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Në shkurt është dita e Valentinit, një nga festat më të bukura 
në gjithë botën. Në 14 shkurt festojmë dashurinë dhe të 
dashurit tanë. Në këtë kohë ua shprehim në mënyra të 

ndryshme të afërmëve tanë se sa të rëndësishëm janë për ne, madje 
ndodh edhe që e përshëndesim dikë me një kartolinë anonime.

Sipas legjendës Valentini ishte një murg i cili në kohën e romakëve 
celebronte martesat e ushtarëve, gjë e cila ndalohej rreptësisht në 
ushtri. Dhe për mosbindjen e tij e dënuan me vdekje.

Sivjet në këtë festë të bukur që shpreh dashurinë është e 
rëndësishme të kuptojmë se sa me fat jemi që dashurojmë dhe na 
dashurojnë. Është e rëndësishme të shohim se çfarë efekti ka në 
fushat e tjera dhe sukseset e jetës sonë fakti që jemi të kënaqur, 
të lumtur dhe jetojmë në dashuri. E keni dëgjuar shumëherë 
nga mua shprehjen: “Forca e Forever-it është forca e dashurisë.” 
Dashuria është ndjenja më pozitive që na udhëheq në shumicën e 
veprimtarive tona.

Forever iu jep mundësinë që ta ndani me të tjerët rrugën drejt 
shëndetit dhe pavarësisë materiale. E di që kjo është e vështirë 
pikërisht me ata që qëndrojnë më afër jush, por duhet të dini se 
do të jetë ndjenja më fantastike kur t’i gëzoheni sukseseve të të 
dashurve dhe të afërme tuaj. Për fat të keq kjo nuk është aq e 
thjeshtë si t’i dërgosh dikujt dikujt një kartolinë anonime për ditën 
e Valentinit, por nuk është dhe aq e vështirë. Kthehuni tek rrethi 
i zemrës suaj, shikojeni edhe njëherë listën tuaj të emrave dhe 
tregojuni edhe atyre gjithë suksesin, pjesë e të cilit jeni edhe ju!

Pyetje tjetër: sa arrini t’i mbani premtimet e vitit të ri? Shpresoj 
të keni mjaft këmbëngulje që të arrini atë që dëshironi. Nëse 
detyra duket shumë e madhe, mos u shqetësoni, çdo ditë është një 
mundësi e re për ne që të keni sukses, çdo ditë mund ta fillojmë 
nga e para! Tani afër në një takim të kompanisë u përmenda 
bashkëpunonjësve të mi thënien: “E djeshmja i përket historisë, 
e nesërmja nuk dihet, kurse e sotmja është dhuratë, prandaj të 
përfitojmë nga ajo!”

Dëshiroj që rreshtat e mia t’i marrim si një vërejtje që të mos 
harrojmë se: çdo ditë është një dhuratë dhe mundësi për diçka. Ta 
keni parasysh që ky është momenti të porosisni një parfum Forever, 
komplet Sonya, një buqetë lulesh. Dita e Valentinit të jetë një rast 
që nëse dikush është i rëndësishëm për ju, ta dijë që e vlerësoni 
shumë faktin që jeni për njëri-tjetrin në çdo sukses.

Rex Maughan

Forca e dashurisë

Përshëndetja e Presidentit
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Rendiment  
i lartë
Përgjigjja është shumë e thjeshtë, baza e çdo zhvillimi dhe rezultati të 

lartë është njeriu dhe përpjekjet e tij të jashtëzakonshme. Në Forever 
këto rezultate janë kaq të dukshme sepse vijnë si rrjedhim i punës së 

përbashkët të shumë njerëzve, të një skuadre.

Përgjigjja është pak më ndërlikuar se kaq, pasi në këtë degë të biznesit përveç 
produkteve me cilësi të lartë rol të rëndësishëm luajnë edhe marrdhëniet 
njerëzore dhe mentaliteti që depërton në këtë skuadër njerëzish. Çdo arritje 
personale është edhe arritje e skuadra, dhe njëkohësisht edhe rezultati i  
saj përfundimtar.

Skuadra dhe personi janë në bashkëveprim të vazhdueshëm, i cili kontrollohet 
nga ndjenja dhe emocione të reja e të vjetra, duke u bërë vendimtar për gjithë 
jetën tonë të ardhshme dhe pjesë e ditëve tona. Këtu mund të përcaktohet 
edhe suksesi i Forever-it, ne i zgjedhim qëllimet tona në jetë në mënyrë të 
tillë që nëpërmjet tyre të çojmë në drejtim të mirë edhe në rrugën e jetës së 
atyre që bashkohen me ne. Natyrisht baza e kësaj marrdhënieje është sistemi 
ynë stabil i marketingut i cili ka dhënë prova prej vitesh me radhë dhe që me 
zhvillimin e tij të vazhdueshëm krijon gjithmonë e më shumë mundësi për 
BASHKËPUNONJËSIT tanë të rinj.

Kur Ju lexoni këto rreshta atëherë iu jepet mundësia të bashkoheni me një 
SKUADËR të suksesshme e cila është vendimtare në ekonominë e Europës 
Qendrore dhe që të hapni rrugë dhe mundësi të reja edhe për miqtë, të njohurit 
dhe të dashurit tuaj. Historia e skuadrës së madhe të Hungarisë dhe rajonit 
sllavo-jugor ndodhet në një nga periudhat e saj më të suksesshme falë sistemit 
përgatitor tepër unik, por edhe individual, që u zhvillua gjatë nëntë viteve të 
kaluara në Europën Qendrore dhe i dha marketingut të botës drejtues dhe 
mësues të talentuar.

I uroj të gjithë nga zemra për sukseset e jashtëzakonshme dhe falenderoj  
që jam pjesë e kësaj.

DR. SanDoR MileSz

Të njohurit, miqtë dhe 
bashkëpunonjësit e mi më  
pyesin shpeshherë se përse 

ka kaq shumë sukses biznesi 
Forever në hungari dhe në 

rajonin sllavo-jugor. në pyetjet 
e bashkëpunonjësve tanë 

fillestar ndihet edhe pasiguria që 
karakterizon në fillim mendimet 

dhe shpresën e një të riu në 
ndërtimin e një të ardhmeje më 

të bukur. Shpeshherë këto pyetje 
lindin vetëm që të sigurohemi në 

vetvete që jemi në rrugën e duhur.

Përshëndetja e drejtorit Gjeneral
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Në përshëndetjen e tij të vitit 
të ri drejtori gjeneral Dr. 
Sandor Milesz tregoi rritjen 

intresante të qarkullimit prej 12% që 
rajoni arriti në vitin e kaluar, me të 
cilin mbetemi akoma një nga skuadrat 
vendimtare Forever të Europës. Në 

skenë përshëndeti anëtarët e rinj të 
President’s Club dhe prezantoi edhe 
rezultatin vjetor të anëtarëve të Klubit.

Nga leksioni i bashkëpunonjëses 
sonë senior managere dhe anëtare të 
President’s Club, Dr. Anna Schmitz, 

Me drejtimin e shkëlqyer 
të programit nga soaring 
managerët dhe anëtarët e 

President’s Club, Tibor 
Elias dhe Marianne Szasz, 

dhe pjesëmarrjen e disa 
mijëra bshkëpunonjësve 

tanë, në Arenën Sportive 
Laszlo Papp të Budapestit 

filloi Dita e Suksesit e 
janarit e Shpk-s Forever 

Living Products Hungari.

Forever SucceS Day, BuDapeSt

Ne jemi më të mirët

TIBOR ELIAS

MARIANNE  SZASZ
soaring managerë

 anëtarë të President’s Club 
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u njohëm me efektet e mira të ujit  
në jetën tonë të përditshme, rëndësinë 
e faktit se vetëm me ujë me pastërti  
dhe përbërje të duhur mund të 
jetojmë një jetë të qetë, të ekuilibruar 
dhe të gjatë. E falenderojmë për 
leksionin e shkëlqyer.

Dëgjuam koncertin e albumit të 
ri të grupit muzikor Borago, duke 
u njohur me një botë muzikore të 
pazakontë dhe interesante.

Bashkëpunonjësi ynë senior manager 
Dr. Endre Nemeth me humorin 

e tij të këndshëm ndihmoi në 
shpjegimin e përvojave me produkte 
të konsumatorëve tanë, ndërkohë 
që ky humor i mirë u rrit edhe 
mëtej tek të shfaqurit në skenë. 
Falenderojmë mjekët tanë për punën 
e tyre mjekësore, këmbënguljen dhe 
përkushtimin pranë Foerever-it, me 
të cilën e forcojnë akoma më shumë 
përsosmërinë e produkteve tona.

Skena e Forever-it u mbush nga qindra 
supervisorë të sapokualifikuar, plot me 
humor dhe gëzim, pastaj pas marrjes 
së kualifikimeve në skenë u ngjit 
grupi i madh i assistant managerëve, 
dhe së bashku me publikun festuam 
rezultatet e rëndësishme të arritura 
nga bashkëpunonjësit tanë. 

Pas pushimit shijuam një pjesë nga 
koncerti i madh i vitit të ri të grupit 
Interoerett - me bashkëpunimin e 
Marica Laszlo, Viktor Buzas, Kati 
Szasz, Xavier Rivadeneira, si dhe 
mjeshtrit Pal Farkas dhe koreografes 
Rita Racsko - duke rikthyer pak 
atmosferën e ditëve të para të vitit të 
ri. Shfaqja e jashtëzakonshme e grupit 
shkaktoi duartrokitje të mëdha në 
radhët e publikut. 

Bashkëpunonjësi ynë i ri manager 
Tamas Darabos me vrullin rinor foli 
rreth mundësive të mëdha që ndodhen 
përpara tij dhe anëtarëve të Forever-
it, dhe na thirri vëmendjen se suksesi 
mund të arrihet edhe me shpejtësinë e 
duhur.

Forever SucceS Day, BuDapeSt

Ne jemi më të mirët
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Senior managerja Diana Fittler në 
leksionin e saj foli rreth njeriut që 
mund t’i ndryshojë të ardhmen dhe 
fatin, dhe nëpërmjet kësaj mund t’u jap 
shembull me qindra e mijëra njerëzve.

Senior managerja Melinda Gulyas  
në leksionin e saj tregoi suksesin e 
shpejtë që mund të arrinte me skuadrën 
e saj, sepse guxoi të marrë vendimin e 
duhur, dhe duke parë këtë guxim edhe 
bashkëpunonjësit e saj hodhën  
të njëjtin hap.

Në skenë pasoi kualifikimi i Klubit 
të Sundimtarëve të dhjetorit, ku në 
vend të parë dolën soaring managerët 
Zsolt Fekete dhe Noemi Rusko. 
Gjatë kualifikimit vjetor të Klubit të 
Sundimtarëve u pa qartë zhvillimi 
i jazhtëzakonshëm i Forever-it në 
Europën qendrore dhe juglindore, dhe 
në skenë u dëgjuan rritje në përqindje 
tepër të mëdha, në dëgjim të parë të 
pabesueshme, por ky është realitieti 
këtu në Forever. Konkursi vjetor u fitua 
nga senior managerja dhe anëtarja e 
President’s Club, Tünde Ibolya Csaszar.

Në skenën e Forever-it pasoi 
kualifikimi i managerëve, pastaj të 
kualifikuarit e Programit Motivues të 
Makinës morrën targat që simbolizonin 
makinat e reja, dhe si përfundim pasoi 
kualifikimi i senior managerëve Tünde 
Hajcsik dhe Andras Lang, anëtarë të 
President’s Club, dhe bashkëpunonjësve 
Zsuzsanna Uzoni dhe Ödön Uzoni. 
Pas prezantimit të të kualifikuarve 
të Programit Profit Sharing, pasoi 
kualifikimi i safir managerëve tanë të 

rinj Istvan Halmi dhe Rita Mikola 
Halmine, të cilët si në skenë edhe nga 
publiku i përgëzuam nga zemra për 
këtë rezultat të jashtëzakonshëm.

Perdeja e skenës së Forever-it u ul me 
leksionin fantastik të bashkëpunonjësit 
tonë diamant-safir manager dhe anëtar 
i President’s Club, Miklos Berkics. 
Miklos me leksionin e tij u hapi sytë 
të gjithëve, u dha të gjithëve në dorë 
mundësinë për të realizuar ëndrrat, 
për të arritur qëllimet, dhe Rajoni në 
këtë aspekt mund të jetë më i miri në 
Europë, sepse ne jemi më të mirët. 
Ne jemi që tani më të mirët dhe të 
gjithë duhet ta besojnë dhe të veprojnë.
Falenderojmë gjithë lektorët e Foreverr-
it për fjalët dhe rezultatin e tyre të 
jashtëzakonshëm!

Në skenë pasoi radha e pafund  
e assistant supervisorëve të cilët  
morrën përgëzimet për hapin e  
tyre të parë nga drejtori gjeneral.
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Drejtuesja e programit, 
managerja gjithmonë e qeshur 
dhe me humor të mirë nga 

Rijeka, Jadranka Krajlic Pavletic, me 
buzëqeshjen dhe ngrohtësinë e saj e bëri 
edhe më të këndshëm takimin tonë. 
Fjala e saj e hapjes na i mbushi zemrat 
me ndjenjën e bashkimit dhe ngrohtësi.

Atmosfera u bë edhe më e ngrohtë 
kur filluam të këndojmë së bashku me 
Ciro Gasparac-in. Përveç këngëve, ai 
na argëtoi edhe me humorin e tij.

Drejtori i zyrës kroate Dr. Laszlo 
Molnar prezantoi dy produktet e reja 

që tani mund të blihen edhe në zyrat 
tona. Këto janë pija Aloe 2Go dhe 
produkti Nature 18.

Në vazhdim u njohëm me Gordana 
Gerice-n, drejtuesen e qendrës sonë 
kozmetike dhe mësimore. Në këtë 
qendër anëtarët e FLP-s i marrin me 
çmime të ulëta shërbimet si masazh, 
trajtim fytyre dhe trupi, kolofon dhe 
makijazh.

Specialistja jonë mjeke telefonike 
Dr. Lubja rauski Naglic mbajti 
një leksion tepër interesant me titull 
“Jam vetëm shtatëdhjetë vjeç”. Ky 

atmosfera e krishtlindjeve 
të Ditës së Suksesit i pushtoi 

të gjithë bashkëpunonjësit 
që erdhën të gëzuar në 

aktivitetin tonë përgatitor.

Forever SucceSS Day

Asnjëri nuk mund të ketë sukses vetëm

JaDraNKa 
KraLJIC PaVLETIC 

manager

FOTOGRAFOI: DARKO BARANASIC



12	 		 13www.flpseeu.com

leksion bënte fjalë rreth plakjes, si dhe 
problemeve dhe mangësive kozmetike 
që shfaqen me pleqërinë, dhe mësuam 
se ky proces mund të ngadalësohet 
me ushqimin e duhur, plotësues 
ushqimor dhe kujdes të rregullt. E 
falenderojmë Dr. Rauski-n që na 
tregoi rëndësinë e parandalimit dhe 
kujdesit për shëndetin, që na mësoi se 
për pleqërinë duhet të përgatitemi që 
në moshë të re.

Prezantimi i përvojave me produkte 
të konsumatorëve u drejtua nga 
bashkëpunonjësja jonë senior 
managere, Dr. Branka Molnar 

Stantic. Në skenë u ngjitën  
me radhë managerët dhe 
bashkëpunonjësit tanë që merrnin 
pjesë për herë të parë në aktivitetin 
tonë Dita e Suksesit. Çdo manager 
tregoi përvojat e tij, kurse anëtarët 
e rinj dallimet që i nxitën për t’u 
bashkuar me ne. Dhe Dr. Molnar 
i zgjeroi edhe me përvojat e saj 
njohuritë tona në lidhje  
me produktet.

Pas pushimit salla u mbush përsëri 
me këngët e Ciro Gasparac-it. Me 
këngën “Krishtlindet e bardha” dhe 
duartrokitje të mëdha u ndamë nga 

njëri-tjetri me bindjen se do të kemi 
përsëri rast për të qenë së bashku. 

Mg. Marija Novak Istok na dha 
këshilla me vlerë që si ta shfrytëzojmë 
kohën dhe të planifikojmë detyrat 
tona. Ne kohën nuk e konsiderojmë 
si para, por si element të jetës. Shumë 
njerëz e harxhojnë kot kohën, e 
mbushin atë me gjëra pa vlerë. Një nga 
sekretet e menaxhimit të suksesshëm 
është pikërisht shfrytëzimi i duhur i 
kohës. Si të kujdesemi për gjërat, si të 
përcaktojmë prioritetin, si ta ndajmë 
kohën – për të gjitha këto dëgjuam 
këshilla me vlerë në këtë leksion.

Forever SucceSS Day

Asnjëri nuk mund të ketë sukses vetëm
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Bashkëpunonjësja jonë senior 
managere nga Pula, Manda Korenic, 
është pronare i një salloni kozmetik 
ku përdor produktet dhe lëndët 
kozmetike të kompanisë sonë. Manda 
në leksionin e saj na tregoi rëndësinë e 
trajtimit të përditshëm të fytyrës dhe 
thelbin e makijazhit. Me ndihmën 
e bashkëpunonjëseve të saj shfaqi 
në skenë makijazhin ditor, pastaj se 
si mund të bëhet ky me disa lëvizje 

makijazh për rast. Tregoi edhe disa 
sekrete se si femrat mund t’i fshehin 
apo pakësojnë mangësitë e vogla.

Në vazhdim u dhamë vlerësimet 
e tyre supervisorëve, assistant 
managerëve, managerëve dhe 
ndërtuesve më të mirë të rrjetit.

Nenad Pavletic është bashkëshorti 
i drejtueses së sotme të programit. 

Në leksionin e tij na tregoi faktin 
se në çdo punë, kështu edhe në 
FLP duhet të jetë një person i cili e 
udhëheq biznesin. Është gjithashtu 
fakt që pa sfond nuk mund të pritet 
as rezultat dhe as sukses. Duhet 
mbështetja, puna në sfond, sfondi 
moral dhe “teknik” i cili ndihmon 
funksionimin e biznesit. Asnjëri 
nuk mund të bëhet i suksesshëm 
vetëm. Dhe për ne këtë mbështetje 
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e përbëjnë partnerët, fëmijët dhe 
bashkëpunonjësit tanë. Në rastin 
e tyre është Nenad-i që e bën të 
suksesshme Jadranka-n.

Bashkëpunonjësja jonë managere 
nga Zagrebi, Jagoda Leskovar, në 
leksionin e saj foli rreth programeve 
motivues, dhe konkretisht rreth 
programit të blerjes së makinës. Tha se 
edhe ajo vet e realizoi programin dhe 

me këtë u tregoi bashkëpunonjësve të 
saj se s’ka gjë të pamundur. Foli rreth 
rregullave të kualifikimit, mënyrës 
së pagimit, dhe me këtë na nxiti të 
gjithëve që  ta provojmë pa frikë.

Si zakonisht edhe tani takimi ynë u 
mbyll me dhënien e vlerësimeve dhe 
medaljeve bashkëpunonjësve tanë që 
kapërcyen pragun e parë në rrugën 
drejt suksesit.

Dita e ardhshme e Suksesit do të 
jetë në 17 mars 2007 ku rolin e 
drejtueses së programit e morri 
përsipër bashkëpunonjësja jonë senior 
managere nga Pula, Manda Korenic.

Dr. LaSzLo MoLNar
drejtor rajonal

FLP Zagreb
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   Të kualifikuarit e President’s Club 2007
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kualifikime

Szabó József, Szabó Józsefné 8109 cc Berkics Miklós 7265 cc Krizsó Ágnes 5863 cc

Dr. Ratkovic Marija, 
Ratkovic Cvetko 2494 cc

Janovic Dragana, 
Janovic Milos 1763 cc

Micic Mirjana, 
Harmos Vilmos 1625 cc

Éliás Tibor, Szász Marianne NM. 1338 cc Császár Ibolya Tünde NM. 1328 cc
Dr. Schmitz Anna, 
Komoróczy Béla NM. 1157 cc
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   Të kualifikuarit e President’s Club 2007

kualifikime

Varga Róbert 5711 cc
Bruckner András, 
Dr. Samu Terézia 3772 cc Kósa L. Adolf                        NM. 1503 cc

Hajcsik Tünde, Láng András NM. 1149 cc
Lomjanski Stevan, 
Lomjanski Veronika 6192 cc Burus Marija, Burus Bosko 3176 cc

Ocokoljic Daniela NM. 770 cc
Dragojevic Goran, 
Dragojevic Irena NM. 695 cc Ocokoljic Zoran NM. 689 cc



18 www.flpseeu.com   19

b
o

s
n

ia
-H

e
r

C
e

g
o

v
in

a
K

r
o

a
C

ia
s

l
l

o
v

e
n

ia

kualifikime

 
Vraneš Zrinka 537 cc Njegovanovic Vaselije 771 cc Jovanovic Zvezdana 651 cc

 
Stilin Tihomir, Stilin Maja 1544 cc

Kraljic-Pavletic Jadranka, 
Pavletic Nenad 1007 cc Korenic Manda, Korenic Ecio 993 cc

Zore Jozefa 1357 cc Brumec Tomislav 1342 cc Jazbisek Tanja 699 cc
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Mustafic Subhija, 
Mustafic Safet NM. 369 cc Glavinka Željko NM. 211 cc Dragic Meliha, Dragic Dragan NM. 276 cc

Molnár László,
Molnár-Stantic Branka NM. 639 cc Ciler Dominik, Ciler Stefanija NM. 526 cc

Brence-Jovic Vesna, 
Jovic Dusan NM. 515 cc

Arbeiter Jozica, 
Dr. Arbeiter Miran NM. 388 cc Bizjak Marija NM. 338 cc Brumec Lovro NM. 273 cc
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HUNGARIA SERBIA, MALI I ZI

CONQUISTA DOR CLUB
Shpërndarësit më të su ksesshëm të muajit dhjetor 2006

LISTA E REZULTATEVE

Klubi i 
Sundimtarëve 

Dhjetë 
shpërndarësit 

e parë sipas 
pikëve personale 

dhe të non-
managerit

  1.  Fekete Zsolt dhe 
Ruskó Noémi

  2.  Éliás Tibor dhe 
Szász Marianne

  3.  Siklósné dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán

  4.  Hajcsik Tünde dhe 
Láng András

  5.  Senk Hajnalka
  6.  Dr. Schmitz Anna dhe 

dr. Komoróczy Béla
  7.  Szeghy Mária
  8.  Dominkó Gabriella
  9.  Tóth Tímea
10.  Tamás János dhe 

Tamás Jánosné

  1.  Ocokoljić Zoran
  2.  Ocokoljić Daniela
  3.  Buruš Marija dhe 

Buruš Boško
  4.  Marinković Vera dhe 

Marinković Miladin
  5.  Ljubisavljević Milija dhe 

Ljubisavljević Dragana
  6.  Antonijević Slobodan dhe 

Antonijević Biljana
  7.  Lazarević Olivera dhe 

Lazarević Zoran
  8.  Vučetić Boro dhe 

Rukavina Gordana
  9.  Pavlović Aleksandar dhe 

Pavlović Biljana
10.  Jović Randjelović dr. Sonja dhe 

Randjelović Dragan
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KROACIA BOSNIA DHE HERCEGOVINA SLLOVENIA

CONQUISTA DOR CLUB
Shpërndarësit më të su ksesshëm të muajit dhjetor 2006

LISTA E REZULTATEVE

  1.  Golubović Karmela dhe 
Golubović Roman

  2.  Orinčić Marija Magdalena
  3.  Lesinger Ivan dhe 

Lesinger Danica
  4.  Matek Zdenko dhe 

Matek Mira
  5.  Mustapić Natalija dhe 

Mustapić Nikica
  6.  Fadljević Snježana dhe 

Fadljević Milan
  7.  Vukas Božica
  8. Katić Ivan
  9. Zic Nives
10. Slutej Marina

  1.  Mustafić Subhija dhe 
Mustafić Safet

  2.  Njegovanović Svetlana
  3.  Smajić Mevludin
  4.  Grujić Spomenka dhe 

Grujić Veljko
  5.  Hodžić dr. Sead
  6.  Janković dr. Živojin dhe 

Janković Radojka
  7.  Đorđević Radmila
  8.  Saračević Edina dhe 

Saračević Ragib
  9.  Kundert Aida dhe 

Kundert Božidar
10.  Njegovanović Grozdana dhe 

Njegovanović Sreten

  1.  Brumec Lovro
  2.  Božnik Slavica
  3.  Brumev Tomislav
  4.  Arbeiter Jožica dhe 

dr. Arbeiter Miran
  5.  Majcen Manja
  6.  Jazbinšek Tanja
  7.  Feher Stefania
  8.  Bizjak Marija
  9.  Jazbinšenk Kim
10.  Praprotnik Toncka
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CONQUISTA DOR CLUB
Të kualifikuarit e Klubit të Sundimtarëve të vitit 2006

KUALIFIKIME

HUNGARIA

Császár Ibolya Tünde
Gulyás Melinda
Tanács Ferenc dhe 
Tanács Ferencné 1543,9%
Hajcsik Tünde dhe 
Láng András
Márton József dhe
Mártonné Dudás Ildikó
Miklós Istvánné  dhe Tasi Sándor
Senk Hajnalka
Tóth Tímea
Dominkó Gabriella
Szép Margit dhe   Till György
Balla Mária
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Halmi István dhe Halminé Mikola 
Rita
Dr. Debrődi Mária dhe
Vágott Sándor
Szabados Zoltán dhe
Szabadosné Mikus Emese
Hegedűs Árpád dhe
Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Csürke Bálint Géza dhe
Csürke Bálintné
Révész Tünde dhe
Kovács László
Skáfár István dhe
Skáfárné Vásár Amália

Bánhidi András
Birkás Attila
T. Nagy Sándorné dhe
T. Nagy Sándor
Toldi Lászlóné dhe
Toldi László
Bakos Károly dhe Tanka Éva
Géringer Ágnes dhe
ifi. Lukács Gábor
Tordai Endre dhe
Tordainé Szép Irma
Molnár Zoltán
Hartyányi Julianna
Strifler Lászlóné dhe
Strifler László
Börcsök József dhe
B. Monostori Ibolya
Siklósné Dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Klaj Ágnes
Lapicz Tibor dhe  
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Tombáczné Tanács Erika dhe
dr. Tombácz Attila
Bánki László dhe
Bánkiné Takács Márta
Czomba Lajosné dhe Czomba Lajos
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe
Kulcsár Imre
Róth Zsolt dhe Róth Gregin Tímea
Tóth Csaba 
Soós István dhe
Soósné Zelei Mária 1542,45%
Rékasi Károly dhe Détár Enikő
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CONQUISTA DOR CLUB
Të kualifikuarit e Klubit të Sundimtarëve të vitit 2006

KUALIFIKIME

Bucsi Imréné
Fittler Diána
Kiss Józsefné dhe Kiss József
Csiki Józsefné dhe
Csiki József
Gecző László Zsoltné dhe
Gecző László Zsolt
Szabó Péter dhe
Szabóné Horváth Ilona
Varga Tiborné dhe Varga Tibor
Gerencsér József dhe
Gerencsérné Bakos Erzsébet 75,50%
Darabos István dhe
Darabos Istvánné
Szabóné Jakab Mária
Szeghy Mária
Holczer Tibor dhe Rácz Edit
Zöld Józsefné dhe
Zöld József
Szanyi Imre
Dr. Rosner Gyula dhe dr. Rosnerné 
Danner-Stipkovits Mónika
Mussó József dhe
Mussóné Lupsa Erika
Téglás Gizella
Léránt Károly dhe
Lérántné Tóth Edina
Rusák Patrícia
Szigetvári Ferenc dhe
Szigetvári Ferencné
Futaki Gáborné
Ráth Gábor 1,331
Dr. Kiss Ferenc dr. Nagy Ida
Sulyok László dhe

Sulyokné Kökény Tünde
Kompp Rezsőné Czerva Ibolya dhe
Soltész József
Sitkei Zoltán dhe Sitkei Zoltánné
Szegfű Zsuzsa dhe 
Pintér Csaba
Dr. Lukács Zoltán dhe
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Mrakovics Szilárd dhe
Csordás Emőke
Sándor Péter dhe Székely Csilla
Varga Zsuzsa
Retter József
Budai Tamás
Schönfeld Szilvia
Ruszbachné Szarvas Mária
Tasnády Beáta dhe 
Vörös Zoltán
Király Krisztina
Jozó Zsolt dhe
Molnár Judit
Szabó Zoltánné dhe 
Szabó Zoltán
Hertelendy Klára
Németh Sándor dhe
Némethné Barabás Edit
Ifj. Szepesi István
Becker Péterné
Király László dhe 
Tenke Eszter
Rex Alexander
Kincses János dhe 
Kincses Jánosné

SERBIA

Miskić dr. Olivera dhe 
Miskić dr. Ivan
Ocokoljić Daniela
Janović Dragana dhe 
Janović Miloš
Ocokoljić Zoran
Dr. Lazarević Predrag dhe 
dr. Lazarević Biserka
Stojanović Emilija dhe 
Stojanović Nenad
Antonijević Slobodan dhe 
Antonijević Biljana
Milanović Ljiljana
Damnjanović Andrija dhe 
Vanjavski Marija
Ostojić Boro
Novaković-Dragojlović Dragana dhe 
Ristanović Radan

SLLOVENIA

Jazbinšek Tanja
Brumec Tomislav
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kualifikime

Niveli I Të kualifikuarit e Profit Sharing, 2007

Niveli II

Niveli III

Tóth István dhe Zsiga Márta
Haim Józsefné dhe Haim József
Tóth Sándor dhe Vanya Edina
Csepi Ildikó dhe Kovács Gábor
Rózsahegyi Zsoltné dhe 
Rózsahegyi Zsolt
Szekér Marianna
Krizsó Ágnes
Janović Dragana dhe Janović Miloš
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin dhe 
Dr. Seres Endre
Bruckner András dhe dr. Samu Terézia
Buruš Marija dhe Buruš Boško
Ratković Marija dhe Ratković Cvetko
Varga Géza dhe 
Vargáné dr. Juronics Ilona
Varga Róbert
Csuka György dhe dr. Bagoly Ibolya
Knisz Péter dhe Knisz Edit
Éliás Tibor dhe Szász Marianne
Fekete Zsolt dhe Ruskó Noémi
Utasi István dhe Utasi Anita
Halmi István dhe 
Halminé Mikola Rita
Dr. Schmitz Anna dhe 
Dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Bánhegyi Zsuzsa dhe 
Dr. Berezvai Sándor
Révész Tünde dhe Kovács László
Dragojević Goran dhe Dragojević Irena
Mičić Mirjana dhe Harmos Vilmos
Hajcsik Tünde dhe Láng András
Ocokoljić Zoran
Ocokoljić Daniela
Császár Ibolya Tünde
Dr. Kósa L. Adolf
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Senk Hajnalka

Szabó József dhe Szabó Józsefné
Vágási Aranka dhe Kovács András
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika

Berkics Miklós
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Të kualifikuarit e Profit Sharing, 2007
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Halmi István dhe Halminé Mikola Rita Ocokoljić Daniela

FLP Hungaria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit
Nivelin e safir managerit e arritën:

Ocokoljić Zoran

Nivelin e soaring managerit e arritën:

Hajcsik Tünde dhe Láng András Uzoni Zsuzsanna

Nivelin e senior managerit e arritën:

Altmann Andrea dhe 
Altmann László
Barta Csabáné dhe Barta Csaba
Csiki Jánosné dhe Csiki János
Dénes Éva dhe Horányi Péter
Dr. Bálint Zoltán dhe 
Dr. Bálintné dr. Molnár Zsuzsanna
Dr. Lázárcsik Ildikó dhe Papp László

Dr. Ladányi Erzsébet
Farkas Eszter dhe Firisz Imre
Hartmann Ádám dhe 
Hartmann-né Semsei Katalin
Kádár József dhe Kádár Ilona
Koledich Antalné dhe 
Koledich Antal
Kovács Tímea

Lazarević Olivera dhe 
Lazarević Zoran
Ljubisavljević Milija dhe 
Ljubisavljević Dragana
Marinković Vera dhe 
Marinković Miladin
Nagy Katalin dhe 
Kovács András

Pavlović Aleksandar dhe 
Pavlović Biljana
Sebestyén Ágnes dhe Tóth István
Török Julianna
Vargáné dr. Fekete Valéria dhe 
Varga István
Vučetić Božo dhe 
Rukavina Gordana

Nivelin e managerit e arritën:

Balogh Tünde
Bocskainé Makó Enikő dhe 
Bocskai Krisztián
Bošković Nada dhe Bošković Milomir
Bošković Snežana dhe 
Bošković Dragan
Božnik Slavica
Bója Györgyné dhe Bója György
Cetković Veselin dhe 
Cetković Mirjana

Csontos Gábor
Dr. Csontos Gábor
Dr. Harmos Csaba dhe 
Dr. Harmosné Visnyovszky Mária
Ferbert László dhe Vitok Zsuzsanna
Földházi Flóriánné
Gáborné Márton Judit
Holló Marianna dhe Holló Zoltán
Huszti Zsuzsanna dhe 
Pócsik Gábor

Hutóczki Melinda dhe 
Hutóczki Ferenc
Janjić Marjan dhe Ocokoljić Jelena
Janjić Mirjana dhe Janjić Rade
Jovanić Mile dhe Jovanić Milka
Juhász Lászlóné dhe Juhász László
Kapor-Kostić Ljiljana
Kocsis Imre
Ládi Klára dhe Szikszai Béla
Misota Edit Anna

Misotané Müller Edina dhe 
Misota Csaba
Nagy József dhe Nagyné Koszér Edit
Rékasi Erika
Radišić Smiljka
Rotyis Adrienn
Sudar Slobodan dhe Sudar Živadinka
Szabó Melinda
Tóthné Barna Csilla
Vas József

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Andrić Zorana dhe Andrić Stevan
Aradi Balázs
Balázs Péter Pál dhe 
Balázsné Sebestyén Mónika
Bálinti György
Bándoliné Csirke Veronika dhe 
Bándoli Péter
Bánó Péter Zoltán dhe 
Bánóné Szőke Hajnalka
Bačkić Milica
Bak Katalin
Balázs Nikolett
Balogh Zsuzsa
Beer Tamás dhe Beerné Nagy Andrea
Bicsérdi Anikó
Bogojević Vesela dhe 
Bogojević Miroslav
Borombós Attila
Botházyné Zoltán Anna Mária

Böszörményi Albertné
Cseh László dhe 
Csehné Erdődi Zsuzsanna
Cser Péter dhe Bánó Bettina Ildikó
Csörgő Ferenc
Dénes Lászlóné
Demény Donát
Deme Mónika
Đurjević Marica
Dr. Rabrenović Olivera dhe 
Rabrenović Miroslav
Dr. Baksa Éva
Dr. Bazsika Anna
Dr. Dudás Józsefné
Dr. Rosta Ildikó
Dóra Beáta dhe Csehi György
Fazekas Aranka
Fehér Stefánia
Fehér Balázs

Feketéné Tóth Mária dhe 
Fekete Ádám
Fődi Attila dhe Szabó Réka
Gecső Ágnes dhe Gáti Ernő
Grujić Spomenka dhe Grujić Veljko
György László dhe Staudinger Judit
Hacsavecz Baetrix
Hajdu Istvánné dhe Hajdu István
Halmi Eszter
Hegyi Brigitta
Herdonné Horváth Anikó dhe 
Herdon Béla
Hergyó Bencze dhe Gábor Gáborné
Hertelt Karl-Heinzné
Hleba Erika
Horváth Zoltánné dhe Horváth 
Zoltán
Horváth Eszter
Istenes György

Janković Jelena
Janković Jovana
Jankovich Lászlóné
Jassek Beáta
Kárpát Györgyné
Kerékgyártó Jánosné
Király Lajos dhe 
Királyné Bozoky Erika
Knežević Jovan dhe Knežević Stana
Kocsis Norbert
Kokar Milanka
Kuć Kristina
Labanc Katalin
Lauter Istvánné dhe Lauter István
Lendvai Zsolt
Lestár László
Letek László
Lippai Viktor dhe Kiss Diána
Márkus József

Nivelin e supervisorit e arritën:

KUALIFIKIMET E MUAJIT  DHJETOR
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Niveli I

Ádámné Szőllősi Cecília dhe 
Ádám István
Atanasov Divanis
Babály Mihály dhe Babály Mihályné
Bakó Józsefné dhe Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella dhe Gesch Gábor
Barnak Danijela dhe Barnak Vladimir
Bánhegyi Zsuzsa dhe 
Dr. Berezvai Sándor
Brumec Tomislav
Becz Zoltán dhe Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta dhe 
Papp-Váry Zsombor
Botis Gizella dhe Botis Márius 
Bognárné Maretics Magdolna dhe 
Bognár Kálmán
Bojtor István dhe 
Bojtorné Baffi Mária
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó dhe Kovács Gábor
Csuka György dhe Dr. Bagoly Ibolya
Csürke B. Géza dhe Csürke Bálintné
Darabos István dhe Darabos Istvánné
Davidović Mila dhe Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila dhe 
Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva dhe Dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán dhe 
Dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit dhe Szabó János
Dragojević Goran dhe 
Dragojević Irena
Fejszés Ferenc dhe 
Fejszésné Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde dhe Láng András
Halomhegyi Vilmos dhe 
Halomhegyiné Molnár Anna
Haim Józsefné dhe Haim József

Hanyecz Edina
Hári László dhe Hegyi Katalin
Heinbach József dhe 
Dr. Nika Erzsébet
Hertelendy Klára
Jakupak Vladimir dhe 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Kása István dhe Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária dhe 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám dhe Ótós Emőke
Knisz Péter dhe Knisz Péterné      
Dr. Kovács László dhe 
Dr. Kovács Lászlóné
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor dhe 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Mayer Péter
Markó Mária dhe Markó Antal
Márton József dhe 
Mártonné Dudás Ildikó
Mičić Mirjana dhe Harmos Vilmos
Milanović Ljiljana
Milovanović Milanka dhe 
Milovanović Milislav
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László dhe 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija dhe Nakić Dusan
Miškić Dr. Olivera dhe Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd dhe Csordás Emőke
Dr. Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes
Németh Sándor dhe 
Némethné Barabás Edit
Ocokoljić Daniela
Ocokoljić Zoran
Orosz Ilona dhe Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor dhe Papp Tiborné

Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena dhe Petrović Milenko
Radóczki Tibor dhe Dr. Gurka Ilona 
Ramhab Zoltán dhe Ramhab Judit
Révész Tünde dhe Kovács László
Šaf Ljiljana dhe Šaf Vladimir
Senk Hajnalka
Stegena Éva
Stilin Tihomir dhe Stilin Maja
Pintér Csaba dhe Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné dhe Szabó Ferenc
Szabó Péter dhe 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit dhe 
Schlepp Péter
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János dhe Juhász Dóra
Szidiropulosz Angelika dhe Miklós 
Tamás Jáno dhe Tamás Jánosné
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika dhe  
Dr. Tombácz Attila
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag dhe 
Ugrenović Olga
Virágné Tóth Erika dhe Virág Tibor
Vitkó László
Zakar Ildikó

Niveli II

Bánhegyi Zsuzsa dhe 
Dr. Berezvai Sándor
Bíró Tamás
Botis Gizella dhe Botis Marius
Czele György dhe 
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin dhe 
Dr. Seres Endre
Erdős Attila dhe Bene Írisz
Fekete Zsolt dhe Ruskó Noémi
Gecse Andrea     
Illyés Ilona     

Janović Dragana dhe Janović Miloš      
Kis-Jakab Árpád dhe 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Nagy Gabriella
Nagy Katalin 
Ocokoljić Daniela 
Ocokoljić Zoran
Papp Imre  dhe Péterbencze Anikó
Rózsahegyi Zsoltné dhe 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna dhe 
Dr. Komoróczy Béla
Siklósné Dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Tóth István dhe  Zsiga Márta
Tóth Sándor dhe Vanya Edina
Varga Géza dhe 
Vargáné Dr. Juronics Ilona

Niveli III

Berkics Miklós
Bruckner András dhe 
Dr. Samu Terézia
Buruš Marija dhe Buruš Boško
Éliás Tibor dhe Szász Marianne
Fekete Zsolt dhe Ruskó Noémi
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István dhe 
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád dhe 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Dr. Ratković Marija dhe 
Ratković Cvetko
Szabó József dhe Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva dhe Szép Mihály
Utasi István
Varga Róbert
Vágási Aranka dhe Kovács András 

Márton Krisztina
Mészáros Attila dhe 
Mészárosné Csák Edina
Mészáros Pál dhe 
Mészárosné Tari Valéria
Mészárosné Veres Dóra
Madai Petra
Majcen Manja
Matić Branka
Miklósi Ferencné dhe 
Miklósi Ferenc
Mladenović Miroslav dhe 
Krčmarević Dragica
Mussó Zsófia
Nađ Danijela
Nagy Jenő
Nagy Katalin

Nagy Gabriella
Nagy Péter dhe 
Boncsér-Nagy Henrietta
Nagyné Szomszéd Ágota dhe 
Mészár Mihály
Narozsnik Zoltán dhe Narozsnikné 
Rajnai Zsuzsanna
Nikolić Slavko dhe Nikolić Gordana
Nyári Róbert Zsolt dhe 
Nyáriné Tóth Katalin
Rédlig Amarilla
Rétlaki Gábor
Radojević Pavlina
Saračević Edina dhe 
Saračević Ragib
Schulhof Ernőné
Sefcsik Ibolya

Sijačić Kiralj dr. Tatjana dhe 
Kiralj dr. Aleksandar
Simon Gyuláné
Sipos Tibor dhe Sipos Anita
Skoff Zsófia
Sovány Ildikó
Štula Dragana dhe Štula Pero
Sulyán Anna
Szalay Katalin
Szelle Ferencné
Szilágyi Edina
Szluk Tímea
Szücs József
Tátrai Sándorné
Tančev Zorica dhe Tančev Zoran
Tián Ernőné dhe Tián Ernő
Timár Csaba Mihályné dhe 

Timár Csaba Mihály
Trailović Saša dhe Trailović Slađana
Tóth Richárd László
Tóth Tímea
Uher Istvánné
Vámosi Attila dhe Bokros Adrienn
Várhegyi Jenőné
Varga Tamás
Varga Ferencné dhe Varga Ferenc
Varju Andrea
Veréb Krisztina
Verbőczi Attila
Vetró Béla
Vučićević Dragica dhe 
Vučićević Zoran
Zabos Imre és Zabos Imréné
Zokić Gordana

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:

KUALIFIKIMET E MUAJIT  DHJETOR
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Të Nderuar Shpërndarës!
Success Days të 2007-ës në Arenën e Sportit të Budapestit
13	janar.,		17	shkurt.,	24	mars.,	26	maj.,	23	qershor.,	21	korrik.,		
15	shtator.,	20	tetor.,	17	nëntor.,	15	dhjetor.

E parregullt: 
Asnjëherë	mos	blini	ose	shisni	produkte	në	kanale		
të	tjera	elektronike	apo	njësi	të	shitjes	me	pakicë.	Duke		
marrë	parasysh	mundësitë	e	ndryshme	të	shitjes	nëpërmjet	
medias	elekronike,	sipas	Forever	Living	Products:	këto	
konsiderohen	si	njësi	të	shitjes	me	pakicë.	Sipas	politikës	
aktuale	të	biznesit	qarkullimi	i	produkteve,	ose	publikimi	
i	formularëve	të	FLP-s	në	njësitë	e	shitjes	me	pakicë	është	
rreptësisht	i	ndaluar.	Qarkullimi	i	produkteve	me	anë	të	
medias	elektronike	mund	të	bëhet	vetëm	nëpërmjet		
faqes	së	internetit	www.flpseeu.com.	

Porosisni produkte në faqen e internetit  
www.flpseeu.com!
Zgjidhja	më	e	thjeshtë	dhe	më	e	sigurt	–	jo	vetëm	përsa	
i	përket	blerjes	së	drejtpërdrejtë	të	produkteve,	por	edhe	
regjistrimit	të	prorosive.	Është	një	mjet	i	shkëlqyer	edhe	gjatë	
rekomandimit	të	produkteve,	pasi	kjo	ofertë	është	joshëse	
për	çdo	të	interesuar.	Vlera	e	pikëve	të	çdo	porosie	brenda	24	
orëve	i	shtohet	vlerës	aktuale,	dhe	mund	të	lexohet	në	çdo	
moment	nëpërmjet	internetit	(www.foreverliving.com).	

Kartat	plastike	të	blerjes	me	shumicë	mund	t’i	merrni	
personalisht	gjatë	ditëve	të	punës	në	zyrat	e	kompanisë	sonë.

Kompania	jonë	u	ofron	Distributorëve	të	saj	një	mundësi	të	re	
për	të	kontrolluar	pikët	e	tyre.	

–		Në	fund	të	llogarisë	së	bonusave	tuaja	që	merrni	çdo	muaj	
në	dorë	gjeni	emrin	e	përdorimit	(LOGIN	ID)	dhe	fjalëkalimin	
(PASSWORD)	tuaj	për	të	hyrë	në	faqen	amerikane	të	
kompanisë	(www.foreverliving.com).	Pas	hyrjes	në	faqe,	
duke	shtypur	Hungarinë	mund	të	shikoni	pikët	tuaja.	

–		Informacione	rreth	pikëve	mund	të	kërkoni	edhe	nëpërmjet	
sistemit	të	sms-ve	që	funksionon	me	sukses	prej	vitesh.

–		Edhe	punonjësit	e	shërbimit	telefonik	të	zyrës	sonë	
qendrore	të	Budapestit	ju	informojnë	rreth	pikëve	tuaja	
aktuale	të	qarkullimit.	

–		Vlerat		e	pikëve	të	tyre	personale	distributorët	e	Budapestit	
mund	t’i	pyesin	në	numrin	e	telefonit	+36-1-269-53-70	dhe	
+36-1-269-53-71,	kurse	të	Kroacisë,	Bosnia-Hercegovinës,	
Sllovenisë,	Serbisë	dhe	Malit	të	Zi	+36-1-322-55-41.	Ju	lutemi	
bashkëpunonjësve	tanë	të	interesohen	vetë	për	pikët	dhe	
biznesin	e	tyre	personal!	

Informacione nga interneti: 

Njoftojmë	shpërndarësit	tanë	të	dashur	se	mund	të	marrin	
informacione	nga	dy	faqe	interneti	të	kompanisë	sonë.	
Njëra	faqe	interneti		“www.flpseeu.com” është	faqja	
kompanisë	së	vendit	tonë,	nëpërmjet	të	cilës	mund	të	
arrihen	magazinat	e	vendit	tonë.	Kodet	për	të	hyrë	në	këtë	
faqe	dhe	për	të	bërë	blerje	mund	t’i	kërkoni	në	zyrat	tona.	
Faqja	kryesore	e	internetit	të	kompanisë,	apo	siç	quhet	
zakonisht	“faqja	amerikane”	-	“www. foreverliving.
com”-	përmban	informacione	rreth	lajmeve	nga	FLP-ja,	
kontaktimeve	ndërkomëtare,	si	dhe	rezultateve	të	pikëve	
ditore	të	punonjësve.	Në	këtë	adresë	mund	të	hyjnë	gjithë	të	
interesuarit.	Në	faqen	e	distributorit	mund	të	hyni	duke	klikuar	
mbi	„distributor	login”.	Emri	i	përdoruesit	është	numri	juaj	i	
distributorit	(pa	shenjat	e	ndarjes).	Fjalëkalimi	gjendet	në	fund	
të	llogarisë	suaj	muajore.

I	lutemi	Shpërndarësve	tanë	të	nderuar,	që	në	të	ardhmen	
ti	kushtojnë	kujdes	plotësimit	të	saktë	të	porosive	të	
produkteve	dhe	të	formularëve	të	tjerë!	Porositë	e	produkteve	
të	korrigjuara	(emri	i	porositësi)	dhe	të	panënshkruara,	me	
qëllimin	për	të	shmangur	gabimet,	nuk	mund	ti	pranojmë.	Ju	
lutemi	gjithashtu,	të	kujdeseni	për	plotësimin	e	saktë	dhe	të	
lexueshëm	të	formularëve	të	regjistrimit:	me	shkronja	shtypi,	
me	bojë	të	zezë	ose	blu.	Në	rastin	e	ndryshimit	të	adresës	apo	
të	emrit,	ju	lutemi	të	përdorni	formularin	e	ndryshimit	të	të	
dhënave!

Në	interes	të	sigurisë	së	çështjeve	financiare	ju	lutemi,	që	në	
rastin	e	paraqitjes	së	bonuseve	nëpërmjet	të	besuarit	për	
këtë,	ky	person	i	besuar	të	sjell	me	vete	edhe	letërnjoftimin	e	
tij!	Sipas	politikës	ndërkombëtare	të	biznesit,	çdo	shpërndarës,	
që	nënshkruan	formularin	e	regjistimit	(kontratën),	fiton	
të	drejtën	e	blerjes	së	produkteve	me	çmim	shumice,	
direkt	nga	zyrat.	Gjithashtu,	shpërndarës	i	regjistruar,	ai	
bëhet	vetëm	gjatë	blerjes	së	parë,	duke	paraqitur	kopjen	e	
dytë	të	formularit	të	regjistrimit	së	plotësuar	më	parë	dhe	
dokumentin	e	porosisë	së	produktit	të	plotësuar.	

Risponsorizim! 

Dëshiroj	t’ju	tërheq	vëmendjen	për	rregullat	e	
“risponsorizimit”	të	cilat	gjenden	në	kapitullin	e	12-të	të	
Politikës	së	Biznesit.	E	rëndësishme	është	se	risponsorizimi	
s’është	proces	automatik,	por	vjen	në	fuqi	vetëm	pas	
plotësimit	të	formularëve	të	përcaktuar	(deklarata	e	
risponsorizimit,	fletë	regjistrimi	e	re)	dhe	përgjigjes	së	
kushteve.	Në	lidhje	me	rregullat	e	Politikës	së	Biznesit	gabon	
ai	që	bashkëpunonjësit	distributor	të	regjistruar	njëherë	i	fut	
për	herë	të	dytë	pa	plotësuar	procesin	e	risponsorizimit.

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë Qendrore në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478
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•		Zyra	qendrore	e	Budapestit:	1067	Budapest,	Szondi	utca	34.,	
tel:	+36-1-269-5370.	
Drejtori	i	marrëdhënjeve	ndërkombëtare:	Lenkey	Péter.

•		Magazina	e	Budapestit:	1183	Budapest,	Nefelejcs	u.	9-11.,	
tel:	+36-1-291-8995.	Drejtori	i	rajonit:	Lenkey	Péter.

•		Zyra	e	Debrecenit:	4024	Debrecen,	Szent	Anna	u.	31.,	
tel:	+36-52-349-657.		Drejtori	i	rajonit:	Pósa	Kálmán.

•		Zyra	e	Szegedit:	6721	Szeged,	Tisza	Lajos	krt.	25.,	
tel:	+36-62-425-505.	Drejtori	i	rajonit:	Radóczki	Tibor

•		Zyra	e	Szekesfehervarit:	8000	Székesfehérvár,	Sóstói	út	3.,	
tel:	+36-22-333-167.		Drejtori	i	rajonit:	Fődi	Attila

Njoftojmë	Shpërndarësit	tanë	të	nderuar	se	vendi	i	organizimit	të	
Success	Day	Forever	të	17	shkurtit	2007,	që	fillon	në	orën	10,	është:	
Arena	Sportive	Papp	Laszlo,	1143,	Budapest,		Stefánia	út	2.	I	mirëpresim	
të	gjithë!	Dëshiroj	t’iu	njoftoj	edhe	se	në	këtë	ditë	magazina	jonë	në	
rrugën	Nefelejcs	është	hapur	në	orarin	17-20.	

Produktet	e	Forever	Living	Products	dalin	në	treg	me	rekomandimin	e	
Shoqatës	së	Mjekësisë	Popullore	të	Hungarisë.		
I	lutemi	Distributorëve	të	nderuar,	që	bashkë	me	formularin	e	tyre	
të	regjistrimit	të	dorëzojnë	edhe	kopjen	e	lishencës	së	tyre,	si	dhe	
kopjen	e	dokumentit	të	paraqitjes	së	Zyrës	së	Taksave	dhe	Tatimeve	
të	ndërmarrjeve.	Ata	partnerë	të	Hungarisë,	të	cilët	për	blerjet	e	bëra	
dëshirojnë	të	nxjerrin	llogari	në	emrin	e	ndërmarrjes	së	tyre	personale,	
mund	ta	bëjnë	këtë	vetëm	në	rast	se	dërgojnë	dokumentet	e	duhura	
të	plotësuara,	dhe	një	kopje	të	dokumentit	që	vërteton	pozitën	e	tij	si	
pronar	i	ndërmarrjes.	Njoftimi,	që	ka	të	bëjë	me	këtë,	është	i	nxjerrë	në	
zyrat	tona,	por	kolegët	tanë	mund	t’ju	njoftojnë	edhe	me	fjalë	në	këtë	
aspekt.	Numrat	aktual	dhe	të	mëparshëm	të	revistës	mujore	mund	të	
lexohen	në	faqen	tonë	të	internetit	duke	përdorur	passwordin	„forever”.	

Njoftim	rreth	mundësisë	së	blerjes	me	ulje	
Për	të	përdorur	mundësinë	e	blerjes	me	ulje	ju	lutemi	zbatoni	rregullat	
e	mëposhtme:

1.  Deklarata: Ju	lutemi	që	me	vëmendje	plotësoni	saktësisht	çdo	pjesë	
të	deklaratës.	Nëse	e	dërgoni	personalisht	kolegët	tanë	i	kontrollojnë	
të	dhënat,	por	nëse	e	dërgoni	me	postë	kjo	gjë	nuk	është	e	mundur,	
prandaj	ju	lutemi	që	me	një	vëmendje	të	madhe	kontrolloni	të	dhënat	
tuaja,	sepse	në	rast	gabimi	sistemi	i	uljes	së	çmimeve	nuk	hyn	në	fuqi.

2.  Blerja: Gjatë	blerjes	sistemi	i	ofron	shumën	maksimale	të	uljes	atyre	
që	e	plotësuan	deklaratën.	Blerja	do	të	thotë	përdorimin	e	uljes	së	
çmimeve	ose	pagesën	e	bonusave,	kështu	edhe	blerja	personale	
kërkon	letërnjoftim	me	fotografi.	Në	rastin	e	blerjes	si	grup	duhet	
të	sillni	autorizim	të	nënshkruar	nga	dy	dëshmitarë	të	rregullt	
nga	çdo	person,	për	çdo	porosi.	Kolegët	tanë	i	pranojnë	porositë	
vetëm	pasi	i	kanë	kontrolluar	këto	gjëra.	Në	rastin	e	personave	me	
deklaratë	mungesa	e	letërnjoftimit	apo	e	autorizimit	sjell	refuzimin	
e	porosisë!

3.  Informimi: Kolegët	tanë	nëpër	magazina	vetëm	pas	paraqitjes	së	
letërnjoftimit	me	fotografi	dhe	dorëzimit	të	autorizimeve	japin	
informacione	rreth	shumës	aktuale	të	uljes.	

Zyra e Debrecenit

Bashkëpunonjësit	me	deklaratë	dhe	që	i	marrin	bonusat	e	tyre	në	
formë	kuponash,	mund	të	informohen	rreth	shumave	të	sakta	në	
adresën	Budapest,	Szondi	u.	34.
Dëshiroj	t’u	thërras	vëmendjen	distributorëve	të	Hungarisë	për	
shërbimin	tonë	të	transportimit	të	pakove.		Me	anë	të	këtij	shërbimi	
Distributort	tanë	të	Nderuar	i	marrin	porositë	e	bëra	maksimum	
brenda	2	ditëve	–	me	përputhje	kohe	–	në	çdo	pikë	të	vendit,	të	cilat	
duhen	marrë	brenda	48	orëve,	pasi	në	rast	të	kundërt	ato	i	anullojmë	
dhe	pikët	i	zbresim.		Çmimi	i	produkteve	të	porositura	dhe	ai	i	
transportit	duhet	paguar	kur	pakoja	merret	në	dorë.	Në	rastin	e	blerjes	
me	vlerë	mbi	1	pikë	shpenzimet	e	transportit	paguhen	nga	kompania.

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë Qendrore në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478
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Porositë	tuaja	mund	t’i	bëni	në	mënyrën	e	mëposhtme:
–		në	telefon,	ku	punonjësi	ynë	ju	jep	informacione	të	sakta	rreth	

shumës	së	porosisë,	vlerës	së	saj	në	pikë	dhe	çmimit	të	transportit.	
Numrat	e	telefonit:	061-297-5538,	061-297-5539,	cel:	0620/456-8141,	
0620/456-8149

–	nëpërmjet	internetit	në	adresën	www.flpshop.hu,
–	me	sms	në	numrin	e	telefonit	0620-478-4732.

Çmimet	e	transportit:
Budapest	 Provincë			
0-5	kg	 640	Ft	 1260	Ft
5-10	kg	 1240	Ft	 1720	Ft
10-30	kg	 1520	Ft	 1940	Ft
Mbi	30	kg	 30	Ft/kg	 30	Ft/kg

–		Çmimet	e	mësipërme	janë	të	vlefshme	deri	në	3	porosi/adresë,	mbi	
3	porosi	llogarisim	+200	Ft/porosi.

–	Çmimi	i	postimit	është	360	Ft/adresë.
–		Siguracioni:	deri	në	shumën	200	000	Ft	e	përmban	çmimi	i	

transportit,	mbi	këtë	shumë	për	çdo	10	000	Ft	është	50	Ft.
–		Çmimet	e	mësipërme	nuk	përmbajnë	TVSH-në	prej	20%.
–		Transportimi	i	porosive	bëhet	pas	përputhjes	paraprake	në	telefon.	

Shpenzimet	e	përputhjes	në	telefon	përmbahen	nga	çmimet	e	
mësipërme.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Hungarisë:
Dr.	Gabriella	Kassai:	+36-30-307-7426
Dr.	György	Bakanek:	+36-20-944-1442
Dr.	Laszlo	Kerekes:	+36-20-944-1442
Dr.	László	Mezôsi,	veteriner:	+36-20-552-6792

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SERBISË

•		Zyra	e	Beogradit:	11000	Beograd,	Kumodraska	162,	
tel.:	+381-11-3970-127.	

•		Zyra	e	Nisit:	18000	Niš,	Učitelj	Tasina	13/1.	
tel.:	+381-18-514-130,	+381-18-514-131

•		Zyra	e	Horgosit:	24410	Horgoš,	Rade	Končara	80.	
tel.:	+381-24-792-195.	Drejtori	i	rajonit:	Branislav	Rajic.

–		Forever	Living	Products	Beograd	na	ofron	shërbimet	e	
mëposhtme:	bërje	porosish	në	telefon	-	Telecenter.	Numri	i	
telefonit:	011/309-6382.	Orari	i	hapjes:	të	hënën,	të	martën	dhe	të	
enjten	12:	00-19.30,	në	ditët	e	tjera	të	punës	9:00-16.30.	Në	rastin	e	
porositjes	në	telefon	malli	shkon	tek	adresa	që	gjendet	në	numrin	
e		kodit	dhe	paguhet	kur	merret	në	dorë.	

–		Shpenzimet	e	postës	paguhen	sipas	kursit	të	PTT	Serbisë	të	ditës	

që	ndodh	shërbimi,	por	FLP-ja	e	Beogradit	i	paguan	vetëm	nëse	
porosia	e	bërë	në	një	numrë	kodi	e	kalon	1	pikë	krediti.	

–		Nuk	mund	të	bëhet	hyrje	nëpërmjet	telefonit.		
–		Porositë	telefonike	merren	në	shqyrtim	deri	në	datën	25	të	muajit,	

pas	kësaj	date	mund	të	porosisni	vetëm	personalisht	në	zyrën	
tonë.

–		Edhe	në	zyrën	e	Horgosit	dhe	Nisit	mund	të	blihen	materiale	
reklamash	dhe	gjithë	llojet	e	formularëve.	Distributorët	tanë	
mund	të	blejnë	edhe	fletat	e	regjistrimit	dhe	formularët	për	
ndryshimin	e	të	dhënave.	Success	Day	Forever	e	ardhshme	do	të	
mbahet	më	27	janar	2007.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Serbisë:
Dr.	Biserka	Lazarevič	dhe	Dr.	Predrag	Lazarevič:	+381-23-543-318

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë Qendrore në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

Zyra e Bijelinës

•		Zyra	e	Bijelinës:	76300	Bijeljina,	Trg	Đenerala	Draže	Mihajlovića	br.	3.,	
tel:	+387-55-211-784,	+387-55-212-605,	fax:	+387-55-221-780.	Orari	i	
hapjes	në	ditët	e	punës:	9.00-16.30.

•		Zyra	e	Banja	Lukas:	78	000	Banja	Luka,	Duško	Koščica	u.	22.,	
tel.:		+387-51-228-280.,	fax:	+387-51-228-288.	
Drejori	i	rajonit:	Dr.	Slavko	Paleksic

•		Zyra	e	Sarajevës:	71000	Sarajevo,	Akifa	Seremeta	do.	10.,		tel.:	+387-
33-760-650,	+387-33-470-682,	fax:	+387-33-760-651..		Orari	i	hapjes:	
të	hënën,	të	enjten,	të	premten:	09.00-16.30,	të	martën,	të	mërkurën:	
12.00-20.00.	Në	çdo	të	shtunë	të	fundit	të	muajit	organizojmë	një	
Ditë	Suksesi	Mini	në	zyrën	e	FLP-s.	Drejtori	i	rajonit:		Enra	Hadžović	Në	
zyrat	e	Forever	Living	Products	të	Bosnies	porositë	telefonike	mund	
të	bëhen	në	numrat	e	mëposhtëm	(regjistrimi	i	shpërndarësve	të	rinj	
nuk	mund	të	bëhet	nëpërmjet	telefonit):	+387-55-211-784.	

NJOFTIMET E ZYRËS SË MALIT TË ZI

•		81000	Podgorica,	Serdara	Jola	Piletića	br:	20.	
tel:	+381-81/245-412,	tel/fax:	+381-81/245-402.	
Drejtori	i	rajonit:	Aleksandar	Dakic	

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Malit të Zi:
Dr.	Laban	Nevenka:	+381-69-327-127

njoftime
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FLP TV

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë Qendrore në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

10.00 Lajme 
5.05 Nga bima deri tek produkti
10.20 Ujë mineral Forever - Dr. Schmitz Anna
10.40  Pomesteen Power - Film prezantues 

produktesh
10.45 Success Day – Klubi i Sundimtarëve 2006
11.20 FLP-ja prej 25 vitesh
11.35 Në garë me Europën – Miklos Berkics
11.55 Pro6 - Film prezantues produktesh
12.00 FLP – Plani Marketing
12.20  Success Day – Dr. György Bakanek 

– Fëmijë të shëndetshëm
12.40 Success Day – koncert i Magdolna Ruzsa-s
13.10 Emil Tonk – Ndërtim biznesi
13.30 Përrallë shampoje
13.35 Salloni Sonya - hapja
13.40  Success Day – Dariusz Heinbach 

– Zgjedhje fushe
14.00 Active HA - Film prezantues produktesh

14.05 Success Day – Sonya Show
14.30 Success Day – Pro� t Sharing 2006
15.00 Rolf Kipp – Metoda pune
40.40 Film prezantues produktesh – Probiotic
15.50 Katrin Bajri – 2
17.40 Success Day – Koncert i Ildiko Keresztes
18.00 Lajme 
18.05 Nga bima deri tek produkti
18.20 Ujë mineral Forever - Dr. Schmitz Anna
18.40  Pomesteen Power - Film prezantues 

produktesh
18.45 Success Day – Klubi i Sundimtarëve 2006
19.20 FLP-ja prej 25 vitesh
19.35 Në garë me Europën – Miklos Berkics
19.55 Pro6 - Film prezantues produktesh
20.00 FLP – Plani Marketing
20.20  Success Day – Dr. György Bakanek 

– Fëmijë të shëndetshëm
20.40 Success Day – koncert i Magdolna Ruzsa-s

21.10 Emil Tonk – Ndërtim biznesi
21.30 Përrallë shampoje
21.35 Salloni Sonya - hapja
21.40  Success Day – Dariusz Heinbach 

– Zgjedhje fushe
22.00 Active HA - Film prezantues produktesh
22.05 Success Day – Sonya Show
22.30 Success Day – Pro� t Sharing 2006
23.00 Rolf Kipp – Metoda pune
23.40 Film prezantues produktesh – Probiotic
23.50 Katrin Bajri – 2
01.40 Success Day – Koncert i Ildiko Keresztes
02.00 Lajme 
02.05 Nga bima deri tek produkti
02.20 Ujë mineral Forever - Dr. Schmitz Anna
02.40  Pomesteen Power - Film prezantues 

produktesh
02.45  Success Day 

– Klubi i Sundimtarëve 2006

03.20 FLP-ja prej 25 vitesh
03.35 Në garë me Europën – Miklos Berkics
03.55 Pro6 - Film prezantues produktesh
04.00 FLP – Plani Marketing
04.20  Success Day – Dr. György Bakanek 

– Fëmijë të shëndetshëm
04.40 Success Day – koncert i Magdolna Ruzsa-s
05.10 Emil Tonk – Ndërtim biznesi
05.30 Përrallë shampoje
05.35 Salloni Sonya - hapja
05.40  Success Day – Dariusz Heinbach 

– Zgjedhje fushe
06.00 Active HA - Film prezantues produktesh
06.05 Success Day – Sonya Show
06.30 Success Day – Pro� t Sharing 2006
07.00 Rolf Kipp – Metoda pune
07.40 Film prezantues produktesh – Probiotic
05.50 Katrin Bajri – 2
08.40 Success Day – Koncert i Ildiko Keresztes

Njoftim i zyrës së FLP-s së Sarajevës
-	Nga	shtatori	në	shërbimin	tonë	është	këshilltarja	dhe	specialistja	
mjeke	nga	Bosnia-Hercegovina	Dr.	Esma	Nisic,	me	të	cilën	mund	të	
kontaktohemi	në	numrin	e	telefonit:	+387-62-367-545	gjatë	ditëve	
të	punës	në	orarin:	18:00	–	21:00.	

–		Këshilltarja	dhe	specialistja	jonë	mjeke	çdo	të	mërkurë	mban	
konsultime	në	zyrën	e	Sarajevës	në	orën	17:00	–	19:30.

–		Në	rastin	e	porosisë	telefonike	pagesa	bëhet	kur	merret	malli.	
Nëse	vlera	e	porosisë	është	më	e	madhe	se	1	pikë	krediti,	atëherë	
shpenzimet	e	transportit	paguhen	nga	distributori.

PRoGRAmi nga 23 shkurt deri më 24 mars 2007

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

•		Zyra	e	Zagrebit:	10000	Zagreb,	Grada	Mainza	21.,
tel.:	+385-1-390-9770.,	fax:	+385-1-3909-771.	Orari	i	hapjes:	të	hënën	
dhe	të	enjten	12.00-20.00;	të	martën,	të	mërkurën	dhe	të	premten	
09.00-17.00.

•		Zyra	e	Splitit:	21000	Split.	Križine	19.	tel.:	+385-21-459-262.	
Orari	i	hapjes:	të	hënën	12.00-20.00;	të	martën,	të	mërkurën,	të	
enjten	dhe	të	premten	09.00-17.00.
Drejtori	i	rajonit:	Dr.	Molnár	László

–		Porosia	telefonike	bëhet	në	numrin	+385-1-3909-773.	Nëse	vlera	e	
porosisë	është	më	e	madhe	se	1	pikë,	shpenzimet	e	transportit	i	
paguan	FLP-ja.

–		Leksionet	rreth	marketingut	dhe	produkteve	fillojnë	çdo	të	hënë	
dhe	të	enjte	në	orën	18.00	në	zyrën	qendrore.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Kroacisë:
Dr.	Ljuba	Rauski	Naglic:	+385-915176510
Dr.	Eugenija	Sojat	Marendic:	+385-915107070

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË

•		1236	Trzin-Ljubljana,	Borovec	5.,	tel:	+386-1-562-3640.	
Orari	i	hapjes:	të	hënën	dhe	të	enjten	12.00-20.00,	të	martën,	të	
mërkurën	dhe	të	premten	09.00-17.00.

•		Adresa	e	magazinës	së	Lendavait:	Kolodvorska	14.,	9220	Lendava.
tel:	+386-2-575-1270.	Orari	i	hapjes:	të	enjten:	9.00-17.00.
Drejtori	i	rajonit:	Kepe	Andrej

Numri	i	Telecenterit	(ku	bëhen	porositë	telefonike)	është:	01/563-7501

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Sllovenisë:
Dr.	Arbaiter	Miran:	+386-41420788
Dr.	Canzek	Olga:	+386-41824163 Zyra e Lendvait

NJOFTIMET E ZYRËS SË KOSOVËS

www.fl pseeu.com  në internet

•	Prishtinë,	Rr.	Zagrebi	PN,	tel.:	+381-38-240-781.	Drejtori	i	rajonit:	Lulzim	Tytynxhiu

njoftime
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Falenderim
18 nëntor 2006, Success Day: Në këtë ditë 
morrëm shumë lavdërime për arritjen e nivelit 
II të programit motivues të makinës.

Na lavdëroi Forever Living Products, nga Dr. 
Sandor Milesz morrëm targën e cila është 
simboli i një cikli të ri 3 vjeçar. Kemi arritur 

shumë kualifikime gjatë periudhës së kaluar prej shtatë 
vjet e gjysëm dhe si gjithmonë, edhe tani vlerësimi na 
mbushi plot me ndjenja të mira. Na përforcon përsëri 
faktin që ndodhemi në vendin e duhur. Faleminderit!

Na lavdëroi Miki Berkics-i nga linja jonë 
sponsorizuese. Nga ai morrëm një makinë, dhe 
pavarësisht se ishte prej druri, të gjithë na e kishin zili.

Pastaj na lavdëruan bashkëpunonjësit tanë të cilët me 
çdo prezantim dhe blerje kontribuan që ne të ngjitemi 
në skenë. Gjatë gjithë kohës thonim “Faleminderit”.

Dhe na lavdëruan miqtë tanë të linjave kryqëzuese. 
Ata janë njerëzit të cilët pavarësisht se punojnë 
në linja të tjera, prapë u gëzohemi me sinqeritet 
sukseseve të njëri-tjetrit dhe motivojmë njëri-tjetrin 
në qëllim të arritjes së pikësynimeve të përbashkëta. 
Prandaj është i bukur ky biznes. Iu falenderojmë 
edhe Juve. Por në këtë ditë më shumë nga të gjitha 
na mungonte një lavdërim. Lavdërimi i një Njeriu të 
cilit i di për faleminderit jetën time, i cili gjithmonë 

më ka dashur, më ka mbështetur pa kusht dhe ka 
kontribuar gjithmonë në sukseset e mia të arritura 
në jetë. Tani nuk mund të vinte të na përgëzonte dhe 
unë nuk mund t’i përgjigjesha që faleminderit. Në 
këto ditë humba babanë, aq papritur saqë nuk pata 
mundësi t’i thoja as: faleminderit për gjithçka. Ishte 
gjithmonë i pranishëm dhe na mbështeste në rrugën 
drejt sukseseve tona. Ata që ishin të pranishëm në 
kualifikimin tonë Soaring e panë se sa duheshim, që 
me mbështetjen e tij ishte pjesë e punës sonë, dhe që 
me sa çiltërsi dhe përzemërsi i gëzohej suksesve tona. 
Jam shumë krenar për të, që mund ta quaj baba. 
Fjalët, mendimet dhe ndjenjat e marra prej tij ashtu 
si në të kaluarën do na tregojnë rrugën dhe do na 
motivojnë edhe në të ardhmen. 

Gjatë periudhës së kaluar prej shtatë vjet e gjysëm 
jemi ngjitur shpeshherë në skenë me rastin e ndonjë 
vlerësimi, me fjalë të tjera mund të them edhe se kemi 
arritur shumë fitore në biznesin e FLP. Në të gjitha 
kemi gëzuar së bashku dhe asnjëherë nuk kemi harruar 
ta falenderojmë për ndihmën e tij.

Tani këtë fitore dëshiroj t’ia dedikoj kujtimit të Tij. Ul 
kokën dhe me respekt të madh mendoj: Faleminderit 
për gjithçka Baba!

ZOLTAN SIKLOS
soaring manager
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Nga data 1 janar 2007 vjen në fuqi rregullorja e re kualifikimit për në 
World Rally. Sipas kësaj të kualifikuarit në përputhje me politikën e 
re të biznesit do të marrin pjesë në World Rally-n e 2008-ës. Vendet, 
qarkullimi i të cilave gjatë dy muajve të fundit arrin 5000 kartona, mund 
të ftojnë distributorin që në atë vit ka bërë pikët më të shumta në vend, si 
dhe distributorin që ka bërë pikët më të shumta personale dhe non-
manageri në atë vit. Do të udhëtojë distributori që plotëson kriterin e 
dytë, ndryshe nga më parë kur për në Rally merrte ftesë distributori i dytë 
që bënte pikët më të shumta në vend. Ky ndryshim NUK ka të bëjë me 
Rally-n e vitit 2007.

Pra distributorët e mëposhtëm kanë të drejtë të përfaqësojnë vendet e tyre 
në World Rally:

1.  Nga vendet që bëjnë 1000 kartona për dy muaj në vitin aktual 
kalendarik:

a) distributori që bën pikët më të shumta në vend në vitin aktual kalendarik
b)  distributorët që bëjnë të paktën 10000 pikë (gjithsej, jo vetëm në vend) 

gjatë vitit të periudhës së kualifikimit për në Super Rally
c)  distributorët e kualifikuar si Diamant Manager në vitin aktual 

kalendarik

2.  Nga vendet që bëjnë 5000 kartona për dy muaj në vitin aktual 
kalendarik:

a) distributori që bën pikët më të shumta në vend në vitin aktual kalendarik
b)  distributori që bën pikët më të shumta personale dhe non-manageri në 

vitin aktual kalendarik
c)  distributorët që bëjnë të paktën 10000 pikë (gjithsej, jo vetëm në vend) 

gjatë vitit të periudhës së kualifikimit për në Super Rally
d)  distributorët e kualifikuar si Diamant Manager në vitin aktual 

kalendarik

Rregull i ri në 
kualifikimin e 
World Rally-t

LAJME NGA FLP-JA
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PRENOTIM DHOME
Për të kualifikuarit e nivelit II dhe III Forever Living 
Products siguron dhomë hoteli për tre netë në Stockholm 
nga 12 prill deri në 15 prill 2007. 

Për të kualifikuarit të cilët përveç kësaj dëshirojnë të kalojnë 
netë plus – me shpenzimet e tyre - Jacqueline Commins 
(Anglia) i ndihmon me gadishmëri. Edhe të kualifikuarit 
e nivelit I dhe të pakualifikuarit Jacqueline Commins i 
ndihmon me kënaqësi në prenotimin e dhomave.
E-mail: Jacqueline@creativerealisation.com
Telefon: + 44 1352 744 281

Nëse kontaktoni me Jacqueline-n, iu lutemi ta informoni se 
për sa persona bëhet fjalë dhe cilët netë dëshironi të kaloni 
në Stockholm, pastaj në bazë të kësaj Jacqueline iu dërgon 
një formular të cilin pasi e plotësuat duhet t’ia dërgoni asaj 
prapa. Jacqueline e di ndarjen dhomave të hotelit sipas 
vendeve, prandaj mund të ndihmojë që skuadrat të jenë së 
bashku. Mos harroni se sa më shpejt e bëni prenotimin, aq 
më i mirë është çmimi dhe aq më shumë mundësi zgjedhje 
ka.

AEROPORTI ARLANDA
Nga aeroporti ndërkombëtar i Stockholmit treni Arlanda 
Express shkon në qendër të qytetit për 20 minuta me biletë 

njoftim

me çmim 200 SEK (21 €), ose me biletë vajtje-ardhje me 
çmim 380 SEK (40 €). Shoqëritë ajërore të mëposhtme 
sigurojnë udhëtime me shërbim të mirë për në Stockholm: // 
www.sas.se / dhe http// www.klm.com /.

TRANSFERTA
Sigurojmë transfertë për të kualifikuarit e World Rally-t  
që mbërrijnë në aeroportin Arlanda më 11 prill 2007. 
Sigurojmë transfertë për të kualifikuarit e Profit Sharing 
dhe të kualifikuarit e nivelit 2 dhe 3 të Rally-t Europian të 
cilët mbërrijnë në aeroportin Arlanda më 12 prill 2007 dhe 
e dërgojnë me shkrim në zyrën tonë orën e mbërritjes dhe 
numrin e aeroplanit.

VENDI I ORGANIZIMIT
Vendi i organizimit të aktivitetit dy ditor është Hovet, i cili 
ndodhet 10 minuta larg qendrës së qytetit: Globentoget 2 
12177 Johanneshov. Të pakualifikuarit mund të shkojnë 
në vendin e organizimit të Rally-t: në linjën jeshile të metros 
me 19-n ose 29-n në drejtim të Hagsätra ose Högdalen deri 
stacionin T Globen.

Për të kualifikuarit e nivelit 2 dhe 3 të Rally-t Europian, të 
kualifikuarit e World Rally-t dhe Profit Sharing sigurohet 
transferta ndërmjet hotelit dhe Hovet, si dhe për në vendin e 
organizimit të banketit të mbrëmjes së të shtunës.

Në dy ditët e Rally-t (13 dhe 14 prill) do të merrni pjesë 
në vlerësime, inspirim dhe motivim. Natyrisht mund të 

na pret Stockholmi!

mailto:Jacqueline@creativerealisation.com
http://www.sas.se
http://www.klm.com
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Në Stockholm moti është i larmishëm, temperatura në prill 
është 2-15 gradë Celsius. Mund të ketë diell dhe shi gjithashtu. 
Iu rekomandojmë të merrni me vete edhe rroba të trasha, sepse 
mund të bëjë edhe mot pak i ftohtë. Rreth motit në Stockholm 
mund të gjeni informacione në faqen e mëposhtme të internetit: 
http://www.wunderground.com/global/stations/02485.html

MOTI

njoftim

takoheni edhe me vikingë dhe perëndi skandinave, por i 
gëzohemi edhe faktit që në aktivitetin tonë do të shfaqen 
ilusionisti më i mirë i Skandinavisë, një grup ndërkombëtar 
kërcimtarësh, si dhe disa miq nga Afrika. Dhënia e çeqeve të 
Profit Sharing do të jetë pjesë programi të premten dhe të 
shtunën gjithashtu.

Orari
Të premten (13 prill) Rally fillon në orën 13:30. Të shtunën 
fillon në orën 11 dhe pritet të mbarojë në orën 18. Në të dyja 
ditët dyert i hapim gjysëm ore përpara. Në Arenën Hovet 
zhurma e lejuar është e përcaktuar me ligj, prandaj në Rally 
nuk lejohet përdorimi i borive dhe trombave. Në konkursin 
për skuadrën më entuziaste – Spirit Award – në vitin 2007 
çmimi do të jepet në bazë të kostumeve, këngëve dhe rimës.

Banketi i mbrëmjës së të shtunës: Të shtunën në mbrëmje 
mbajmë një banket për të kualifikuarit e Rally-t Europian, 
World Rally-t dhe Programit Profit Sharing. Vendi i 
organizimit: Factory Nacka Strand. Të kualifikuarve 
u shërbehet një darkë me tre pjata në një mjedis të 
mrekullueshëm.

Kërcim: Pas darkës të kualifikuarit do të argëtohen nga 
një grup muzikor, kështu që do të kenë mundësi të kërcejnë 
apo të bisedojnë me njëri-tjetrin. Edhe bari do të jetë në 
dispozicion (me shpenzime nga xhepi).

BILETAT
Biletat e hyrjes do t’i dërgojmë në fillim të janarit nëpër zyrat 
europiane.

na pret Stockholmi!

http://www.wunderground.com/global/stations/02485.html
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– Ju i udhëhiqni prej shumë vitesh 
bashkëpunonjësit tanë në botën e lëndëve 
kozmetike. Ndërtuesit e biznesit përveç 
njohurive teorike kanë nevojë edhe 
për njohuri praktike në mënyrë që t’ i 
rekomandojnë me bindje produktet tona. 
Në fillim të dinë t’ i përdorin vetë dhe 
pastaj t’ua tregojnë edhe të tjerëve në 
rrethin e të njohurve të tyre. Por e dimë që 
edhe Ju jeni ndërtuese rrjeti. Si keni kohë 
për gjithë këtë?
– Më pëlqen të merrem me lëndë 
kozmetike. Dhe natyrisht edhe me 
njerëzit. Nuk më pakësohen njohuritë 
në mendje nëse i përcjell ato, nëse i 
mësoj bashkëpunonjësit tanë të mbajnë 
prezantime kozmetike të thjeshta 
dhe të kuptueshme. Nuk dëshiroj të 
përgatis specialistë kozmetike për një 
orë e gjysëm, por përpiqem që femrat t’i 
pëlqejnë produktet tona dhe kozmetikën. 
Ndonjëherë përballem me kundërshtim të 
fortë, jam ulur në tavolinë edhe me vajzë 
e cila nuk kishte bërë asnjëherë makijazh 
dhe nuk kishte as dëshirë. Në këtë rast 

duhet pak mbushje mendje, pasi është 
mirë të shikosh kur dikush ndryshon nga 
rosë e shëmtuar në një femër të qeshur 
me rrezatim. Pra është e vërtetë thënia 
e Helena Rubinstein që: s’ka femër të 
shëmtuar, por vetëm përtace!

– Përveç lëndëve kozmetike mund të 
provohen edhe gjëra të tjera?
– Natyrisht. Përshembull mbështjellja 
e trupit. Body Toning Kit është shumë 
i rëndësishëm në trajtimin e pjesës së 
trupit nën minifund. Ndihmon në 
detoksikim, çliron yndyrat e rëna në 
grackë, e bën të njëtrajtshme pamjen e 
lëkurës. Ky trajtim mund të provohet 
– pas paraqitjes paraprake – nga një 
femër ose mashkull në javë.

– Çfarë ndryshimesh sjell ky vit në radhën 
e prezantimeve dhe kurseve përgatitore?
– Mbetet fillimi në orën 10 të martën 
në sallën Sonya të rrugës Szondy i 
prezantimit kozmetik, i cili përfundon 
në orën 11.30. Po këtu çdo të martë 

GYULA KOVACS DEVAI
assistant manager

Kata dhe Sonya. Nga e para 
rreth të dytës. Sepse në njohjen 

e hollësishme të Sonya-s Kata 
është ndihma më e mirë. Dhe 
sivjet bashkëpunonjësit tanë 

mund të njihen me familjen e 
lëndëve kozmetike në dy 
vende me udhëheqjen e 

drejtueses së kompanisë sonë, 
Kata Ungar. Përveç qendrës së 

re të rinovuar në rrugën 
Szondi, edhe salla mësimore 
e qendrës kozmetike e hapur 

vjet në nëntor në rrugën 
Nefelejcs i pret të gjithë ata 

që dëshirojnë ta provojnë 
në lëkurën e tyre familjen e 
lëndëve kozmetike Sonya.

KATA UNGAR
managere

Makijazh	në	telefon

S’ka femër të shëmtuar, por vetëm përtace!
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Makijazh	në	telefon

S’ka femër të shëmtuar, por vetëm përtace!
ndërmjet orës 12 dhe 13 mbajmë 
prezantimin Body Toning Kit, ku 
përpara pesëmbëdhjetë të interesuarve 
mbështjell dhe mas njërin prej tyre. Ky 
prezantim është fantastik. Çdo të enjte 
nga ora 15 mbajmë prezantim kozmetik 
me paraqitje paraprake dhe pjesëmarrjen 
e gjashtë të interesuarve në sallën Sonya 
të qendrës së rrugës Nefelejcs.

– Si mund të paraqitesh?
– Në celularin tim. Kata Ungar: 0630 
9225122. Në lidhje me këtë po iu them 
një gjë të rëndësishme, ata që më njohin 
e dinë që nuk më pëlqen të flas gjatë 
në telefon, numri i telefonit shërben 
për t’u paraqitur dhe jo për të bërë 
muhabet. Edhe unë vetë ndërtoj rrjetin 
tim, prandaj ndodh që dikush më merr 
gjatë punës dhe të mos ofendohet nëse 
i lutem të më marrë më vonë. Me këtë 
rast falenderoj të gjitha paraqitjet e 
deritanishme në prezantimet kozmetike, 
por në të ardhmen për fat të keq nuk 
mund të merrem dot me këtë për shkak 

të mungesës së kohës. Por i mirëpres të 
gjithë në Budapest, pavarësisht se anëtari 
i cilës skuadre është, pasi ne anëtarët e 
Forever-it i përkasim të gjithë familjes së 
madhe të Rex Maughan-it!

– Libër mësimor? Apo ndoshta kurs 
mësimor?
– Do të jenë të dy. Në Ditën e Suksesit 
në shkurt del Manuali i Kozmetikës dhe 
lexuesit mund të mbajnë në dorë punën 
disa mujore të shumë njerëzve. Për 
prezantimin e librit organizojmë një kurs 
kozmetike një ditor në sallën e madhe 
të rrugës Nefelejcs. Në fund të ditës 
pjesëmarrësit mund të marrin çertifikatë 
për kryerjen e kursit nga drejtori gjeneral 
Dr. Sandor Milesz.

– Kurset, të cilat janë mundësi falas dhe 
të cilat ja dimë për faleminderit drejtorit 
gjereal të kompanisë sonë, doktor Milesz-
it, pasi ai e ëndërroi dhe e bëri realitet 
Qendrën e Shërbimit dhe Mësimit Sonya, 
- cilëve ua rekomandoni në radhë të parë?

– Të gjithëve! Ua rekomandoj të gjithë 
bashkëpunonjësve tanë, t’i provojnë 
masazhatorët tanë pa të cilët mund të 
jetohet, por s’ia vlen!? Kanë një dorë 
të mrekullueshme dhe aftësitë e tyre 
sjellin një kënaqësi përrallore. Natyrisht 
me përdorimin e produkteve tona. 
Dhe nuk përmendëm specialistët tanë 
të kozmetikës. Zonja! Të mësojmë të 
bëjmë makijazh në mënyrë profesioniste, 
pasi ne do të bëhemi reklama e 
produkteve tona. Dhe do ta shihni 
që pikët e kreditit do të rrjedhin në 
biznesin tonë. Sepse ky është një biznes 
i thjeshtë!

– Përralla mahnitëse?
– Ka patur rast kur dikush ka dashur 
të bëjë makijazh në telefon, ku unë t’i 
thoja se çfarë dhe ku ta lyente! Apo ai 
djali që më morri në telefon me një fletë 
porosie dhe më tha se e dashura e tij 
ishte shumë e bukur dhe çfarë ngjyre i 
rekomandoja? Dhe cila ishte përgjigjja 
ime? Të blinte një komplet Sonya!
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Në 13 janar përjetuam atë 
që s’e kishim imagjinuar 

as në ëndrrat tona tona më 
të bukura! Success Day i 

të shtunës mbetet një nga 
momentet vendimtare të 
jetës sonë. Ai që ishte aty 

e kupton, megjithatë të 
kuptosh diçka të pakapshme 

nuk është e thjeshtë! 
Me siguri jemi subjektiv, por 

që kur punojmë në FLP, 
as jashtështetit dhe 

as këtu nuk kishim parë 
kualifikim të tillë. 

ISTVAN HALMI

RITA MIKOLA HALMINE
safir managerë
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Kjo ishte vetë 
mrekullia!
Kjo ishte një mrekulli! Morrëm 

aq shumë dashuri, vlerësim dhe 
lavdërime, për të cilat do t’ua 

dimë për nder gjithë jetën! Qanë nga 
gëzimi prindërit tanë, Bence dhe ne.

S’ka FALENDERIM që mund 
ta shprehë atë që ndjejmë ne tani. 
Falenderojmë në mënyrë të veçantë 
të gjithë ata që morrën pjesë në 
organizimin dhe koordinimin e kësaj 
(“sepse nuk jam naiv”, kjo duhej 
organizuar!) Nuk e dimë se cili – cilët 
– ishin, por e kemi një ide!

Prandaj falenderojmë në mënyrë të 
veçantë sponsorët tanë të shkëlqyer, 
Teca dhe Sanyi Herman, linjët tonë 
të sipërme, Zoli dhe Monika Becz, 
miqtë tanë të përhershëm dhe drejtuesit 
besnik, Ildi dhe Imi Kiss Mate, linjën 
vëllazërore më fantastike, miqtë që 
njeriu dëshiron, Dr. Ibolya Bagoly 
dhe Gyuri Csuka! Dhe kush të tjerë 
morrën pjesë në këtë atentat? Nuk e 
dimë, por as Ju – Ata – nuk e dini se 
çfarë na dhatë me këtë. prindërit tanë 
i bëtë krenar dhe të lumtur, në sy të 
fëmijëve tanë rikthyet pëlqimin dhe 
adhurimin për prindërit.

Iu urojmë që njëherë ta përjetoni 
të gjithë këtë MREKULLI. Si 
pjesëmarrës, si festues, si sponsor apo 
si i sponsoruar. Falenderojmë gjithë 
blerësit, bashkëpunonjësit, drejtuesit 
dhe managerët tanë. Për shkak të 
mungesës së vendit nuk mund t’i 
radhisim të gjithë, por ata që nuk 
mund të lihen pa përmendur janë: 
soaring manageri Csaba Toth, më i 
madhi në biznesin tonë. Csaba! Nëse 
Ti do të ishe sponsori ynë (megjithëse 
i yni është i shkëlqyer) do të ndiqnim 
si të verbër, sepse je Drejtues i vërtetë! 
Deri sa Ti u tregon rrugën atyre të 

Szacsa-s,  nga Laci Gulyas deri tek 
Zoli Nagy, nuk do të ketë problem! 
Maja, Ildi Zakar, Dr. Gergő Kasa, 
Kati dhe Abigel Raab, Istvan Erdődi! 
Ndoshta as nuk e kuptoni se ju keni 
një nga drejtuesit dhe sponsorët më të 
mirë të FLP-s! Laci Kecskes, Kati, Evi 
Rajnai, Meszi, dhe ata që përpiqen për 
më lart! Ilona! Dëgjojeni Csaba-n dhe 
Andi-n, sepse ia vlen!

Seniorët Dr. Zsolt dhe Ilonyka 
Gönczi! Nga ju u ngrit biznesi më i 
madh i Miskolcit. Drejtoheni mirë 
– më mirë se ne!

Jancsi dhe Eta Tamas, në fund të vitit 
bëhen soaring! Misi dhe Era Babaly, 
Klarika!

“Këmba” më e madhe. Dhe më 
të shtrenjtët: Icuka dhe Ilike, dy 
“seniorët” në pension! Sa shpresë dhe 
besim iu jepni të rinjve! Ildike dhe 
Imra Kulcsar! 10 supervisor brenda 
një viti! E pabesueshme! Ju të Juhasz-it, 
përpara!

Juli Hartyanyi, Ti thesar i shtrenjtë! 
Qëndro e tillë (ose bëhu më e 
shtrenjtë)! Zsolt dhe Judit Jozo, Laci 
Gecző, Mariann dhe Evi! Më të mirët 
e Debrecenit! Sot “vetëm” managerë, 
por nesër profit, soaring… 

Të nderuar Sanyi dhe Zsoka Nagy! A 
ka managerë më të besuar dhe besnik 
se sa ju? Mjekët dhe drejtuesit tuaj: 
Jolika, Rozsa, Dora! Dëgjojini ata!

Csertike, artiste jete! Do ta kishe 
problem po të ngarkonim akoma më 
shumë? Dhe Zoli Benke? S’besoj. 
Csetike! Nga ty erdhën më të mirët! 
Seniorët Ildi dhe Imi Kiss Mate. 
Imike “i egër” që u zbut! Dhe Ne 
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e dimë, që tani jemi përgjegjës për 
„Princin e vogël”! Po a na duhej kjo 
ne? (si jo!) Senior Miki Barany. “Zoti 
Doktor! Juve s’iu dhemb asnjëherë 
zemra?” Miki! Ç’do bësh po ta mbyllin 
spitalin?… (Mbetet Sir Milesz) Gabi 
Ecsedi! Ti del nga çdo problem? PO 
DEL! Dr. Peti Weinrauch, Mari! 
Miqtë tanë! Karcsi dhe Reni u zgjuan! 
Kujdesuni dhe ndihmojini! Ata e 
meritojnë!

Attila Abuczki, Agi: edhe sa herë do 
ta dëgjojmë në skenë që: Zonja dhe 
Zotërinj, miqtë tanë të dashur! Senior, 
soaring… managerët Attila Abruczki 
dhe Agnes Kiss Abruczkine! (zëri 
hungarez Peter Lenkey) Kati, Kati, 
Kati Rath! Qipro, Vien! Doktoreshë 
e panjohur! Më vonë mike e vërtetë! 
Nga ty edhe nga Malajzia “derdhet 
paraja”! Dhe fitimi nuk është ky, por 
Gabor dhe Melinda Rath. Ka nga ata 
që nuk i njohin akoma emrat e tyre? 
(do t’i njohin më vonë!) Me ne është 
edhe Imi Szanyi. Të duam Imike! 
(Mosha mesatare e biznesit e kalon atë 
të djemëve tanë.) Dhe sa të lezetshëm 
janë! “Fëmijë manager” Edhe këta 
duhen, jo vetëm të shkëlqyerit e Ildi-t! 
Edhe Zoli dhe Kriszti Mocsary, Tibi 
Sipos janë NJERËZ të mirë Zolika! 
Kushëriri im i dashur! Dr. Lukacs 
– për të tjerët. Pra merre Zsoka-n 
dhe sille kudo sepse e meriton! Drejt 
profitit, seniorit! (Gyurika, Judit, 

dikush…!) Zsuzsa dhe Dönczi 
Uzoni! (përsëri një familje seniori, me 
këto mund të mbulohet Danubi…) 
Shijojeni nivelin e ri edhe nja dy ditë. 
Por pastaj ndihmëdhënësit e dashur, 
Evi dhe Peter Denes, si dhe skuadra 
kanë nevojë për ju, për më të mirët! 
Familja Uzoni. Në pranverë ishin 
akoma supervisorë, kurse muajt e parë 
të dimrit i mbyllin si senior. Fantastike! 
Csaba dhe Kriszti Lay! Po iu presim!

Gabi Olah! Kush e besonte se 
një tregëtare e suksesshme, një 
grumbulluese diplomash, kryetare 
fondacioni dhe drejtuesja e sportit 
të rrethit do të merret me FLP! (për 
fat të mirë Ne e besuam!) Ka ndonjë 
gjë që ne e kërkojmë dhe Ti nuk do e 
bëje? Laci Letek (zgjohu, Marianne 
do të jetë suksesi!) E shtrenjta Erzsi! 
E shtrenjta Dr. Erzsi Ladany! 
Faleminderit që pate besim tek ne 
dhe besove që jemi edhe njerëz, e jo 
“vetëm” ndërtues rrjeti!

Faleminderit që përpiqesh t’i ndash 
meritat. Sepse megjithëse Laci 
Bertalan dhe e shoqja bënë shumë, 
janë drejtues të mirë dhe njerëz të 
vërtetë, dhe me ne edhe djali dhe 
vajza Maczi do të rriten mëtej, merita 
prapë s’është e Jotja! A di ministri ynë 
i shëndetësisë se spitalin e cilit do të 
mbyllë! Po të njihte dhe ta dinte se 
çfarë bën për të sëmurët, edhe atëherë 

do ta mbyllte? Apo tani këtu çdo gjë 
është vetëm politikë? Hiq dorë nga e 
gjitha, “Eja me ne dhe bëhu i pavarur, 
s’ka rëndësi se çfarë thonë…” Por  
Ti nuk do të ishe e plotë pa spitalin 
tënd. Böbe, Sanyika! Na falni që 
u bëmë safirë pa ju. (por i 10-i të 
bëhesh Ti) Laci Juhasz, Peti dhe 
Marti Skornyak! Po ju?! Dhe sa 
shumë njerëz të tjerë! Managerë në 
Sllovaki, Itali. Lovi, Mariann, Peti! 
Edhe Ju jeni me ne. Faleminderit për 
të kaluarën, suksese të shumta në të 
ardhmen!

Ishit të gjithë aty! Të njohur e të 
panjohur, miq dhe miq të ardhshëm 
me lule të shumta! Duke respektuar 
prindërit, fëmijët tanë dhe ne. A mund 
të marrë njeriu më shumë se kaq. 
Qamë dhe qatë, qeshëm dhe qeshët. Ju 
na dhatë muzikën, qetësinë, ulërimën, 
HIMNIN, respektin dhe shpresën: 
ekziston qëllimi. Na sollët një ëndërr, 
një ëndërr të realizuar. Dhe për më 
tepër: një ëndërr për t’u realizuar me 
mijëra njerëzve! Kjo është diçka,  
KJO ËSHTË GJITHÇKA! Stand  
up for the champions! Po Ju u ngjitët 
mes Kampionëve!

Mes cilëve? Atyre që ua dimë për 
faleminderit gjithë këtë! A mund të 
falenderohet mjaftherë Rex-i  
apo Gregg-u për këtë drejtim? A e 
kuptojmë siç duhet atë që marrim nga 
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Shtypi

Dr. Sandor Milesz? Të falenderojmë 
për drejtimin tënd, sepse pa ty 
Hungaria nuk do të ishte një fuqi 
drejtuese në FLP. Të falenderojmë që 
me punën dhe besimin tënd na e bëre 
të mundur këtë festë!  Sponsorët tanë: 
Teca dhe Sanyi! Mbajeni frontin 
(edhe telefrontin), na ndihmoni edhe 
mëtej! Do ta meritojmë, keni për ta 
parë! Zoli dhe Moni Becz! Zotërinj, 
drejtues, miq, shembuj. Çfarë nevojitet 
më? Czele! Ju tani keni punë për të 
bërë! Luftoni dhe fitoni! Jemi të sigurt 
që do të fitoni – çfarëdo që të jetë 
rezultati që sjellin lart… Andris dhe 
Sapa Kovacs! Arika! Po të mos ishe 
Ti, ndoshta nuk do të jemi as soaring! 
E dashur, po të jetë nevoja të çojmë në 
prehër deri në Tenerife, vetëm të jemi 
me Ju! E ke mirë ti Ari: sepse shpresa 
vdes e fundit, dhe Ti je shpresa për ne!

Miki Berkics! Po të jepnim mësim 
politikën e mirë, do të përmendnim 
fjalët e tua. Pallatin e bukur buzë 
Danubit do ta zbraznim, vendi dhe 
pushteti do të ishte përgjithmonë i Yti 
– amen.

Jozsi dhe Marika Szabo! Më të 
mëdhenjtë e respektuar nga larg! Por 
kush ia morri dorën më të vegjëlve 
në Amerikë? Dhe që atëherë? Ju 
falenderojmë që patët forca të punonit 
për suksesin, dhe që e nisët historinë e 
suksesit të FLP Hungarisë!

Për ne ishte e lehtë! Sepse kishim një 
linjë të tillë sponsorizuese. Kishte edhe 
të tjerë. Kishte… Ku janë – ku është 
– tani? Dhe përse? PËRSE? 

Për ne ishte e lehtë! Sepse fillimisht 
morrëm, pastaj dhamë. Falenderojmë 
prindërit tanë të cilët ndoshta s’i 
lexuan asnjëherë emrat tanë në revistë. 

Po ja ku është momenti: MIKOLA 
ANDRASNE ERZSIKE, HALMI 
SANDORNE LUKACS ILONA 
dhe SANDOR HALMI! Prindër të 
shtrenjtë! FALEMINDERIT! Po të 
mos ishit Ju që u kujdesët për djemtë 
tanë, ku do të ishim tani? Nuk do 
të shkruanim artikull si safirë, kjo 
është e sigurt! Falenderojmë vëllain 
tim Sandor Halmi i cili me vdekjen 
e tij na hapi sytë që shëndeti është 
thesari më i madh! E shikon Vëlla 
çfarë ndodh këtu poshtë Falenderojmë 
fëmijët tanë, Bence dhe Bajnok, të 
cilët na frymëzojnë, na ngacmojnë, 
ndonjëherë edhe na mërzisin, por 
gjithmonë na duan. Ëngjëj të ëmbël, 
të shtrenjtë dhe të bukur.

Për ne ishte e lehtë! Sepse njihnim 
një Robi Varga, u miqësuam me 
Zsolti Fekete-n, Pisti Utasi-n, Agi 
Krizso-n, Sanyi Toth-in, Adisz-ët, 
Pati Szabo-n, Leveleki-ët, Revesz-
ët dhe “Samuteca-n”. Me Haim-ët, 
Mayer-in, Seres-ët, Adolf L. Kosa-
n, Ramhab-ët, Marianne Szeker-i, 
Kibedi-t Szep-ët, Maria Pavkovics-
in, Kati Nagy-in, Imi Papp-in, Andi 
Gecse-n, Tomi Budai Papicz-in, 
Katika Bakoczine-n, Lukacs-ët, 
dhe me një HUNGAREZ të vërtetë, 
Tibi Elias-in dhe Marianne-n. Jozsi 
Marton, Ildiko! Bajnok-u nuk e lëshon 
arushin nga dora! Falë jush.

Vera dhe Stavo Lomjanski! Nivel 
i tillë nuk ekziston! Apo ekziston? 
Dhe ndërkohë mbetët NJERËZ të 
kujdesshëm!

Doktorët: Kassai, Schmitz, Nemeth, 
Kerekes, Eli, Teca Samu, vëllai 
im Zoltan, mjekët e Miskolcit dhe 
Nyiregyhazas, Margitka Kovacs, 
Lovas-ët, Mary, dhe mijëra të tjerë. 

Pa njëhuritë tuaja ne nuk do ta kishim 
përjetuar dot këtë mrekulli!

Zot i madh! Sa shumë miq që 
na ndihmojnë? Dhe sa lamë pa 
përmendur?!

Dhe para se të lemë pa përmendur 
përsëri: bashkëpunonjësit nga 
Nyiregyhaza! Ku zhduken kufijtë, 
nuk ekziston konkurenca, por vetëm 
miqësia, ndihma dhe linjat vëllazërore! 
Dr. Ibolya Bagoly dhe Gyuri Csuka. 
Më të mirët ndër të mirët! Të gjithë 
në skuadër! Do të rritemi së bashku: 
ne me ndihmën Tuaj, Ju me ndihmën 
tonë, si edhe deritani FOREVER! 
Vëllai im, Attila dhe Era Csisztu!

Miqtë tanë më të mirë. Ishit me ne, 
ndërkohë që e dimë që përcollët për në 
botën tjetër thesarin më të shtrenjtë, 
nënën tuaj! U preftë në paqe!

Zita, Aniko, Dr. Jutka Biro. Sa 
shumë faleminderit. Jancsi dhe 
Juliska, Tündi Revesz, Laci, 
Czomba, Dr. Kata Suranyi, dhe kush 
e di sa të tjerë! Managerë, blerës, miq: 
FALEMINDERIT. Nuk mund të 
mbetet jashtë një çift: Peter dhe Zsuzsi 
Lenkey: përulje, dashamirësi, vlerësim, 
besnikëri, rrjedhshmëri. Nga mijëra të 
mira këto më vijnë fillimisht në mendje 
rreth tyre. Përpara Loki!

Dhe nëpërmjet tyre, nëpërmjet jush, 
aty qëndronin me mijëra njerëz 
që ndaluan kohën, hapën dyert e 
pafundësisë, na përqafuan, përkëdhelën 
dhe festuan.

S’kemi për ta harruar asnjëherë këtë 
MREKULLI!

FALEMINDERIT!

Nga peNa e shpërNdarësve



I mirëpresim të gjithë 
punonjësit tanë që 
duan të mësojnë dhe 
pushojnë 

në Qendrën e 
Mësimit dhe 
Shërbimit Sonya.

Orari i hapjes në Magazinën tonë (1183 Budapest, rr. Nefelejcs 9–11) e hënë, e martë, e enjte:  14:00–20:00,
në Qendrën tonë (1067 Budapest, rr. Szondi 34, kati II) e mërkurë, e premte: 13:00– 17:00. 

Ju mund të paraqiteni tek Szilvia Sztanyo në numrin e telefonit 06-1-2918991/119 ose 20/2034502, dhe tek 
Magdolna Darvas në numrin e telefonit 06-1-2695370/124 ose 06-1-2695370/151 në orarin 9:00– 17:00.

Punonjësit e qendrës së re, masazhatorët Ildiko Hrncsjar dhe Csilla Fülöp dhe specialistja  
e kozmetikës Ildiko Meszaros, u urojnë të gjithëve zbukurim, shplodhje dhe relaksim.  
Ata që duan të zbukurohen dhe të mësojnë në qendrën mësimore priten vazhdimisht nga  

Kata Ungar të martën dhe të enjten nga ora 10!



PROGRAM:
18.00	 hapja	e	derës,	ardhja	e	mysafirëve

18.30	 	muzikë	në	sallën	e	pritjes	prezantimi	i	filizave	të	Shkollës Muzikore Kronikas	
të	themeluar	nga	Kamilla Nagy Devai

19.00		 	përshëndetje	në	sallën	e	ceremonive	Dr. Sandor Milesz 
drejtuesit	e	programit:	Regina Dukai dhe	Karoly Horvath

5.05	 	valsi	i	hapjes-kërcehet	nga:	balerinët	Judit Szamosi	dhe	Csaba Sebestyen,		
si	dhe	kërcimtarët	e	Operetës së Budapestit,	pas	vjershës	së	Otto Kinizsi-t	që	i	
përshtatej	rastit	përkujtuam	KODALY	ZOLTAN-in	–	lindur	përpara	125	vitesh	
–	me	përpunimin	e	këngës	popullore	“FLUTUROI	PALLOI”	e	cila	u	këndua	
nga	Gabi Berkes	dhe	Regina Dukai,	i	shoqëron	përpunuesi:	pianisti	Peter Csak

19.25		 në	sallën	e	ceremonive	kërcimi	hapet	nga	polka	e	mysafirëve	tanë	balerin	

45.45	 	darkë	–	me	muzikë	të	vjetër	hungareze	nga	Kamilla Nagy Devai		
dhe	filizat	e	Shkollës Muzikore Kronikas	të	themeluar	nga	ajo

30.30	 	prezantimi	në	restorant	i	rrobave	arkaike	të	Katalin Bartunek		
dhe	Katalin Hampel	–	me	muzikë	rilindase

22.00		 	kërcim	në	sallën	e	cermonive	(valse,	polka,	pastaj	rock&roll)	luan		
Alpha Band

22.45	 	Karoly Puka	dhe	grupi	i	tij	muzikor	cigan	luajnë	në	restorant,		
Szilvi Szendi	dhe	David Szabo	prezantojnë	opereta	të	njohura

30.30  Gabi Berkes	dhe	Regina Dukai	këndojnë	këngë		
të	njohura	në	botë

45.45	 	kurorëzimi	i	Mbretit	dhe	Mbretëreshës	së	Ballos	në	sallën		
e	ceremonive

në	mesnatë	 fishekzjarre	përpara	kështjellës

deri	në	02	 	në	sallën	e	ceremonive	mund	të	kërcejmë	me	muzikën		
e	Alpha Band

deri	në	03	 	në	restorant	luan	Karoly	Puka	dhe	grupi	i	tij	
muzikor	cigan

10 mars 2007

iu uron argëtim të mbarë
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