dua shumë.
Fiona Cana
Gjakovë
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Greetings,
My name is Rita Elezi and I 
am from Prizren. I like your 
magazine very much and I 
have only words of praise 
for it. My wish is for you to 
write about the best Alba-
nian singer, Ledri Vula. My 
favorite actress is Gresa 
Pallaska. While among 
sports I would distinguish 
football and volleyball. 
Love you so much. Wish 
you success in the future.
Rita Elezi
Prizren

Hi there,
I like your magazine very 
much. I would like you to 
write more about foreign 
athletes. I would especially 
love it if you would write 
about my favorite, Barce-
lona player, Ansu Fatih. 
In addition to sports I also 

like music. My favorite 
band is Easy Life. You are 
the best. Just keep it up.
Era Musliu
Prizren

Hello,
A special greeting to the 
editorial staff of the ‘For 
You’ magazine. I thank you 
from the bottom of my heart 
for what you are doing for 
us. I am Sara from Prizren. 
My hobby is reading and I 
spend my free time learn-
ing foreign languages. My 
favorite singer is Ledri 
Vula and the NRG Band. If 
you have the opportunity, 
please have these sing-
ers in the pages of your 
magazine. Thank you.
Sara Musliu
Prizren

Greetings,
I like your magazine very 
much. Congratulations on 
the work you have done 
all this time. I especially 
congratulate you on all the 
information you provided 
to us during the pandemic. 

The essay contest has 
been something very ad-
equate provided from your 
part. I have a wish: I 
would like if you could 
write about singer 
Ronela Hajati. Among 
other singers, I would 
distinguish the most 
beautiful Albanian singer, 
Elvana Gjata. My favorite 
actress is Teuta Krasniqi. 
Love you so much.
Eris Kadrijaj
Deçan

Hello,
I like your magazine very 
much. My hobbies are 
football and volleyball. 
My favorite singer is Visar 
from the band Skillz. I 
would like to have a poster 
of him. Also if you have 
the opportunity, I would 
like to ask you to continue 
organizing various prize 
games. You are the best.
Art Nebija
Gjakovë

Hi,
I like the ‘For You’ maga-

zine very much. You are 
the very first to think about 
the younger generations, 
too. My hobby is football 
and I hope that one day 
you will write about Xher-
dan Shaqiri, the best Al-
banian athlete. My favorite 
singer is Gold AG. I would 
like to have a poster of 
him. Love you so much.
Fiona Cana
Gjakovë

Reader’s
letters

Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

Përdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson

- Ç
ka ju pëlqen

- Ç
ka dëshironi

Është rasti juaj që të m
errni pjesë 

në krijim
in e revistës tone. Andaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te KFO
R

-it.

M
e nderim

e!

Fute këtë pjesë në një 
zarf, vendosi një pullë 
postale dhe dërgoje në 
adresën e m

ëposhtm
e:

H
Q

 K
FO

R
Film

 C
ity

For You m
agazine

Strasbourg building
10 000 Pristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të KFO

R
-it 

m
e kerkesë që ta dërgojë 

m
ë tutje.

w
w

w
.m

agazineforyou.com

Shkruaj adresën m
ë poshtë:

M
biem

ri: _______________________

Em
ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
ail: _________________________

R
ruga: _________________________

N
um

ri: _________________________

Q
yteti: _________________________

Shkolla: ________________________

A
dresa e shkollës: _______________

N
um

ri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-m
ail

i shkollës: ______________________
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