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N ë arizonë pranvera përmban shumë gjëra të mrekullueshme 
dhe interesante: ditët më të gjata, motin më të ngrohtë, 
lulëzimin dhe gjelbërimin ngado që shikojmë. Çfarë 

periudhë gjallëruese e vitit! në shtetet e Bashkuara në këtë 
kohë fillon sezoni i beizbollit. duke parë disa minuta një ndeshje 
beizbolli në televizor, m’u kujtua ajo që kisha dëgjuar disa vite 
më parë nga jim rohn. Më foli rreth lojtarëve të beizbollit që 
fitojnë vetëm disa qindra mijëra në vit duke i krahasuar ata me që 
fitonin me dhjetra miliona dollarë. në disa raste ndryshimi është 7 
goditje të suksesshme në 10 goditje në krahasim me 6 në 10. Kur 
këto shifra i nxjerrim për një sezon që përbëhet nga 162 ndeshje, 
mesatarja e goditjeve të suksesshme për lojtar në një ndeshje 
është 4, pra gjithsej 648 goditje të suksesshme për sezon.

edhe nga ky shembull mund të shohim forcën e numrave 
– pra nëse një lojtar gabon ose e nxjerr topin jashtë në 70% 
të rasteve, e arrin bazën 194 herë. por lojtari që e nxjerr topin 
jashtë në 60% të rasteve e arrin bazën 259 herë gjatë një sezoni. 
ndryshimi është mahnitës, 65 arritje në bazë! po të kemi parasysh 
se shumica e ndeshjeve të beizbollit zakonisht fitohet vetëm me 
2-3 rrathë, është e pabesueshme se sa më i suksesshëm është një 
lojtar vetëm 10% më i mirë – apo vetëm një goditje e mirë.

Kurse tani të shohim se si lidhet kjo me biznesin tonë. 
ndryshimi mes bërjes së milionave dhe mijërave shpeshherë 
mund të jetë që gabojmë vetëm gjashtë herë dhe jo shtatë herë. 
nuk ia vlen të shkojmë nëpër trainime, të dëgjojmë këshillat 
e linjës së sipërme, të flasim edhe me të tjerë rreth mundësisë, 
të praktikojmë leksionet tona dhe bazat e biznesit, dhe të 
përqëndrohemi në forcimin e gjeneratës së parë? po të bëni këtë, 
iu garantoj se do të keni sukses edhe njëherë apo edhe dy herë 
të tjera, siç keni edhe tani. edhe nëse në dhjetë raste gjashtë herë 
nuk keni sukses, s’ka rëndësi! sepse do të thotë se 4 njerëz hyjnë 

në biznes dhe janë të angazhuar për ndërtimin e një biznesi 
Forever të suksesshëm, me bazë dhe premtues, si edhe ju.

Kjo ishte tema kryesore muajin e kaluar në Budapest, ku 
patëm mundësi të kalojmë disa orë në rally-n europian dhe 
profit sharing me pjesëmarrjen e më shumë se 13000 miqve 
dhe anëtarëve të familjes Forever. shtrënguam duart me disa 
mijëra të kualifikuar, u ndamë mes emocioneve disa miliona 
dollarë fituesve të çeqeve profit sharing. përgëzojmë punonjësit 
e FLp hungarisë, shqipërisë, Bosnies dhe hercegovinës, Kroacisë, 
serbisë dhe sllovenisë për arritjen e vendit të parë në europë. 
Çfarë ndjenje e mrekullueshme që rrethohemi nga njerëz kaq të 
shkëlqyer!

pasi u larguam nga Budapesti e ndjeva veten të freskët 
dhe plot me forca për ta kryer mëtej punën time, t’i ndihmoj 
distributorët e shkëlqyer të ndërtojnë bizneset e tyre të 
suksesshëm. në 13 maj kemi përvjetorin tonë të 13-të, prandaj 
dëshiroj t’i uroj Forever-it “Gëzuar përvjetorin!”. Është një ndjenjë 
fantastike të festoj së bashku me ju – dhe të jem anëtar i një 
organizate kaq të madhe e të mrekullueshme. 

Më kujtohet shumë mirë periudha kur përpara 30 vitesh apo 
edhe më herët filluam të krijojmë idenë e cila u bë mundësia 
më e madhe në botë. 30 vitet e kaluara ishin një udhëtim i 
paharrueshëm, mendoj me nostalgji për ato vite, por e vërteta 
është se duhet të shikojmë vetëm përpara. e shkuara është 
diçka fantastike dhe unë i shijova çdo minutë, por e ardhmja 
do të jetë akoma më e mirë. Mezi i pres 30 vitet e ardhshme! e 
pres i emocionuar 13 majin e 2038-ës kur të shikojmë prapa dhe 
të themi: “përgëzime me rastin e përvjetorit të 60-të!” – pastaj 
përqëndrohemi në 30 vitet e ardhshme! të ndalojmë për një 
moment në këtë muaj dhe të ndjejmë forcën e pranverës, dhe 
po e them edhe njëherë “Faleminderit për gjithçka!”

Gëzuar përvjetorin
Forever!
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11 vjet
Shumë prej nesh u duket e pabesueshme që 
po festojmë përsëri një përvjetor, pasi i kemi 
akoma të freskëta kujtimet e paharrueshme 

të përvjetorit tonë të 10-të me Aidan O’Hare, 
Gregg Maughan dhe natyrisht Rex Maughan.

edhe melodia e himnit të FLp-s na tingëllon akoma në vesh,  
dhe ndërkohë fillojmë të rikujtojmë ngjarjet më të rëndësishme të vitit.  
natyrisht po e filloj me ngjarjen më të rëndësishme për ne, me rally-n 

europian, i cili ishte vendimtar për përhapjen e multi-level marketing në gjithë 
europën. të jesh i pari në europë është një detyrë plot përgjegjësi për  

distributorët tanë drejtues, dhe njëkohësisht një ndjenjë e këndshme e cila 
u jep siguri dhe pikësynime largpamëse fillestarëve të shumtë. edhe kampit 

përgatitor të poreçit të vitit të kaluar ia ndjemë për herë të parë efektin në 
ndërtimin e rrjetit, aktivitet i cili u bë pikësynim për mijëra punonjës të tjerë.

Me sistemin tonë president’s Club në kompani lindi një sistem  
i ri komunikimi dhe këshilldhënës, i cili funksionon në mënyrë  

gjithmonë e më efektive, në harmoni gjithmonë e më të madhe dhe 
natyrisht për qëllimet dhe interesat e përbashkëta. 

popullariteti i produkteve tona po përhapet nga dita në ditë nëpër rajone 
të reja, me hapjen e tregut shqiptar shtohen blerës të rinj të cilët presin që t’i 

kërkojmë me shpresën e një jete të re dhe mundësinë e një fillimi të ri.

në tregun tonë prej 33 milion njerëzish aktualisht në sistem  
kanë hyrë 1,2 milion blerës, numër i cili në pamje të parë duket  

tepër i madh, por ndërkohë do të thotë që pas 11 vitesh vetëm një e tridhjeta 
e gjithë popullësisë i ka provuar produktet. Gjatë 10-20-30 viteve që ndodhen 
përpara nesh duhet të ndërtojmë tregun e fortë me blerës të angazhuar, i cili 

bëhet tregu vendimtar i produkteve aloe vera.

Me rastin e përvjetorit tonë ju uroj që në vitet  
e ardhshme t’ju lindin mendime shumë pozitive, rrjetndërtuesit  

tanë të jenë të ekuilibruar dhe të kënaqur, dhe me punën  
këmbëngulëse të realizohen ëndrrat e secilit. 

përpara FLp hungari!
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Ivan-it i kanë pëlqyer 
gjithmonë produktet bi-
more, ka shkruar libër rreth 

bimëve mjekësore, pastaj kur 
pesë vjet më parë u njoh me 
kompaninë tonë, i kurorëzoi 
përvojat e tij me një biznes të 
suksesshëm. Pasi u prezantua 
dhe përshëndeti punonjësit, 
filloi programi.

Këngëtarja Bojana Klepač 
Pogrmilović, mysafirja e 
aktivitetit tonë, është një njeri 
i shumëanshëm. Ka mbaruar 
për shkenca politike, në 
programet e OTV-s bisedon 
me politikan të njohur të 
ditëve të sotme, ushtron 
sport në mënyrë aktive: bën 
ski, patinazh mbi rrota dhe 

nget motorr „të vërtetë”. dhe 
këndon... vetëm ose në grupin 
Crybabies. e shoqëruar nga 
një nga pianistët më popullor 
kroat, Ante Grossi, i kënaqi të 
mbledhurit me disa këngë të 
mrekullueshme.

Dr. Laszlo Molnar bëri 
të njohur të rejat në lidhje 
me zyrën dhe ftoi të gjithë 
ata që s’kanë qenë akoma 
aty që të vizitojnë ambientet 
tona të reja, ku priten nga 
komforti dhe ngrohtësia, 
prandaj i mirëpresim të gjithë 
në ambientet tona të reja 
në adresën Trakošćanska 16. 
Për ta ndihmuar më shumë 
veprimtarinë e punonjësve 
tanë të hënën dhe të enjten 

e zgjatëm orarin e hapjes, 
kështu që i mirëpresim ata nga 
ora nëntë paradite deri më 
tetë të darkës. Një e re tjetër 
është që në rastin e blerjes 
me vlerë mbi një pikë ekziston 
edhe mundësia e blerjes me 
këste. Gjithashtu ekzistojnë 
edhe kupona dhurate të cilat 
mund të përdoren në sallonin 
kozmetik. 

drejtori Molnar i ftoi të 
gjithë në këtë aktivitet. Pasi 
bëri të njohur të rejat nga zyra, 
dr. Molnar dhe zoti Lesinger 
me fjalë dhe fotografi na 
shoqëruan deri në fund në 
ngjarjet e Rally-t europian 
të Budapestit. Takimi më i 
lartë i punonjësve të ardhur 

nga gjithë europa, ndarja e 
vlerësimeve, dhënia e çeqeve 
të profit sharing dhe më në 
fund zgjedhja e Miss sonya, 
më të bukurës së europës.

Managerja nga Novosadi 
Siniša Blaškovićështë është 
anëtare e vërtetë e FLP-s. ajo 
jeton thjeshtë jetën e FLP-s. 
Megjithëse edhe në vendin 
e mëparshëm të punës ishte 
tepër e suksesshme dhe me 
emër, la gjithçka për t’u marrë 
plotësisht me popullarizimin 
e mundësive të ofruara nga 
biznesi ynë – parandalimi 
dhe efektet e mira. dhe s’ka 
dyshim: edhe në këtë është 
e suksesshme dhe me emër. 
Tek ne është gjithmonë një  

Lëvizja drejt destinacionit të jep shpresë
Ditën e parë të Suksesit të 2008-ës e drejtoi manageri i sapokualifikuar dhe mjeku popullor 
nga Opatija, Ivan Lesinger. Ivan bashkë me bashkëshorten e tij Danica u bënë manager në 
Rally-n Europian të Budapestit, suksesi i tyre u përforcua edhe nga ky aktivitet. 

“Bota përmBan shumë gjëra për ne, do ishte mirë të kishim sy t’i shikonim,  
zemër t’i dashuronim dhe krahë t’i përqafonim të gjitha.”
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Lëvizja drejt destinacionit të jep shpresë

“Bota përmBan shumë gjëra për ne, do ishte mirë të kishim sy t’i shikonim,  
zemër t’i dashuronim dhe krahë t’i përqafonim të gjitha.”

mysafire e dashur, fjalët e 
saj edhe sot i dëgjuam me 
kënaqësi. Leksionin e saj e 
filloi me fjalinë: dita e sotme 
është dita më e mirë e jetës 
sime... siniša mbajti një 
leksion të shkëlqyer rreth 
qëndrueshmërisë dhe bu-
kurisë. shëndeti fillon nga 
brenda, dhe ne fillojmë ta 
vlerësojmë kur e humbasim 
atë. stresi, ushqimet, ajri dhe 
uji i ndotur, duhani... të gjitha 
këto ndikojnë keq në gjendjen 
tonë shëndetësore. Hamë 

pak fruta dhe perime të cilat 
duke ushqyer qelizat tona 
ndihmojnë funksionimin e tyre. 
„T’i konsumojmë që kur jemi 
të shëndetshëm produktet 
të cilat i nxjerrin jashtë lëndët 
helmuese të grumbulluara në 
organizëm, ushqejnë qelizat  
dhe nëpërmjet kësaj ndih-
mojnë ruajtjen e shëndetit 
tonë” – përfundoi pjesën e 
parë të leksionit të saj siniša.

Në pjesën e dytë të leksionit 
mësuam gjithçka rreth lëkurës, 
trajtimit të fytyrës, kompletit 

sonya care collection, ndërkohë 
që mjeshtrja e kozmetikës 
danijela i prezantoi proceset e 
trajtimit edhe tek një modele. si 
përfundim siniša  i bëri modeles 
makijazh sonya.

Bojana dhe Ante na 
kënaqi me dy këngë të tjera 
të mrekullueshme. Bashkë 
me ta kënduam edhe ne: „you 
were always on my mind, 
dream of me…”.

Mjafton që Jadranka 
energjike dhe plot vetëbesim 
të ngjitet në skenë, të na 
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infektoj të gjithëve me 
buzëqeshjen e saj dhe 
menjëherë e ndjejmë më 
mirë veten. “Mos ki frikë nga 
fakti që ecën ngadalë, është 
problem më i madh kur nuk 
lëviz aspak”, me këtë aforizmë 
prezantoi Ivan Lesinger-i 
Jadanka Kraljić Pavletić-in. 
Përfituam si gjithmonë nga 
ajo, dhe skuadrën e FLP-s e 
ngjasoi me një udhëtim me 
avion. Para se të ngrihet avioni 
duhet përgatitur plani i rrugës, 

duhet ditur destinacioni. 
avioni niset sipas planit. Gjatë 
fluturimit natyrisht duhen 
marrë parasysh faktorë të 
ndryshëm: kushtet e motit, 
rruga e avionave të tjerë, si dhe 
faktori njeri. avionat drejtohen 
nga pilota. Gjatë fluturimit 
piloti mund ta ndryshojë 
rrugën e fluturimit, por prapë 
përfundon në destinacion. 
edhe nëse dalin vështirësi, 
lëvizja drejt destinacionit të 

jep shpresë. Gjithë kjo është 
e vërtetë edhe për biznesin 
e FLP-s. destinacioni dhe 
plani i fluturimit varet nga 
ne. Gjithmonë ekziston 
mundësia e përcaktimit të 
një destinacioni të ri. Por 
është shumë e rëndësishme 
se si udhëtojmë. Ne ulemi në 
kabinën e pilotit, dhe ne duhet 
t’i zgjidhim problemet që 
dalin vazhdimisht. Çfarë lidhje 
ka familja me FLP-n? Familja 
është komunitet. anëtarët e 

familjes i përjetojnë gjithmonë 
së bashku ngjarjet e ndodhura: 
momentet e hidhura 
dhe gazmore gjithashtu. 
I festojnë së bashku edhe 
ditëlindjet. Një nga anëtarët e 
rëndësishëm të familjes sonë 
sot feston ditëlindjen. Dr. 
Albert Keresztenyi u befasua 
nga dëshirat e mira që i uruan 
punonjësit e FLP-s. 

Bojana dhe Ante u larguan 
duke na përshëndetur me 

këngët Me and Bobby McGee 
dhe My way.

Marija Novak Ištok është 
një njeri të cilin e njohim të 
gjithë dhe rreth të cilit dimë 
gjithçka. Me njohuritë e saj të 
shumta dhe mënyrën fantastike, 
të thjeshtë dhe interesante të 
mbajtjes së leksioneve na e 
mëson prej vitesh se çfarë është 
MLM dhe dM (direct marketing). 
skuadra është TeaM (Together 
Everyone Achive More – së 
bashku të gjithë mund të 

përfitojmë më shumë). Thelbi 
është që së bashku mund të 
arrijmë rezultate më të mira. 
secili zotëron njohuri dhe 
aftësi të ndryshme. Me punën 
e përbashkët motivojmë njëri-
tjetrin. Forca e skuadrës fshihet 
në forcën e individëve, është 
detyra e sponsorit t’i përputh 
ato. Kemi qëllim të përbashkët, 
dhe së bashku e arrijmë më 
shpejt qëllimin. Këtu fshihet 
forca e skuadrës.

s’ka ndjenjë më të mirë 
se kur vlerësojnë punën 
dhe përpjekjet tona. dhamë 
medal jet e supervisorit dhe 
mana gerit, dhe shpallëm 
punonjësit Top 10 të dy 
muajve të kaluar.

“Nëse njeriu ka vullnet dhe 
fantazi, s’ka gjë të pamundur”, 
me këto fjalë prezantoi 
drejtuesi i programit shfaqjen 
në skenë të Božica Vukas. 
Leksioni bënte fjalë rreth 
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fillimit, njerëzve dhe motivimit. 
Ka mësuar shumë nga linjat 
e sipërme. ajo i ndjek ata, 
dhe njëlloj si ata edhe ajo 
ndihmon bashkëpunonjësit 
e saj. Njohuritë dhe përvojën 
e saj dëshiron t’ia përcjellë 
bashkëpunonjësve, pasi e di se 
puna në skuadër e ndihmon në 
arritjen e nivelit të managerit.

emri i vërtetë i zotit „spërkat, 
lyej dhe pi” është Zlatko 
Jurović. I suksesshëm, i dashur 

dhe i thjeshtë. Pa dyshim 
që zotëron ndonjë çelës të 
suksesit. duke dëgjuar Zlatko-n 
puna duket më e thjeshtë. Me 
përgjigjet e tij Zlatko bind 
edhe ata që nuk e pëlqejnë 
biznesin MLM. si t’i mësojmë 
njerëzit të fillojnë të mendojnë 
se si mund të punohet në një 
biznes ku s’ka kufi as paraja 
dhe as karriera. Nëse duam 
të bëhemi me të vërtetë të 
suksesshëm, nuk duhet të 

bëjmë tjetër, veçse të hapim 
sytë, të mësojmë dhe me 
këmbëngulje... të spërkasim, të 
lyejmë dhe të pimë.

Në vazhdim të ditës së 
suksesit u dhamë medaljet e 
arit punonjësve të cilët në dy 
muajt e kaluar arritën nivelin 
e asistant supervisorit. 
Besojmë se edhe sot mësuan 
shumë, dhe që këtë dituri ta 
përdorin në rrugën e tyre drejt 
suksesit.

dita e ardhshme e suksesit 
do të organizohet më 17 
maj 2008 në teatrin Fenice 
të Rijekës, ku drejtuesit e 
programit do të jenë çifti 
Jurović, sonja dhe Zlatko.

Dr. Laszlo Molnar
drejtori rajonal i fLp kroacisë

FotograFoi: Darko Baranašić
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D rejtuesi i programit të 
aktivitetit të parë të 
pranverës ishte bashkë

punonjësja jonë managere 
Jasna Hrnjčar, flamurtarja 
e vërtetë dhe punonjësja e 
zellshme e FLP serbisë, e cila 
punon në radhët e kompanisë 
sonë që nga ditët e para të 
krijimit të rajonit. Jasna na 
kujtoi sistemin e punës së 
FLPs dhe mundësinë që 
ndodhet para nesh, si dhe 

faktin që në serbi mbërriti 
momenti më i përshtatshëm 
i krijimit të bizneseve private. 
e falenderojmë Jasnan për 
drejtimin e aktivitetit success  
day dhe i urojmë suksese të 
mëtejshme në të ardhmen.

Të pranishmëve ju drej tua 
drejtori i rajonit të FLP serbisë, 
Branislav Rajić. drej tori Rajić 
përmendi rolin e distributorëve 
serb në Rallyn europian të 
Budapestit ku të gjithë së bashku, 

më shumë se gjashtëqind vetë 
festuam suksesin historik të 
FLP Hungarisë dhe rajoneve 
sllavojugore. Kushtet e kuali
fikimit ndryshuan shumë, por 
pavarësisht nga kjo Malaga  
e spanjës përbën një sfidë  
të madhe për punonjësit që i 
plotësojnë prej vitesh kushtet 
e programeve motivuese të 
FLPs. 

Pas kësaj mysafirëve të 
success dayt iu drejtua drej

tori gjeneral i FLP Hun garisë 
dhe rajoneve sllavojugore, Dr. 
Sandor Milesz. drejtori gjeneral 
përveç titujve të shumtë që 
zotëron mund të krenohet 
edhe me një të ri: u kualifikua 
si safir manager. dr. sandor 
Milesz ndau me të pranishmit 
kënaqësinë e tij të madhe që 
rajoni hungarez dhe sllavo
jugor fitoi vendin e parë në 
europë në bazë të qarkullimit, 
dhe shprehu falenderimet e tij 

Ndarja e duhur  
e kohës, punë efektive 

Me rrezet e para të diellit 
pranveror u zgjua edhe jeta 
e aktiviteteve të Forever-it. 
Në këtë ditë të këndshme të 
shtune uruam fat në punë 
dhe suksese të shumta në 
periudhën e ardhshme.
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Ndarja e duhur  
e kohës, punë efektive 

për çdo punonjës që kontriboi 
që Rally europian i Budapestit të 
kishte shumë sukses. FLP ecën 
përpara me hapa të mëdha, 
sepse ndihmën tonë e presin 
edhe shumë njerëz të tjerë, 
theksoi dr. Milesz.

Bashkëpunonjësit tanë safir 
manager Marija dhe Boško 
Buruš na sollën përpara ngjarjet 
dhe vendin e organizimit të 
Rallyt europian të Budapestit. 
Gjithë atmosfera e aktivitetit 
tregon se pjesëmarrësit kanë 

kryer një punë të madhe, 
kanë shumë bashkëpunonjës 
dhe konsumatorë, me një 
fjalë kjo është një sKuadËR 
madhështore ku të gjithë 
kanë të njëjtin pikësynim. 
Puna në skuadër është 
kombinimi më fitimprurës, 
kurse Rally vetëm shpërblimi, 
sepse pas tij të mbetet rrjeti 
i shëndetshëm i punonjësve 
dhe konsumatorëve i cili 
është kushti i veprimtarisë së 
suksesshme. Falenderojmë 

Marijan dhe Boškon për 
leksionin e shkëlqyer.

Konsumimi i deritanishëm 
i produkteve të FLPs ka sjellë 
suksese të shumta dhe ka 
zgjuar tek njerëzit përvojën 
pozitive dhe besimin. Përvojat 
janë bindëse dhe përbëjnë një 
bazë aq të sigurt mbi të cilën 
mund të ndërtojmë sistemin 
e punës sonë të suksesshme. 
Falenderojmë Dr. Dušanka 
Tumbasin e cila bëri të njohur 
përvojat e punonjësve dhe 

kolegëve të saj mjek në lidhje 
me përdorimin e përditshëm 
të produkteve të FLPs.

Leksioni i Dr. Bora Vajusin 
zbuloi lidhjen ndërmjet 
plotësuesve ushqimor dhe 
sekreteve të funksionimit 
të trurit. Në trupin e njeriut 
ekzistojnë shumë mekanizma 
që presin të zbulohen, por është 
shumë e rëndësishme që të 
gjitha proceset të mbështeten 
mirë me plotësues ushqimor, 
sepse ato u sigurojnë një 
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mjedis të shëndetshëm 
proceseve natyrore fiziologjike. 
Falenderojmë dr. Vujasin që e 
përforcoi përsëri famën e saj si 
lektore e shkëlqyer.

Në skenën e success dayt 
përgëzuam supervisorët, 
assistant managerët dhe 
managerët e rinj, si dhe fituesit 
e Klubit të Sundimtarëve, dhe 
u uruam të gjithëve suksese të 
shumta në punën e tyre.

Të gjithë shijuam muzikën 
e mrekullueshme të grupit 
O’ĐILA të cilët të shoqëruar 
nga grupi kërcimtar 
sIMyONOV na e prezantuan 
në mënyrë fantastike muzikën 
cigane ruse. Kjo muzikë ka 
vlera të pavdekshme dhe 
e dëgjojmë gjithmonë me 
kënaqësi. Falenderojmë grupin 
O’ĐILa për pjesëmarrjen 
dhe shpresojmë që edhe në 

të ardhmen të japin përsëri 
shfaqje në aktivitetet tona.

cila është receta e suksesit, 
apo cilat janë tre hapat që 
të çojnë drejt suksesit të 
shpresuar? Bashkëpunonjësi 
ynë senior manager Miodrag 
Ugrenović në leksionin e tij 
prezantoi tre hapat që të çojnë 
drejt suksesit të planifikuar. 
Miodrag dhe bashkëshortja e tij 
Olga krenohen me suksese në 

punë të cilat janë argumente 
bindëse përveç tre hapave 
të dëgjuara në leksionin e 
tij, të cilat s’janë tjetër veçse 
respektimi i planit dhe qëllimit, 
puna e vazhdueshme dhe 
motivimi i punonjësve që i 
përkasin skuadrës fituese. 

Me ndarjen e duhur të 
kohës mund ta bëjmë më 
efektive punën tonë dhe 
mund të largojmë faktorët 
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që pengojnë punën dhe 
plotësimin e detyrave tona. 
Në mungesë të kësaj mund 
ta humbasim shpërblimin e 
merituar për punën e kryer, apo 
paratë tona. Bashkëpunonjësi 
ynë safir manager Cvetko 
Ratković me bashkëshorten 
e tij Dr. Marija Ratković 
sukseset e arritura deritani ia 
dinë për faleminderit vullnetit, 
durimit dhe ndarjes së duhur 
të kohës, i cili është ndoshta 
faktori më i rëndësishëm i 
çdo pune, edhe i punës sonë. 

Falenderojmë lektorin dhe i 
urojmë atij suksese të shumta 
në ndarjen e kohës së tij dhe 
bashkëpunonjësve të tij. 

Forever Living Products 
u ofron mundësi të shumta 
punonjësve të saj në formën e 
Programeve Motivuese të cilat 
janë të pavarura nga bonuset 
mujore. Njihet si “pagesa 
e trembëdhjetë”, korona e 
veprimtarisë së punonjësve të 
FLPs, dhe mund të arrihet nga 
kushdo që e kryen me vullnet 
punën e tij të përditshme. Për 

këtë temë nuk mund të gjenim 
lektore më të përshtatshme se 
Veronika Lomjanski, e cila 
është diamant managerja e 
parë dhe punonjësja më e 
suksesshme e rajonit tonë, 
sepse çdo vit punon shumë 
për pagesën e trembëdhjetë. 
“Kape për dore sponsorin 
dhe kërkoi informacion të 
hollësishëm rreth mënyrës se si 
mund ta arrish këtë kualifikim, 
dhe pastaj s’ke për t’u penduar 
për vendimin tënd!” – këshilloi 
Veronika.

Para se t’u jepnim assistant 
supervisorëve medaljet e 
tyre të merituara, i kujtuam 
managerët e pranishëm 
që success day i Beogradit 
organizohet më 24 maj 2008.

Branislav Rajić
Drejtori rajonal i FLP Serbisë



Forever Living Products International e kontrollon 
dhe mbështet vazhdimisht punën rrjetndërtuese të 
punonjësve të saj, dhe e ndihmon me një kujdes të 
veçantë zhvillimin e punonjësve të rinj të cilët nisen në 
rrugën e popullarizimit të produkteve Forever.

Zyra Qëndrore e Forever-it krijoi për distributorët hungarez dhe 
sllavo-jugor të Forever Living Products Programin Motivues 
Forever Holiday i cili e bën edhe më të vrullshëm ndërtimin 
e rrjetit nga punonjësit e rinj dhe i shpërblen pjesëmarrësit e 
këtij programi motivues.

Kushtet e Programit Motivues janë:

1.  Në Programin Motivues mund të marin pjesë të gjithë 
punonjësit e rinj vendas të regjistruar në 1 qershor ose 
më pas të vitit të Programin Motivues (2008), të cilët i 
kanë plotësuar kushtet për t’u bërë distributor (pra në 
rastin konkret në këtë program mund të marrin pjesë 
distributorët e rinj vendas të regjistruar pas datës 1 
qershor 2008.)

2.  Programi Motivues Forever Holiday fillon nga 1 qershori dhe 
përfundon më 31 gusht të të njëjtit vit.

3.  Distributori gjatë qershorit, korrikut dhe gushtit duhet të 
arrijë të paktën nivelin e supervisorit. Distributori në çdo 
muaj të kualifikimit duhet të bëjë një aktivitet prej 4 pikësh 
(duhet të jetë aktiv që nga muaji i parë i plotë, por natyrisht 
nëse regjistrohet në gusht, atëherë duhet të jetë aktiv edhe 
në gusht.)

4.  Në Programin Motivues mund të marrin pjesë edhe 
Distributorët e risponsorizuar.

5.  Distributorët e kualifikuar në këtë mënyrë mund të marrin 
pjesë në Programin Motivues, Kompania u paguan 
shpenzimet e udhëtimit, të pjesëmarrjes dhe strehimit. 
Kjo do të thotë plotësimin e nivelit të dytë të Programit 
Motivues. 

6.  Nëse në program dëshiron të marrë pjesë një Distributor i 
regjistruar pas 1 janarit të 2008-ës - duke plotësuar kushtet 
e mësipërme (është kualifikuar të paktën në nivelin e 
supervisorit dhe është aktiv në qeshor, korrik dhe gusht) 
- përveç shpenzimeve të udhëtimit Kompania u paguan 
shpenzimet e pjesëmarrjes dhe strehimin. Kjo do të thotë 
plotësimin e nivelit të parë të Programit Motivues. 

Programi:

3 tetor 2008, e premte:
- Mbërritje në Poreç, drekë, Rally I: 14:00-17:00, darkë, Disko.
4 tetor, e shtunë:
- Mëngjes në hotel, Rally II, drekë, Rally, darkë, banket
5 tetor, e djelë:
- Mëngjes në hotel
- Rreth orës 11 kthim me autobus

Blerja e biletave:
Distributorët e pakualifikuar për në Rally mund të blejnë bileta 
në numër të kufizuar. Ky kurs përgatitor u rekomandohet 
supervisorëve.

Shpallja e Programit 
Motivues Forever Holiday 
PoReç/KRoacI, 3 - 5 tetoR



Merrni pjesë edhe Ju në Rally-n
Forever Holiday të sivjetshëm, në 

bregdetin e mrekullueshëm kroat!!!
Poreç, 3–5.10. 2008

Shpallja e Programit 
Motivues Forever Holiday 
PoReç/KRoacI, 3 - 5 tetoR
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BUSSINES

BUILDERS 
KUALIFIKIME 15

Bánhidy András
Dr. Rokonay Adrienne dhe Dr. Bánhegyi Péter

Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Molnár Zoltán 

Ráth Gábor 
Budai Tamás 

Dr. Farády Zoltán dhe Dr. Farády Zoltánné
Dr. Steiner Renáta 

Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné dhe Gecző László Zsolt

Gulyás Melinda 
Dr. Szabó Tamásné dhe Dr. Szabó Tamás

Kása István dhe Kása Istvánné
Dr. Ratković Marija dhe Ratković Cvetko
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Hungaria Serbia, Mali i Zi

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT MARS 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT

  1. Tóth István dhe Zsiga Márta
  2. Vahera Mikulas
  3. Miklós Istvánné dhe Tasi Sándor
  4. Nagy Ádám dhe Nagyné Belényi Brigitta
  5. Hollóné Kocsik Judit dhe Holló István
  6. Csuka György dhe Dr. Bagoly Ibolya
  7. Zsolnay Zsuzsanna dhe Bérecz Zoltán
  8. Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
  9. Szabó Péter
10. Kovács Gyuláné dhe Kovács Gyula

  1. Mijušković Vera dhe Mijušković Zoran
  2. Lomjanski Stevan dhe Lomjanski Veronika
  3.  Grozdanović Miroslav dhe 

Grozdanović Stamenka
  4. Filić Zorica
  5. Beršić Olivera dhe Beršić Fadil
  6. Aćimović Petar dhe Aćimović Milanka
  7. Buljan Slobodanka dhe Buljan Stanislav
  8. Buruš Marija dhe Buruš Boško
  9. Petković Aleksandra dhe Petković Bogdan
10. Stojanović Olgica dhe Stojanović Lajdan
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Kroacia Bosnia dhe Hercegovina Sllovenia

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT MARS 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT

KLUBI I SUNDIMTARËVE

  1. Jurović Zlatko dhe Jurović Sonja
  2. Orinčić Marija Magdalena
  3. Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
  4. Bajčić Ivan
  5. Sirola Borjan
  6. Blažević Bojana
  7. Jugo Ljiljana
  8. Biščak Željko
  9. Badza Dragica
10. Gadzo Anka

  1. Dragić Meliha dhe Dragić Dragan
  2. Medić Stana dhe Medić Bogdan
  3. Catić Gaibija dhe Catić Munira
  4. Bahjtijarević Larisa
  5. Kudeimati Ali Abdullatif
  6. Vukić Dr. Radenko. Vukić Radenka
  7. Mladjenović Milena dhe Mladjenović Milenko
  8. Lukac Ljubica
  9. Dr. Smajlović Mirsada
10. Drašković Janja

  1. Iskra Rinalda dhe Iskra Lučano
  2. Zore Jozefa
  3. Bigec Danica
  4. Batista Ksenja
  5. Dr. Herlić Srećko
  5. Zabkar Alain dhe Kević Zorana
  6. Krejči Hrastar Marjeta dhe Hrastar Milan    
  7. Cvijanović Ana dhe Cvijanović Božidar
  8. Selan Brina
  9. Mohorić Brigita
10. Kepe Andrej dhe Hofstätter Miša
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FLP Shqipëria, Hungaria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

Bársony Balázs dhe 
Bársonyné Gulyka Krisztina 
(Nagy Ádám dhe Nagyné Belényi Brigitta)
Bata Orsolya dhe Holló Szilárd 
(Hollóné Kocsik Judit dhe Holló István)
Fekete Béla dhe Fekete Nagy Julianna 
(Csuka György dhe Dr. Bagoly Ibolya)

Gáspár József dhe Hegedűs Judit 
(Kárpáti Zoltánné dhe Kárpáti Zoltán)
Grozdanović Miroslav dhe Grozdanović Stamenka
(Mijušković Vera dhe Mijušković Zoran)
Kissova Mónika (Olajos Bertalan)
Lancz Judit dhe Varga Zoltán 
(Tóth István dhe Zsiga Márta)

Letek László dhe Letek Lászlóné (Oláh Gábor)
Mijušković Vera dhe Mijušković Zoran 
(Filić Zorica dhe Filić Dragan)
Mohácsi Viktória (Tóth István dhe Zsiga Márta)
Pápai Zita (Tokárné Csóka Aranka dhe Tokár János)
Tóthné Lóczi Anikó 
(Miklós Istvánné dhe Tasi Sándor)

Nivelin e managerit e arritën: (sponsor)

Bach Attila
Baranyai Andrea
Batista Ksenija
Bede Bernadett
Botis Krisztián Artúr dhe 
Botis Tamara
Botkáné Barkóczi Teréz dhe 

Botka József
Dr. Kertész Éva dhe Tóth Zoltán
Garamvölgyi Zoltán dhe 
Bene Emese
Hleba Erzsébet Hleba Zoltán
Hleba Erika
Ilovai Tamás dhe Ilovai Krisztina

Kajdács Zsolt
Kelemen Balázsné
Kelemen Csilla
Kepics Réka
Kóczán Péter
Pallai Zoltán dhe Pallai Zoltánné
Seres István

Sinkó Andrea
Szikszai Lászlóné
Szilágyi Dóra
Vér Károlyné dhe Vér Károly
Víghné Mészáros Judit dhe 
Vígh János

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Albel Klára
Aradi Károly dhe Huba Orsolya
Babik Attila dhe Babik-Havasi Klára
Baráth Tamás
Barna György dhe 
Barnáné Simon Tünde
Benedek Sarolta Nikolett
Birčanin Mirjana dhe Birčanin 
Aleksandar
Birčević Miljana dhe Birčević Mihajlo
Bodnár IIldikó
Bogičević Gordana dhe 
Bogičević Vukosav
Botkáné Németh Valéria
Bruszt Zsuzsanna
Csík Tamás
Csík Viktória
Csipkés Henriett
Csonka Attila dhe Bárkovics Tünde
Contas Alíz
Czopf Gábor dhe Czopfné Varga Erika
Dági Erika
Darvas Réka

Dević Daniel dhe Jančić Jasmina
Dióssi Zoltán dhe 
Dióssiné Szendrei Cintia
Dobi Éva
Dobos Krisztina dhe Bácsi Krisztián
Dobrádi Istvánné dhe Dobrádi István
Dolányi Tibor dhe Dolányiné 
Segyevi Beáta
Dr. Balázs Lászlóné dhe 
Dr. Balász László
Dr. Hannig Éva
Dr. Holba Sándor dhe 
Dr. Holba Sándorné
Farkas Ferencné
Földi Viktória
Gál István dhe Gál Zsuzsanna
Gösy Nikolett Noémi
Hegedűs Zoltán dhe 
Hegedűs Julianna
Herman Zsolt dhe  Herman Maria
Hoffmann Andrásné
Horváth József
Horváth Szernén Csaba

Ifj. Vareha Mikulás
Illés Vilmosné dhe Illés Vilmos
Illésné Marján Mária dhe Illés Béla
Jancsó Mihály dhe Jancsó Mihályné
Jovanović Marina dhe Jovanović Mišo
Juhász Andrea
Kalmárné Gróf Judit dhe 
Kalmár Zoltán
Kerchner Róbert
Kisbenedek Dániel
Kiss Éva
Kissné Pónácz Szilvia
Kothencz Melinda dhe 
Radics Miroslav Péter
Kovács Gyula József
Kovács Gábor Zsolt
Kovács Zoltán dhe Kovács Zoltánné
Kuklics Lászlóné dhe Kuklics László
Lendvai Szimóna
Lipcsei Betta
Mátyók Mónika
Mados Árpád dhe 
Madosné Papp Krisztina

Magyar Győzőné
Majer Kitti
Majorosova Maria dhe majoros Ottó
Makai Zsoltné dhe makai Zsolt
Marosán Boglárka
Mester Miklós
Mező Ádám
Mičković Snežana dhe 
Kelemen Stjepan
Miklós Katalin
Molnár Erzsébet dhe Molnár Béla
Munjas Aleksandra dhe Munjas Mile
Nádudvariné Juhász Mónika
Németh-Lakatos Krisztina
Nagy Gabriella
Neborisević Ljiljana dhe 
Neborisević Milan
Nemes Lászlóné dhe Nemes László
Nikolić Rada dhe Nikolić Ružica
Nikolić Vesna dhe Nikolić Igor
Oláh Szabolcs
Oláh Endréné dhe Oláh Endre
Orbán Magdolna

Nivelin e supervisorit e arritën:

Kárpáti Zoltánné dhe Kárpáti Zoltán (Dr. Kósa L. Adolf)

Nivelin e senior managerit e arritën: (sponsor)

Tóth István dhe Zsiga Márta (Halomhegyi Vilmos dhe Halomhegyiné Molnár Anna)

Nivelin e soaring managerit e arritën: (sponsor)
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Niveli 1

Ádámné Szőllősi Cecília dhe 
Ádám István
Babály Mihály dhe Babály Mihályné
Bakó Józsefné dhe Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella dhe Gesch Gábor
Balogh Anita dhe Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa dhe 
dr Berezvai Sándor
Barnak Danijela dhe Barnak Vladimir
Becz Zoltán dhe Becz Mónika
Bertók M. Beáta dhe 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna dhe 
Bognár Kálmán
Bojtor István dhe 
Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán dhe Botka Zoltánné
Brumec Tomislav
Csepi Ildikó dhe Kovács Gábor
Csuka György dhe dr Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza dhe 
Csürke Bálintné
Darabos István dhe Darabos Istvánné
Davidović Mila dhe Davidović Goran
Dobsa Attila dhe 
Dobsáné Csáki Mónika
dr Dóczy Éva dhe dr Zsolczai Sándor
Dragojević Goran dhe 
Dragojević Irena
dr Farády Zoltán dhe 
dr Farády Zoltánné
Fejszés Ferenc dhe 
Fejszésné Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné dhe Gecző 
László Zsolt
Gulyás Melinda
Haim Józsefné dhe Haim József
Hajcsik Tünde dhe Láng András
Halomhegyi Vilmos dhe 
Halomhegyiné Molnár Anna
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József dhe dr Nika Erzsébet
Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir dhe 
Jakupak Nevenka

Jancsik Melinda
Janović Dragana dhe Janović Miloš
dr Kálmánchey Albertné dhe dr 
Kálmánchey Albert
dr Kardos Lajos dhe dr Kardosné 
Hosszú Erzsébet
Kása István dhe Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária dhe 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám dhe Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Knezević Sonja dhe Knezević Nebojša
Knisz Péter dhe Knisz Edit
Kovács Gyuláné dhe Kovács Gyula
Kovács Zoltán dhe Kovácsné 
Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe 
Kulcsár Imre
Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor dhe 
Lapiczné Lenkó Orsolya
dr Lazarević Predrag dhe 
dr Lazarević Biserka
Léránt Károly dhe Lérántné Tóth Edina
dr Lukács Zoltán dhe 
dr Lukácsné Kiss Erzsébet
Márton József dhe
 Mártonné Dudás Ildikó
Mészáros Istvánné
Mičić Mirjana dhe Harmoš Vilmoš
Mihailović Branko dhe 
Mihailović Marija
Miklós Istvánné dhe Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
dr Miškić Olivera dhe dr Miškić Ivan
Molnár Zoltán
Mrakovics Szilárd dhe 
Csordás Emőke
Mussó József dhe 
Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám dhe 
Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán dhe 
Nagyné Czunás Ágnes
Nakić Marija dhe Nakić Dušan
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
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 Radóczkiné dr 
Gurka Ilona
Ramhab Zoltán dhe Ramhab Judit
Ráth Gábor
Révész Tünde dhe Kovács László
Rezván Pál dhe Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt dhe Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert dhe Rudicsné dr 
Czinderics Ibolya
Schleppné dr Käsz Edit dhe 
Schlepp Péter
dr Steiner Renáta
Stilin Tihomir dhe Stilin Maja
Sulyok László dhe 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán dhe 
Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ferencné dhe Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó János dhe dr Farkas Margit
Szabó Péter dhe 
Szabóné Horváth Ilona
dr Szabó Tamásné dhe 
dr Szabó Tamás
Szegfű Zsuzsa dhe Pintér Csaba
Szeghy Mária
Székely János dhe Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné dhe Széplaki Ferenc
Tanács Erika dhe dr Tombácz Attila
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Tordai Endre dhe Tordainé Szép Irma
dr Tumbas Dušanka
Ugrenović Miodrag dhe 
Ugrenović Olga
Varga Zsuzsa
Vitkó László
Zakar Ildikó

Niveli 2

Botis Gizella dhe Botis Marius
Budai Tamás
Czeléné Gergely Zsófia
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Gajdo Anton

Gecse Andrea
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka dhe 
Milovanović Milisav
dr Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes
Ocokoljić Daniela
Papp Imre dhe Péterbencze Anikó
dr Ratković Marija dhe Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné dhe 
Rózsahegyi Zsolt
dr Schmitz Anna dhe 
dr Komoróczy Béla
Siklósné dr Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Varga Géza dhe 
Vargáné dr Juronics Ilona

Niveli 3

Berkics Miklós
Bíró Tamás dhe Orosházi Diána
Bruckner András dhe 
dr Samu Terézia
Buruš Marija dhe Buruš Boško
Éliás Tibor
Fekete Zsolt dhe Ruskó Noémi
Halmi István dhe Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád dhe Kis-Jakabné 
Tóth Ibolya
dr Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt dhe Leveleki Anita
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Senk Hajnalka
dr Seresné dr Pirkhoffer Katalin dhe 
dr Seres Endre
Szabó József dhe Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva dhe Szép Mihály
Tamás János dhe Tamás Jánosné
Tóth István dhe Zsiga Márta
Tóth Sándor dhe Vanya Edina
Utasi István dhe Utasi Anita
Varga Róbert dhe 
Vargáné Mészáros Mária
Vágási Aranka dhe Kovács András

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:

Orosné Dollenstein Ildikó dhe 
Oros László
Paczier Mária Agneta
Papaplexisz Kosztasz
Plavšić Senka dhe Plavšić Slaviša
Radanović Vida dhe Marković Branko
Radović Darko dhe Radović Nada
Raimović Safija
Rizmajer Mihály
Rubint Zsuzsanna
Sándor Péter
Schiszler Mónika
Schmidt Péter

Schmidtné Rajna Éva
Simkó Péter dhe Tóth Tímea
Simon Lajos dhe 
Simonné Ács Henrietta
Somogyi József dhe 
Mihalovics Eszter
Strausz István
Száraz Zoltán
Szél Sándorné dhe Szél Sándor
Szabó Richárd dhe Szabó Gabriella
Szabóné Németh Éva
Szaniszló Zoltánné
Szerdahelyiova Zuzana dhe 

Szerdahelyiova Zoltan
Szilvás Károly dhe Branauer Mária
Szommer Renáta
Szőke Zoltán István
Takács Zsolt dhe Harmatos Györgyi
Takács István dhe Takácsné 
Nyevrikel Erzsébet
Takács Szilvia
Timkova Éva
Török György dhe Török Györgyné
Törökova Danka
Tóth László Zoltán dhe 
Tóth László Zoltánné

Tóth Lászlóné
Tóth Gábor
Tóth Anna
Tóth Levente
Tóth Károlyné
Vér Viktor
Vas Lajos dhe Vasné Hűvös Éva
Vasić Sladjana
Vass Petra
Vesić Maja dhe Vesić Nenad
Zalatnay Sarolta
Zalvayova Nora
Zrilić Branka dhe Bašić Milan



Të Nderuar Shpërndarës!
Kalendari i aktiviteteve – 2008: Takim Managerësh: 
09.05.2008, Sucess Day: 10.05.2008, Sucess Day: 21.06.2008, 
Sucess Day: 19.07.2008, Sucess Day: 20.09.2008, Sucess Day: 
18.10.2008, Sucess Day: 15.11.2008, Sucess Day: 20.12.2008

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. Në këtë faqe numrat 
aktual dhe të mëparshëm të revistës Forever mund të hapen 
me fjalëkalimin "forever", kurse fotogaleria me fjalëkalimin 
"success". 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. 

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. Iu njoftojmë që dorëzimi i 
krontratave pa autorizim  është i parregullt, pranojmë 
vetëm kontratat me nënshkrim personal! Çdo nënshkrim 
tjetër konsiderohet si fallcifikim dokumentash!

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 së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478
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•  Zyra qendrore e Budapestit: 
1067 Budapest, Szondi utca 34., tel: +36-1-269-5370. 

•  Magazina e Budapestit: 
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9-11., tel: +36-1-291-8995. 
Drejtori i tregëtisë: Dr. Gothárd Csaba

•  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

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.  

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. 

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.

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.

Njoftimet e Szirakit:
Hoteli Kështjella e Szirakit , 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285
Drejtorja e hotelit: Király Katalin

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478
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NJOFTIMET E ZYRAVE TË SERBISË

•  Zyra e Beogradit: 11000 Beograd, Kumodraska 162, 
tel.: +381-11-3970-127. Orari i hapjes: të hënën, të martën dhe të 
enjten 12.00-19.30, të mërkurën dhe të premten 9.00-16.30.

•  Zyra e Nisit: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1. , 
tel.: +381-18-514-130, +381-18-514-131. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 11.00-19.00, 
në ditët e tjera të punës 9.00-17.00.

•  Zyra e Horgosit: 24410 Horgoš, Bartok Béla 80. 
tel.: +381-24-792-195. Orari i hapjes në ditët e punës: 8.00 - 16.00.

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 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. 

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Serbisë:
Dr. Biserka Lazarevič dhe Dr. Predrag Lazarevič: +381-23-543-318. 
Ata i presin thirrjet tuaja për konsultim të martën në orën 13.00-
16.00 dhe të premten në orën 14.00-16.00.
Dr. Božidar Kaurinović të mërkurën dhe të enjten në orën 
12-14 pret thirrjet tuaja për konsultime në numrin e telefonit  
+381-21-636-9575.

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

Zyra e Bijelinës

•  Zyra e Bijelinës: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3., 
tel: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55-221-780. 
Orari i hapjes në ditët e punës: 9.00-17.00.

•  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. Orari i hapjes: në ditët e punës 9.00-16.30

•  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 zyrës:  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, Bijelinë dhe 

+387-33-760-650 Szarajevë. 

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.

NJOFTIMET E ZYRËS SË MALIT TË ZI

•  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića br: 20. 
tel: +381-081-245-402, tel/fax: +381-081-245-412. 
Drejtori i rajonit: Aleksandar Dakic 

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

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

Programi i FLP TV nga 15 maj-21 qershor 2008

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

•  Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.ű

Njoftojmë punonjësit dhe konsumatorët tanë se zgjatëm orarin e 
hapjes së zyrës së FLP-s së Zagrebit: të hënën dhe të enjten: 09:00 
- 20:00; të martën, të mërkurën dhe të premten 09:00 - 17:00.  Tel: 
01/ 3909 770; Fax: 01/ 3704 814. Porositë telefonike: 01/ 3909 773. 

•  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: 01/3909 773. Në rastin e porosive me vlerë më 
të madhe se 1 pikë krediti, çmimi i transportit paguhet nga FLP-
ja. Leksionet rreth produkteve dhe marketingut organizohen të 
hënën, të martën, të mërkurën dhe të enjten nga ora 17 
në zyrën qendrore. Orari i hapjes së qendrës:  të hënën dhe të 

enjten 12:00 – 20:00, të martën dhe të mërkurën 11:00 – 19:00, 
dhe të premten 09:00 – 17:00. Takimet mund të lihen në numrin 
telefonik 01/ 3909 773.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM: nga 1 marsi nëse blini produkte me 
vlerë më të madhe se 1500 kuna, apo përdorni shërbimet 
e sallonit kozmetik, me kartén tuaj DC mund të paguani 
edhe me këste (2-3 këste). Shfrytëzoheni mundësinë 
e blerjes me ulje. Për detajet interesohuni tek sponsori juaj ose 
tek punonjësit e zyrës.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Kroacisë:
Dr. Ljuba Rauski Naglic: +385-915176510
(në ditët teke ndërmjet orës 16.00 dhe 20.00)
Dr. Eugenija Sojat Marendic: +385-915107070

www.fl pseeu.com  në internet
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•  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.: +386-2-575-12-70, Fax: +386-2-575-12-71, 
e-mail: forever.living@siol.net.  
Orari i hapjes: të hënën 12.00-20.00, të martën dhe të premten 
09.00-17.00. 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

• Shqipëri, Tiranë, Reshit Collaku 96, Villa Forever 36. 
Fax: +355 4230 535

Drejtori rajonal: Attila Borbath 
Drejtori i zyrës: Xhelo Kiçaj, tel: +355-4-230-535. 
Kontaktim: në ditët e punës në orarin 09.00-13:00, 16:00-20:00

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

18.00 dhe 06.00 Zoltan Maga /violinë/ 
18.40 dhe 06.40 Nga bima deri tek produkti 
18.50 dhe 06.50 Dr. Ida Nagy dhe Dr.  Ferenc Kiss: Mbrojtje shëndeti në pranverë  
19.15 dhe 07.15 Shampo 
19.20 dhe 07.20 Zoltan Maga /violinë/ 
20.05 dhe 08.05 Diana Page  
20.20 dhe 08.20 Pro 6 
20.25 dhe 08.25 Supervisorë, Assistant m… 
21.00 dhe 09.00 Plani marketing i FLP-s 
21.20 dhe 09.20 Dr.  Mariann Diko, Dr.  Laszlo Kulisics: Mbrojtje shëndeti në verë 
21.45 dhe 09.45 Prezantim produkti: Aktiv HA 
21.50 dhe 09.50 Katalin Pitti, Piroska Pandy, Monika Safar: Koncert 
22.10 dhe 10.10 Bogdan Pocanzo  
22.15 dhe 10.15  Sundimtarë, Managerë, Targa makinash, man. drejtues, Eu.top10, parade diamantësh, 

kuali� kim Sa� rësh 

00.10 dhe 12.10 Nature ‘s18 
00.15 dhe 12.15 Pjesë nga musicali me titull Mbreti Istvan 
00.40 dhe 10.40 Çeqe Pro� t Sharing 
00.50 dhe 12.50 Aloe 2 go 
00.55 dhe 12.55 Michael Strachowitz Baza e suksesit: Qëndrimi, motivimi, teknika 
01.50 dhe 13.50 Aktiv probiotic: Sfondi profesional 
01.55 dhe 13.55 Prezantim produkti: Aktiv probiotic 
02.00 dhe 14.00 Gabor Olah: Motivim  
02.20 dhe 14.20 Kuinteti i instrumenteve frymore Union  
02.35 dhe 14.35 Çeqe bronzi 
02.50 dhe 14.50 Çeqe argjendi 
03.10 dhe 15.10 Çeqe ari (përshëndetje) 
03.30 dhe 15.30 Supervisorë, Assistant m… 
04.20 dhe 16.20 Robert Varga: Në vrull 
04.50 dhe 16.50 Sundimtarë, Managerë, Targa makinash, man. Drejtues

Zyra e Lendvait
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SuPeR DHe SilVeR 
POST RallY
7500 CC
Szabó József 
Berkics miklós

5000 CC
Varga Róbert dhe Vargáné mészáros mária
lomjanski Stevan dhe lomjanski Veronika
krizsó Ágnes

2500 CC (SILVER)
Herman Terézia 
leveleki Zsolt dhe leveleki anita
Halmi istván dhe Halminé mikola Rita
Dr. kósa l. adolf
Dr. milesz Sándor 
Botis Gizella dhe Botis márius
Halomhegyi Vilmos dhe Halomhegyiné 
molnár anna
Vágási aranka dhe kovács andrás
Bruckner andrás dhe Dr. Samu Terézia
Rózsahegyi Zsoltné dhe Rózsahegyi Zsolt
Tóth Sándor dhe Vanya edina
Buruš marija dhe Buruš Boško
utasi istván dhe utasi anita
fekete Zsolt dhe Ruskó Noémi
Bíró Tamás dhe Orosházi Diána
Senk Hajnalka 
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer katalin dhe 
Dr. Seres endre
Budai Tamás 
kis-Jakab Árpád dhe 
kis-Jakabné Tóth ibolya
Tamás János dhe Tamás Jánosné
Tóth istván dhe Zsiga márta

SuPeR DHe 
TRaDiTiONal 
POST RallY
1500 CC
Dominkó Gabriella 
Csuka György dhe Dr. Bagoly ibolya

Nagy Ádám dhe Nagyné Belényi Brigitta
klaj Ágnes 
lapicz Tibor dhe lapiczné lenkó Orsolya 
Gerő János dhe 
Gerőné Józsák Julianna katalin
Rezván Pál dhe Rezvánné kerek Judit
köves márta
miklós istvánné dhe Tasi Sándor

SuPeR RallY
1500 CC
Hertelendy klára 
Juhász Csaba dhe Bezzeg enikő
Szépné keszi Éva dhe Szép mihály
Dr. Németh endre dhe lukácsi Ágnes
Varga Géza dhe Vargáné Dr. Juronics ilona
Gecse andrea 
Éliás Tibor 
illyés ilona 
Dr. Ratković marija dhe Ratković Cvetko
Czeléné Gergely Zsófia
Szegfű Zsuzsa dhe Pintér Csaba
Siklósné Dr. Révész edit dhe Siklós Zoltán
Dr. kovács lászló dhe Dr. kovács lászlóné
Szekér marianna 
Becz Zoltán dhe Becz mónika
Papp imre dhe Péterbencze anikó
Dr. Pavkovics mária 
kibédi Ádám dhe Ótós emőke
knisz Péter dhe knisz edit
Tóth Csaba 
Stilin Tihomir dhe Stilin maja
Orosz ilona dhe Dr. Gönczy Zsolt
Nagy katalin
Dr. Schmitz anna dhe Dr. komoróczy Béla
Révész Tünde dhe kovács lászló
micic mirjana dhe Harmos Vilmos
Papp miklós 
Tanács ferenc dhe Tanács ferencné
Székely János dhe Juhász Dóra
Hajcsik Tünde dhe láng andrás
Haim Józsefné dhe Haim József
Ádámné Szőllősi Cecília dhe Ádám istván
Balogh anita dhe Süle Tamás
Perina Péter 
Janovic Dragana dhe Janovic milos
Bakó Józsefné dhe Bakó József
Csürke Bálint Géza dhe Csürke Bálintné
Császár ibolya Tünde

Bakóczy lászlóné 
Bánhegyi Zsuzsa dhe Dr. Berezvai Sándor
Dragojevic Goran dhe Dragojevic irena
Tanács erika
Hári lászló

1000 CC
(strehim për tre netë dhe dy bileta Rally)

Vitkó lászló 
kása istván dhe kása istvánné
Dr. Steiner Renáta 
Gecző lászló Zsoltné dhe 
Gecző lászló Zsolt
Gecző Éva krisztina 
kovács Gyuláné  dhe kovács Gyula
Bali Gabriella dhe Gesch Gábor
molnárné kalcsu klára  
milovanovic milanka dhe 
milovanovics milisav
Radóczki Tibor dhe Dr. Gurka ilona
Brumec Tomislav
Nakic marija
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Csepi ildikó dhe kovács Gábor
Zore Jozefa
Dr. farády Zoltán dhe Dr. farády Zoltánné
Gulyás melinda 
Sebők Judit 
Dr. molnár lászló dhe molnar Stantic Branka
léránt károly dhe lérántné Tóth edina
Rex alexander 
mészáros istvánné      
Darabos istván dhe Darabos istvánné
Dr. kardos lajos dhe 
Dr. kardosné Hosszú erzsébet
Tasnády Beáta dhe Vörös Zoltán
Dr. Szabó Tamásné dhe Dr. Szabó Tamás
mayer Péter 
Halminé kajdi mónika dhe Halmi Tamás
keszlerné Ollós mária  dhe keszler Árpád
futaki Gáborné 
Dobsa attila  dhe Dobsáné futaki mónika
Bánhidy andrás
Hegedűs Árpád dhe 
Hegedűsné lukátsi Piroska
Jozó Zsolt dhe molnár Judit
Orosz lászlóné 
Szakál istvánné dhe Szakál istván
Végh lajosné 
erdős attila dhe Bene Írisz
Davidovic mila dhe matic Dragan

Të kualifikuaRiT e super rally-T
Kërkesën për pjesëmarrje ju lutemi ta bëni deri më 20 maj në adresën flpbudapest@flpseeu.hu!
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Horváth andrásné
ugrenovic miodrag dhe ugrenovic Olga
Botka Zoltán dhe Botka Zoltánné
Tóth Tímea 
Szabó ildikó
Babály mihály dhe Babály mihályné
Nagy Zoltán dhe Nagyné Czunás Ágnes
Schönfeld Szilvia 
kiss istvánné dhe kiss istván
kulcsárné Tasnádi ilona dhe kulcsár imre
miskic Dr Olivera dhe miskic Dr ivan
Varga Zsuzsa

750 CC
(strehim për një natë dhe dy bileta Rally)

Szép margit dhe Till György
kincses János dhe kincses Jánosné
Ráth Gábor 
Dr. keresztényi albert 
Dr. karácsony Sándorné 
menkó Éva 
Dr.lukács Zoltán dhe 
Dr. lukácsné kiss erzsébet
Bojtor istván dhe Bojtorné Baffi mária

kraljic-Pavletic Jadranka dhe Pavletic Nenad
kovács Zoltán dhe 
kovácsné Reményi ildikó
Dr. Csisztu attila dhe 
Dr. Csisztuné Pájer erika
Dr. kálmánchey albertné dhe 
Dr. kálmánchey albert
Jancsik melinda
mrakovics Szilárd dhe Csordás emőke
Szeghy mária 
márton József dhe mártonné Dudás ildikó
Visnovszky Ramóna
Bodnár Zoltán dhe Bodnárné Tóth Ágota
Dr. lazarevic Predrag dhe 
Dr. lazarevic Biserka
koródi kovács elizabetta dhe koródi József
Rudics Róbert dhe 
Rudicsné Dr. Czinderics ibolya
Hajdu Veronika 
Varga andrea
fittler Diána 
ifj. Szepesi istván  
Róth Zsolt dhe Róthné Gregin Tímea
Darkecco-Spasojevic anna dhe 
Darkecco Dario

Tordai endre dhe Tordainé Szép Írma
mussó József dhe mussóné lupsa erika
kardos Zsolt dhe kardos anita
T.Nagy Sándorné dhe T. Nagy Sándor
Tumbas Dr Dusanka
Térmegi lászlóné dhe Térmegi lászló
Bognárné maretics magdolna dhe 
Bognár kálmán
Jurovic Zlatko dhe Jurovic Sonja
knezevic Sonja dhe knezevic Nebojsa
Dr. Debrődi mária  dhe Vágott Sándor
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Szabó Péter 
arbeiter Jozica dhe Dr. arbeiter miran
Szabó Roland 
molnár Zoltán 
kunkli imréné dhe kunkli imre
Szeles Róbert dhe Weigand Ágnes
Tóth Zoltán
farkas Gáborné dhe farkas Gábor
Szűtsné Bernáth annamária 
Njegovanovic Vaselije
Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Nagyné Ország Beatri 
mitró attila

Të kualifikuaRiT e super rally-T
Kërkesën për pjesëmarrje ju lutemi ta bëni deri më 20 maj në adresën flpbudapest@flpseeu.hu!
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Drascic Dusan dhe Drascic marija
Ostojic Boro
Heinbach József dhe Dr. Nika erzsébet
Bertók m. Beáta dhe Papp-Váry Zsombor
Toldi lászlóné dhe Toldi lászló
korenic manda dhe korenic ecio
Dr. kiss ferenc dhe Dr. Nagy ida
Németh antal dhe Németh antalné
Dr. Horváthné Ollrám Tünde dhe 
Dr. Horváth istván
Veres Zoltán dhe Veresné Csernák mónika
Jávorszky lászló dhe Jávorszky lászlóné
Sukser margareta dhe Sukser marijan
Hanyecz edina 
Bognár Gábor 
altmann lászló dhe altmann andrea
Sebők attila 
major istván dhe majorné kovács Beatrix
Tímár János dhe Tímár Jánosné
lukács lászló György
Börcsök József dhe 
Börcsökné monostori ibolya
Ramhab Zoltán dhe Ramhab Judit
Haraszi Pálné dhe Haraszti Pál
Sulyok lászló dhe Sulyokné kökény Tünde
Szabó Zoltánné dhe Szabó Zoltán
király krisztina
Gedeon Zoltán dhe Drescher Éva
Hegedűs ervin dhe 
Hegedüsné Ponyi Tímea
katic ivan dhe katic mesaros mirjana
Czap anita
Olajos andrás

500 CC
(dy bileta Rally)

kovács Ágnes 
kemenczei Vince dhe Tamási krisztina
Sándor Péter dhe Székely Csilla
lipp Szilvia dhe molnár mihály
Garáné Réh Sylvia dhe Gara Pál
Németh Sándor dhe 
Némethné Barabás edit
Ocokoljic Zoran
Bárányné Dr. Szabó Éva dhe Bárány istván
Téglás Gizella 
kalajdzic marica
lőw Tiborné dhe lőw Tibor
Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
Tóth Sándor Tamás dhe Nagy marianna
Dr. Surányi katalin  dhe Gazdig Sándor
Dr. Jánosdeák Gáborné dhe 
Dr. Jánosdeák Gábor
Bánki lászló dhe Bánkiné Takács márta
Babidoricsné Nagy Piroska
kőrössy Zoltán dhe kőrössy Behán Rozália
mustafic Subhija dhe mustafic Safet

kuzmanovic Vesna dhe kuzmanovic Sinisa
Géringer Ágnes és. ifj. lukács Gábor
kompp Rezsőné Czervá ibolya dhe 
Soltész József
Wehliné mezei aranka dhe Wehli Péter
Zsolnay Zsuzsanna dhe Berecz Zoltán
Széplaki ferencné  dhe Széplaki ferenc
Thuri Nagy lajos dhe Oláh Henrietta
Csetfalvi attila
finta János dhe fintáné Szilágyi irén
Csörsz Zalánné dhe Csörsz Zalán
Pavlovic Jovanka
Rusák Patrícia 
Ocokoljic Daniela
Retter József
Szabó Péter
iskra Rinalda dhe iskra lucano
Juhász Gusztávné dhe Juhász Gusztáv
farkas eszter dhe fikisz imre
markó mária dhe markó antal
marosiné máté Terézia dhe marosi Csaba
Takács andrea 
Bicskei Brigitta dhe Zsibrita Balázs
Horváth Zoltánné dhe Horváth Zoltán
kontra József 
Szanyi imre 
Túri lajos dhe Dobó Zsuzsanna
Oszbach Tiborné dhe Oszbach Tibor
kárpáti Zoltánné dhe kárpáti Zoltán
kovács György dhe kovácsné N. Benadett
Brence-Jovic Vesna dhe Jovic Dusan
Hutóczki melinda dhe Hutóczki ferenc
Zsóka lászló dhe Zsóka mariann
Strifler lászlóné dhe Strifler lászló
Rusvai miklósné dhe Rusvai miklós
Becker Péterné 
mészárosné Varga márta dhe 
mészáros istván
milanovic ljiljana
Dr. Saáry Zoltán dhe 
Dr. Saáryné Dr. Peszleg Pálma
erdődi istván dhe erdődiné molnár Zsófia
Oláh Gábor 
almásiné menyhárt mónika dhe 
almási Zsolt
Dr. Tamási andrás dhe Dr. Tamási andrásné
Dr. Tamás erzsébet dhe Dr. H. kovács Zoltán
Hollóné kocsik Judit dhe Holló istván
Nagy eszter 
mihailovic Branko dhe mihailovic marija
Barócsik andrás  dhe Barócsik Gabriella
Bogdán ervin dhe 
Bogdánné Szabó katalin
kárpátiné Novák Ágnes dhe kárpáti József
Tasnádi lajosné
Petrovic Dr aleksandar dhe 
Djuknic Petrovic mirjana
Hartyányi Julianna

Benedeczki mihályné dhe 
Benedeczki mihály
Skáfár istván dhe Skáfárné Vásár amália
Szabó Péter dhe Szabóné Horváth ilona
Ruszbachné Szarvas mária
Varga Tiborné dhe Varga Tibor
kapitány mátyás dhe kapitány mátyásné
Borbély Gáborné dhe Borbély Gábor
Dr. Vörös mariann dhe Sámoly ferenc
micasevic Nada
Rokaly Sándor dhe Bakazsuly-Czintus 
magdolna adél
Schleppné Dr. kasz edit dhe Schlepp Péter
Rézműves József Árpádné 
Zakar ildikó 
Stojanovic emilija dhe Stojanovic Nenad
Dr. Rokonay adrienne dhe 
Dr. Bánhegyi Péter
lieber Brigitta
Petrinjac Zeljka dhe Petrinjac Predrag
Rácz Zoltán dhe Rácz Gabriella
Rácz edit dhe Holczer Tibor
Nagy Gabriella dhe Nagy ervin
Novoseljacki Slobodan dhe 
Novoseljacki Julka
Szigetvári ferenc dhe Szigetvári ferencné
Csató Csabáné dhe Csató Csaba 
lantos istván dhe Juhász Renáta
Birkás attila 
Vranes Zrinka
kocsi katalin
Szentesi anna
Blaskovic Sinisa
Vargáné Dr. fekete Valéria dhe Varga istván
kálmán Zsolt
Siposné Hirsch Judit dhe Sipos ernő
Csillag adriennn dhe lányi Roland
Csontos mariann
Petróczy Zsuzsanna 
Tóth Róbert lászló dhe 
Tóth Róbert lászlóné
Jazbisek Tanja
kiss Józsefné dhe kiss József
kovács anna mária dhe Gottwald lászló
Czomba lajosné dhe Czomba lajos
Szabados Zoltán dhe 
Szabadosné mikus emese
Vígh Sándorné dhe Vígh Sándor
Béndek Beáta dhe Páczelt mihály
Simon János 
máté kiss imre dhe máté kiss ildikó
Greksa Zsolt dhe Grekszáné martin mónika
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs mária dhe 
Dr. Rédei károly
Runjajic Zoran dhe Runjajic Jasna
Ciler ivan
Juhász lászlóné dhe Juhász lászló
futó lászlóné futó lászló

Kërkesën për pjesëmarrje ju lutemi ta bëni deri më 20 maj në adresën flpbudapest@flpseeu.hu!
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Balázs krisztina 
Dr. Sziberth lászló dhe Dr. Sziberth lászlóné
Berta Ágnes 
Hrncjar Jasna
Hartmann Ádám dhe 
Hartman Semsei katalin
Balázs Nikolett
mitrovic-Pavlovic milan dhe Pavlovic Biljana
Hócza Tibor dhe Hóczáné Berczi mária
Vargáné Házi ildikó dhe varga mihály
Pálóczi ildikó dhe Varga istván
Sárffyné Gutmann Zsuzsa dhe Sárffy János
Vejtey miklós
Tiszavölgyi Gabriella dhe Zsíros lászló
ferencz lászlóné dhe ferencz lászló
Seresné Bathó mária dhe Seres János
Czakó Csaba
kilián Jánosné dhe kilián János
majoros Éva
ujj Zoltán dhe Solner Józsefné
Szabolcsi Gábor Oszkár
Raj lajosné dhe Raj lajos
Rusák József dhe Rusák Rozália
Nikolajevic Tatjan dhe Nikolajevic Bogdan
fehérvári antal dhe 
fehérváriné kovács Zsuzsanna 
Bodnár Daniela
Gavallér lajos 
leskovar Jagoda dhe mrduljas Tajmir
Tenke János dhe Tenke Jánosné
Rajnai Éva dhe Grausz andrás
Vizsnyai Róza
Bertalan lászló dhe Bertalan koskai Orsolya
Dénes Éva dhe Horányi Péter
Puskás Zsolt dhe Palásti mária
Jeddi mária dhe Németi Gyula
Berta lászlóné dhe Berta lászló
korponai Gyula dhe korponai Noémi
Réfi lászlóné 
Szipőcs Józsefné
Balla mária
Bersic Olivera dhe Bersic fadil
Balázs Tamás
Szikszay istván Zoltánné dhe 
Szikszay istván Zoltán
futaki ildikó 
ifj. Rékasi János dhe Sisa Zsóka
Dr. fábián mária 
Jobbágy Sándorné dhe Jobbágy Sándor
Czifra istvánné dhe Czifra istván
maric Jahno Nadica dhe Jahno alexa
Sebők andrea 
Dimitric Ruzica dhe Dimitric Zivorad
iski Béla dhe iski Béláné
kocsis Dánielné 
Petrovai Tamásné dhe Petrovai Tamás
Vareha mikulas
Nógrádi ilona 

fövényi istvánné 
Jassek Beáta
lábodi Éva
Divinyi Zsolt dhe Cser Csilla
kota izabela Barbara dhe kota mihajlo
Beer Tamás dhe Beerné Nagy andrea
Biró attiláné dhe Bíró attila
Dr. lovasné Tóth Ottila dhe Dr. lovas Péter
Bigec Danica
Göncz Éva 

250 CC
(një biletë Rally)

Szántó lászló 
Wéber Győző dhe Wéberné Rajos anna
kun Gábor dhe kunné Páger Judit
keneseiné Dr. milics margit dhe 
kenesei Gyula
Jécsák Zsolt dhe Jécsákné Dr. Orosz Tímea
Hubacsek Ágota 
marosfalvi József dhe marosfalvi Józsefné
mentes Gábor dhe mentesné Tauber anna
Pál Nikoletta 
Bakos antal dhe Bakos Éva Natália
Gerencsér József dhe 
Gerencsérné Bakos erzsébet
Balogh attila dhe 
Baloghné ardai Zsuzsanna
Cipe laslo dhe Cipe Vesna
milutinovic milan
makai istván dhe makai istvánné
Jovanovic Zvezdana
Horváth lászlóné dhe Horváth lászló
mályi Rudolfné dhe mályi Rudolf
Damnjanovic andrija dhe Venjarski marija
müllner márta 
Pardi Zoltán 
kovács Tímea 
Rékasi károly dhe Détár enikő
maric Slavica 
illés Terézia
Darabos Tamás
Paligoric Stojanka dhe Paligoric aleksander
Novakovic-Dragojlovic Dragana dhe 
Ristanovic Radan
Gyüre endre dhe Gyüréné Deák magdolna
Tóth anett 
karikó Józsefné
Ács Sándorné
Csehi attiláné dhe Csehi attila
Bara anikó
Beke Józsefné dhe Beke József
Révainé kompp Szilvia dhe Révai Zoltán
kerle károlyné dhe kerle károly
kiss attiláné dhe kiss attila
fási Géza dhe fási Gézáné
kovács lászló dhe kovácsné Glózik inez

ivancan Slavica dhe ivancan Dragutin
füzesi Gyuláné  
abuczkiné kiss Ágnes dhe abuczki attila
Bekk Zoltánné dhe Bekk Zoltán
Dr. erdei Péterné  dhe Dr. erdei Péter
Törökné Szemenyei erzsébet dhe 
Török lászló
Nagyné Vas Viktória dhe Nagy endre
kurta Péterné dhe kurta Péter
Balog lajos dhe Dr. Simon Noémi-mária
Dr. lőriczi ilona 
ferencz lászló
Sebestyén Ágnes dhe Tóth istván
Ciler Dominik dhe Ciler Stefanija
Csiki Jánosné dhe Csiki János
Sitkei Zoltán dhe Sitkei Zoltánné
Virágné Tóth erika  dhe Virág Tibor
Buljan Slobodanka dhe Buljan Stanislav
Nagy Tímea dhe Varga lászló
Paor Gergely 
Péter Gabriella dhe Péter Zsolt
Glavinka Zeljko
király lászló dhe Tenke eszter
Nagy mónika
Horváth lászló miklós dhe Horváthné 
Gabrovics Sarolta
Damásdi ildikó
fersch mártonné dhe fresch márton
Zurka Dragana dhe Zurka Radisa
kurucz levente dhe kurucz leventéné
Horváth Tibor  dhe Csanaky Tünde
kohut Blazenka dhe kohut Djura
Bedő istván dhe Bedőné Steinhardt Judit
kocsis imre dhe Száraz-Nagy Brigitta
Vajda lászlóné dhe Vajda lászló
kecskésné kriston katalin dhe 
kecskés lászló
Csobánné Szabó edit dhe Csobán János
könczöl ilona
Schubertné Zsákai Ágnes 
Dióssi Csabáné dhe Dióssi Csaba
kalmár Sándor dhe kalmár Sándorné
keszei Jánosné 
krkljus ksenija dhe krkljus Stevan
Dr. molnár erzsébet
Veres miklós 
Dragic meliha dhe Dragic Dragan
Csiki Józsefné dhe Csiki József
abonyi Tóth istván 
Pongrácz erika 
fejszés ferenc dhe fejszésné kelemen Piroska
muhari andrea dhe farkas Zsolt
Ozmicz Sándorné 
Németh andrea
koledich antalné dhe kodelich antal
molnár attila
külley istván Zsolt
Torcom Julia 
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Sredojevic katarina dhe Sredojevic milutin
Dr. kása Gergely 
Tóth lászló dhe Tóthné Péczer erika
Stegena Éva 
ivanovic Sanja 
Dr. király anna dhe Deák Csaba
Barnak Danijela dhe Barnak Vladimir
Samu Tibor dhe lázár katalin
Pakocs Yvett
Stevanovic Verica dhe Stevanovic Rade
Banai Róbert  dhe Banainé kőműves anita
Zárol lászló 
Pápai Zita
antonijevic Slobodan dhe antonijevic Biljana
Bakura József 
Jovic Randjelovic 
Dr Sonja dhe Randjelovic Dragan
Orosi Gergely 
Dr. Botos mária 
Catic Gaibija dhe Catic munira
Ádám Zoltán dhe Ádám Zoltánné
Hodzic Dr. Sead
Dr. Szabóné matusek edit  dhe 
Dr. Szabó János
Tóth kovács Józsefné dhe Tóth kovács József
Gelegonya klára Judit dhe Dr. Újhelyi János 
ilyés lóránt
Pető ferenc dhe Csapó mária
fenyőfalvi Julianna
Njegovanovic Svetlana
Nikolin Sreten dhe Nikolin ilona
Szabó Richárd dhe Rutai Hajnalka
ungár kata
Hacknauer-Bálint Szilvia  dhe Hacknauer attila
Rózsáné Takács Tímea dhe Rózsa imre
krizsán Vig erika dhe krizsán György
Popovac Dusica dhe Popovac Ratko
móricz edit
Csáthyné Hengán Ágnes dhe Csáthy andrás
Galánfy lászlóné dhe Galánfy lászló
Juhász Zsuzsanna
Czupi lászlóné dhe Czupi lászló
friesz Jószefné 
Zöld Józsefné  dhe Zöld József
Tábit istván dhe Tabitné Csányi anna
mirkov Dr. Rozmaring dhe mirkov Jovica
mitov Tamara dhe mitov Sasa
Hyrossné Dr. Biró Judit dhe Hyross andrás 
Széplaki ferenc dhe 
Széplakiné Pákozdi mónika
Garai anita dhe Győri Zsolt
Heinbach Dárius 
Stojkov Darko dhe Stojkov mónika
lozajic Dimitrovski Snezana dhe 
Dimitrovski Hristo
Böröcz Péter
Pittenauer menyhértné dhe 
Pittenauer menyhért

Pölhe Zsolt dhe Pölhe Sanja
Dr. Deák ferencné dhe Dr. Deák ferenc
kasza Csaba
Baranyai Ágota
kátai Tamás 
Stojanovic Olgica dhe Stojanovic Najdan
Baksa Dusanka dhe Baksa Zeljko
fekete Béla dhe feketéné Nagy Julianna
Csontos Gábor
Szalkáry károlyné dhe Szalkáry károly
Háhn adrienn 
farkas Balázs 
Óvári krisztián 
Dr. Sági Vincéné dhe Dr. Sági Vince
Dinnyési ferencné dhe Dinnyési ferenc
Némethy József dhe Némethy Józsefné
Justinné lénárt mária 
Savic Jovo
Strboja Jovanka Strboja Radivoj
Duran mensura dhe Duran mustafa
Csirkés Sándor
Pastrovicsné kun Éva dhe Bánóczki Zsolt
Sukály Tamás dhe Sukályné Takács Tímea
Rakovac Radmila dhe Rakovac Budomir
momcilovic Danica dhe momcilovic Novica
aleksov Jordan dhe aleksov ljubica
Vincze Csaba dhe Vincze márta
Bötkösné molnár erzsébet 
Szabó anikó
Csuti Róbert
Dr. Rosner Gyula dhe 
Dr. Rosnerné Danner-Stipkovits mónika
muladi annamária
Barabás Zoltán  dhe Barabás ivette
antalné Dr. Schunk erzsébet dhe antal Gyula
Bársony Balázs dhe Bársonyné Gulyka krisztina
mari Péter 
Dr. Szilágyiné Dr. molnár Éva dhe 
Dr. Szilágyi György
kristóf lászló dhe kristóf lászlóné
Barta Csabáné dhe Barta Csaba
miljak Rill ivanka dhe Rill Rolf
Boskó Hilda dhe Boskó Béla
Gáborné márton Judit
Saf ljiljana dhe Saf Vladimir
kovács Péterné
Vujasin Dr Jelena dhe Vujasin Dragoljub
Bakos károly dhe Tanka Éva
Váradi Nikoletta
Zeitz mária dhe Boros miklós
Senkóné Szipőcs krisztnia dhe Senkó ferenc
Holicsek Szilvia
Tompa istván dhe Tompáné kádár andrea
Stankovic milica dhe Stankovic Nenad
mitrovic Jelena
Bodnár Józsefné dhe Bodnár József
filic Zorica dhe filic Dragan
Soós istván dhe Soósné Zelei mária

Varajic Savka
Predolac Jevremovic Danica dhe 
Jevremovic Bozidar
acimovic Petar dhe acimovic milanka
Dalja milica
Vándor Éva
koncz Tiborné dhe koncz Tibor
Szelei Jánosné dhe Szelei János
Sindjelic Zoran dhe Sindjelic ana
Győző molnár istván 
Stankovic Branka dhe Stankovic Petar
kutiné Béza Gabriella dhe kuti Csaba
Calusic Dubravka dhe Calusic ante
Bracanovic Branislav dhe Bracanovic marija
Szabó ferencné dhe Szabó ferenc
Tihanyi-kundár marianna
Dr. molnár Gyula dhe 
Dr. Tóth-Baranyi Zsuzsanna
Stefán andrea dhe Sági Sándor
misota edit anna
Dr. kovács Józsefné 
ferentzi Gáborné dhe ferentzi Gábor
molnár mónika 
lancz Judit dhe Varga Zoltán
Demeter Szilvia anna dhe Demeter Zsolt
Seres máté 
Tóth imre dhe Tóthné Domán anikó
lesinger ivan dhe lesinger Danica
Takács Tamás dhe Takács Tamásné
Tóthné Nagy katalin dhe Tóth istván
kozma istván dhe kozma istvánné
Varga Éva dhe Varga károly
Njegovanovic Zoran
Bojovic Branko
klenkovski Svetlana dhe klenkovski Branko
krizsai Györgyné dhe krizsai György
Tóthné lóczi anikó
fekete Józsefné
mészáros Csaba dhe Gulyás Tímea
Pásztor József dhe Sugár Orsolya
Vuityné Sárándi klára dhe Vuity antal
Hernádi ferencné 
kocsis János dhe kocsis Jánosné
Naánné kostyál katalin dhe Naán Tibor
Szabó Zoltánné 
Dr. Nagy elemér dhe 
Dr. Nagyné keszthelyi katalin
Dr. Győry ferenc dhe Dr. kiss Judit
Picikász Vaszilisz dhe 
Picikászné Buzása andrea
kovácsné Sándor Zita 
Petrovic milena dhe Petrovic milenko
Bakos Róbert dhe Újváry zsuzsanna
Davidovic Svetlana dhe Davidovic milan
Tejes Zsuzsanna
Varga Áronné 
Varga Józsefné
Poldán anna
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Szabóné Jakab mária 
Dr. kozma Brigitta
uzoni Zsuzsanna dhe uzoni Ödön
lakosi Helga dhe Hegyi endre
Petkovic aleksandra dhe Petkovic Bogdan
lukéj lászlóné dhe lukéj lászló
erdős Tamás dhe erdősné Solymosi edit
lupó andrea dhe mile ferenc
Szűcs Noémi dhe Dinya lászló
Ribi melinda dhe Ribi andrás
Dr. Tárczy Jolán dhe Zyzych andriy
Demcsák l. miklós 
Nádhera Roland dhe Nádhera Rolandné
Csepreghy Jánosné
Tomic Natasa dhe Tomic Dejan
fehérvári Éva
Zecevic Boban dhe Zecevic Dusanka
Csalogány ivánné dhe morvay József
Rétiné Révész anikó dhe Réti Sándor
alakeli iszam Viktor 
Zutinic momo dhe Zutinic mare
Csonkáné Varga erika
Pruzsinszky ivett
Halas Tijana dhe Halas leon
Dr. Horváth ildikó
Gáspár József dhe Hegedűs Judit
Paunovic Grozdana dhe Paunovic Vladimir
Ballabás melinda 
Horváth Zoltán
Nagy Sándor dhe Nagy Sándorné
Podmaniczkiné molnár Brigitta dhe 
Podmaniczki Péter
Gavric Vesna dhe Gavric ivan
Dr. Szigetvári iván
farkas magdolna
fábián Gábor
Gulyás lászló dhe Gulyásné kóm Cecília
Steiner József
Surkovic edin dhe Surkovic amira
major Tamásné dhe major Tamás
Rácz Dezső dhe Ráczné lőwinger Hajnalka
Djukic Dragica dhe Djukic Bogomir
kálmán mónika
Steiner imre dhe erdei andrea
Dr. kontra Snezana
Dr. Offenbacherné Czakó Judit
kőszegi Zsolt dhe kőszegi Rita Csilla
kis-Jakab edina
Bodnár lászló dhe Varga krisztina
Gallai attila dhe Gallainé Bóka Viktória
Balogh Norbert
Stazic Julijana
Benke Zoltán
leó Gyuláné  
Wutsch andrásné 
Dr. muhari Géza dhe Dr. muhari Gézáné
Nagy Csaba
Dr. Sánta ilona dhe Novográdecz Tibor

Turák ildikó dhe molnár Zsigmond
Bárdos ilona
Szolnoki mónika
Ábrányi attiláné dhe Ábrányi attila
Borbély istván dhe Borbély istvánné
Szűcs ervin dhe Bartók margit
lovasné Parczen Gabriella dhe lovas lászló
Szilágyi mihályné 
Hevesi Gabriella
Vilics Zoltán dhe Dr. Vida Tünde
Csátiné mészáros ildikó dhe Csáti Joachim
Golub Vasilija
Rajic Branislav dhe Rajic ana
kádár lászló dhe fkete erika
Gyurjánné Béres Zsuzsanna dhe Gyurján lászló
lajosbányai Györgyné dhe lajosbányai György
kerékgyártó miklós Róbert
Dr. Bálint Zoltán dhe 
Dr. Bálintné Dr. molnár Zsuzsanna
Balogh Béla dhe Balogh Béláné
Horváth Patrícia
Gombolai alfréd
Novák János dhe Novákné Csomor Judit
Dr. Dóczy Éva dhe Dr. Zsolczai Sándor
Patkós Györgyi dhe Patkós Péter
Dr. kertész Ottó dhe 
Dr. kertészné Szabó erzsébet
ifj. Bekk Zoltán
ilic Slavisa dhe ilic ljiljana
Dr.Dikó marian dhe Dr. kulisics lászló
Gyurik erzsébet dhe Sándor József
Gara Balázs
Papp Dániel Botond
Golubovic karmela dhe Golubovic Roman
Bunjevacki Jovanka dhe Bunjevacki Zivojin
fazekas Jánosné
Rákosné Bíró margit dhe Rákos lászló
Szabóné Rataj Éva 
Czibolya Zoltánné dhe Czibolya Zoltán
Dr. Gáncsné Braun andrea dhe Dr. Gáncs lászló
Nagy János 
Turós-máté eduárd dhe Túrós-máté anna mária
Tarjányi imre dhe Tóth-Baranyi anita
Zaric Olgica dhe Zaric Dragan
Radisic Smiljka
Dr. fehér Éva dhe Dr. fehér károly
Pozvék istván dhe Pozvékné Vesztergom Rita
kissné Plutzer angéla
Szórád erzsébet
Dragic leonora dhe Dragic Goran
Szencziné farmasi Judit dhe Szenczi József
Purda antal
kálmán lászló dhe kálmán lászlóné
Baletic Sonja dhe Baletic ivan
motál György dhe motálné Gazsó mária
Stahlmayer Sándor
Zurma Julijana dhe Zurma Todor
Vidicek Velimir dhe Vidicek ivka

Stojanovic Danica dhe Vuk manda
Szakály Szabolcs dhe Szakályné Szilágyi 
magdolna
Pálné Gyuk ilona 
farkas Zoltánné dhe farkas Zoltán
Pantic Obren dhe Pantic Bojan
mohácsi Viktória
Dr. kovács Dusán 
Balogh Tünde
Davidov ljubica dhe Davidov ljubomir
Bakos lászló dhe Bakosné Danyi erzsébet
Csürke elek dhe Csürke elekné
Demeter Györgyné 
Haga anikó dhe ingár Tibor
Plézer Ágnes dhe Szabó János
Dr. Nagy attila dhe Dr. Szabó Gabriella
Tóth János dhe Tóth Jánosné
Rusák márk
Szendi Gézáné 
kellner Norbert dhe kellner adrienn
molnárné Jorgova mária
Jakab mária 
kocsis elemér dhe kocsis elemérné
antalné Gombos Tünde dhe antal andrás
Németh mónika
Tokai Tekla 
Rozsi Jánosné dhe Rozsi János
Szikszai lászlóné
Czutorné Gecsei mária
keresztesi mária 
Bocskainé makó enikő dhe Bocskai krisztián
Tóthné Barna Csilla 
Verbőczi attila
matos katalin
Dézsi József dhe Dézsiné Váradi erzsébet
kobiljski marija dhe kobiljski Djordje
elek Jasmina dhe elek milovan
Tóth ildikó
kéri andrea dhe kreutz Balázs
Dr. Szantner emma 
Ristic Sara dhe Ristic ljubomir
Nagy andrás
Pelyvás Tibor dhe Pelyvásné kelemen erika
Tátrainé márton Zsuzsanna
lejer Gábor 
Vesza erzsébet
Glogovac Dragan
Nuzda evica dhe Nuzda milan
Peti attila dhe Peti Szilvia
kiss Béla dhe kissné király Judit
laposa Jenő istván dhe laposáné kocsis ibolya
Sisistyán istván
kungl attila
Pócsné kovács erzsébet dhe Pócs György
Csorba anett
karasz György dhe karasz Györgyné
Boldizsár Éva 
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Gentlemen’s 
agreement

Kaluan afërsisht katërmbëdhjetë vjet dhe bota ndryshoi shumë.  
Qëndrojmë së bashku në skenën e Europës. Miki lart dhe rreth tij skuadra, 
kurse publiku thërret, bravo MIKI, Përpara Hungarezë! Gumëzhin Arena, 

përballë nesh qëndrojnë katërmbëdhjetë mijë njerëz.
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Gëzimi është i madh, 
pasi morrëm drejtimin 
në europë, Miki Berkics 

doli i pari në garën profi t të 
europës. salla është plot me 
buzëqeshje të magjishme dhe 
dashuri të vërtetë, shpirti ynë 
fl uturon, fantastike, të gjithë 
në skenë, krijuesi i ëndrrës së 
madhe, Rex Maughan, ai që 
na e solli ëndrrën, Dr. Sandor 
Milesz, realizuesi i ëndrrës, 
MYKee me skuadrën e tij, 
publiku ëndërrues, kampionët 
e të ardhmes. Një botë e 
mrekullueshme, momentet e 
gëzimit të përbashkët.

shtrohet pyetja, çfarë e 
bën NJerIUN të aftë të arrij 
qëllimin e tij, të realizoj ëndrrën 
e tij, apo është sekret? Cili është 
ndryshimi ndërmjet njerëzve 
që disa i mposhtin pengesat 
e pakapërcyeshme, kurse të 
tjerët humbasin në fushën 

NË TË TASHMEN SHKRUAN TË SHKUARËN DHE TË ARDHMEN! (ANDRAS KOVACS)

Aranka Vagasi dhe Andras Kovacs

e betejës? diamanti i vetëm 
i rajonit, veronika Lomjanski 
do të përgjigjej kështu: e 
dëshIrON, apo jo. Mund të 
arrish gjithçka në jetë, vetëm 
duhet të hedhësh hapin, duhet 
të veprosh për të, ky është 
sekreti që krijoi diçka të madhe 
në këtë ditë. dëshira për të 
vepruar është çelësi i suksesit!

suksesi është vetë rruga 
drejt pikësynimit!

duke ecur deri në fund të 
kësaj rruge ndryshojmë edhe 
vetë ne, dhe ndryshimi është 
thesari dhe forca më e madhe 
për arritjen e pikësynimeve të 
mëtejshme.

pyes me kurreshtje 
mrekullibërësit që si i panë ata 
nga afër këto vite?

I kam patur gjithmonë pak 
zili profi tuesit. Mendoj se ata 
janë më të mirët mes nesh 
dhe dëshiroja të isha edhe unë 
mes tyre, por nuk kisha besim 
se kjo ishte e mundur. Miki më 
bëri mua dhe skuadrën time ta 
besojmë se nëse e mendojmë 

ndryshime dhe zhvillim, por 
mund ta them me zemër 
të qetë se pavarësisht nga 
sukseset në biznes dhe karriera 
e tij Miklos Berkics-i mbetet 
prapë modest, i ndershëm, 
NJerI në kuptimin e plotë të 
fj alës! e di gjithmonë se kur dhe 
çfarë duhet t’u thotë njerëzve! 
Një MOTIvUes i vërtetë! 
Besonte gjithmonë se duhet 
të ishte dhe duhet të jemi mes 
më të mirëve! Me ndihmën 
e Tij për herë të marë arritëm 
ta plotësojmë programin e 
ndarjes së profi tit! /Pali dhe 
Judit Rezvan, managerë/

Në jetën tonë ndodhi një 
ndryshim i madh kur Miki u ul 
me ne të planifi konim profi t 
sharing tonë të parë në vitin 
2002.

Na bëri të besonim se 
mund ta bëjmë – pavarësisht 
nga situata e pamundur ku 

ndodheshim atëherë. Besimi 
i Mikit për ne përbënte një 
përgjegjësi të madhe, pasi tha 
se në mënyrë që të realizohej 
pikësynimi i Tij i madh ka nevojë 
për ne, sepse ne jemi të aftë 
për këtë dhe deritani kishim 
realizuar gjithka që merrnim 
përsipër.

pra nuk i hymë punës për 
vete, por për Miki-n, sepse me 
këtë dëshironim t’i shpërblenim 
ndihmën dhe nxitjen e madhe 
që kishim marrë prej Tij. ai na 
solli sukseset e deritanishme, 
prandaj i besuam plotësisht 
se kjo mund të realizohet… 
Më parë nuk kishim parë 
asnjëherë një punë të tillë 
skuadre ku u futëm me këtë 
vendim. Ia vlente sikur edhe të 
mos kishim asnjë përfi tim! për 
arritjen e qëllimit u bashkuam 
me njerëz të cilët deritani ishin 
“vetëm” linja vëllazërore, por 
që nga ai moment lidhëm 
“kontratë gjaku”. pra nuk 
kishim parasysh vetëm që të 
punojmë deri sa të arrijmë 

seriozisht, atëherë jemi të aftë. 
Mjeshtri i madh i motivimit, e 
ndjente gjithmonë se si mund 
të na angazhonte, si dhe 
shembulli që jepte në punë. e 
premtuam dhe e arritëm. Ishte 
një ndjenjë shumë e mirë kur 
na erdhi email-i përgëzues 
nga qëndra, por atëherë nuk 

e kisha akoma të qartë se çfarë 
përfi toja – përfi tonim.

Ishim tepër të emocionuar 
në rally-n europian gjatë 
ndarjes së çeqeve, dhe kur 
morrëm vesh se Miki doli i pari, 
nuk mund t’i shpreh dot me 
fj alë ndenjat tona, qeshjen, 
lotët, gëzimin e pabesueshëm, 
për mua ishte një moment 
që s’kam për ta harruar kurrë. 
pastaj falenderimi që edhe unë 
me skuadrën time kontribuam 
pak që të arrihet një rezultat 
kaq i veçantë. Falenderoj që 
jam pjesë e kësaj skuadre. 
/Maria Szeghy, senior 
managere/

përpiqemi prej vitesh që 
njëherë Miki Berkics të bëhet 
rrjetndërtuesi më i mirë i FLp-s 
në europë. Ne e njohim prej më 
shumë se 10 vitesh, e duam, 
e respektojmë, e vlerësojmë 
dhe e ndjekim. Jemi ndër të 
paktët që e njohim mirë jo 
vetëm në punë, por edhe në 
jetën private, kështu që jemi të 
sigurt se suksesi në FLp NUK 

e NdrYshOI. për ne është po 
ai NJerI I shKëLQYer dhe i 
thjeshtë që kemi njohur. 

8 familjet (e Ari Vagasi-it, 
Mariann Szeker-it, Dr. Edit 
Revesz-it, Zsiga Toth-it, 
Rozsahegyi, Pali Rezvan-it, 
Maria Szeghy-t dhe familja 
Haim), të cilët patën besim tek 

ai dhe krijuan FaLë TIJ lidhje 
plotësisht shoqërore.

Jemi krenar që edhe ne jemi 
pjesë e kësaj skuadre FITUese.

duke kopjuar pastërtinë e Tij 
bashkë me miqtë tanë mund ta 
ndihmonim të bëhej shembull 
në botën e FLp-s. I këshillojmë të 
gjithëve ta duan, ta respektojnë, 
ta ndjekin dhe ta bëjnë të madh 
sponsorin e tyre që edhe ai të 
shkëlqejë mes projektorëve. 
/Marcsi dhe Jozsi Haim, 
senior managerë/

Të falenderojmë që nuk na 
hoqe nga lista jote e emrave, që 
na ndryshove jetën, që na bëre 
të besojmë që edhe ne mund 
ta bëjmë nëse përqëndrohemi 
në programet motivuese!

është e papërshkrueshme 
ndjenja që morrëm nga 
këmbëngulja, angazhimi, 
mentaliteti i punës, dashuria, 
vullneti, entuziazmi dhe çiltërsia 
jote dhe nga mënyra se si e 
drejton skuadrën!

gjatë katërmbëdhjetë 
viteve ky biznes solli shumë 
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qëllimin tonë – as na shkoi 
ndër mend të dorëzoheshim! 
– por u kushtuam vëmendje 
edhe të tjerëve duke i nxitur 
dhe motivuar ata, sepse për 
këtë edhe ne kishim shumë 
nevojë, të cilën e morrëm 
nga sKUadra (aranka vagasi-
andras Kovacs, Mariann szeker, 
dr. edit revesz-Zoltan siklos, 
Jozsef dhe Marcsi haim, si dhe 
Istvan Toth-Marta Zsiga dhe 
ne). pra u mësuam me njëri-
tjetrin, njohim kërkesat, lëvizjet 
dhe ragimet e secilit. hamë dhe 
pimë gjëra të mira, dhe qeshim 
më shumë se zakonisht. Kjo 
periudhë na shpërblen për çdo 
përpjekje dhe na mbush me 
energji për gjithë vitin. s’është 
pyetje që a do e realizojmë 
edhe sivjet!!! e ndihmojmë 
shumë njëri-tjetrin edhe duke 
dhënë leksione nëpër kurset 
përgatitore të skuadrave të 
njëri-tjetrit. pra për ne është 
diçka fantastike t’i përkasim 
kësaj skuadre! Falenderojmë 
për githçka superskuadrën dhe 
profituesin më të suksesshëm 
të europës dhe botës. 
Faleminderit Miki! /Marika dhe 
Zsolt Rozsahegyi, senior 
managerë dhe anëtarë të 
President's Club/

I plotësojmë vazhdimisht 
prej gjashtë vitesh kushtet e 
profitit, e dëgjojmë vazhdimisht 
prej gjashtë vitesh nga Miki në 
takimet e zakonshme të fillimit 
të vitit që jemi pjesëtarë të 
skuadrës më të mirë profituese 
të europës dhe Botës. Në vitin 
2002 për ne e rëndësishme 
ishte vetëm që t’u tregojmë 
bashkëpunonjësve tanë që 
edhe ne mund ta arrijmë nëse 
bëjnë atë që ne në vitin 2007 
bëmë për realizimin e një 
ëndrre, që më 23 shkurt 2008 
të qëndrojmë në skenë me të 
vërtetë si anëtarë të një skuadre 
kampione bote.

Jemi pjesë e një rendimenti 
fantastik, ku qëllimi i përbashkët, 
bashkëpunimi dhe angazhimi i 
bën të gjithë të rëndësishëm. 
e dimë se fjala e dhënë të 
detyron, qëllimi i skuadrës 

u bë më i rëndësishëm se 
dëshirat personale, mësuam 
të paguajmë çmimin e 
suksesit. Ne jemi vetëm një 
pjesë e vogël e kësaj skuadre 
kampione e cila mbahet 
bashkuar prej vitesh të tëra 
nga personaliteti, thjeshtësia, 
pastërtia, dashuria dhe 
njohuria e ndërtimit të biznesit 
të Miki Berkics-it. pa këtë forcë 
lidhëse kjo skuadër nuk do të 
ekzistonte. Ne të tetë u bëmë 
dreJTUesIT e skuadrës sepse 
Miki bën gjithçka për zhvillimin 
tonë të mëtejshëm. drejtuesit 
e mirë e dinë se cilët duhet të 
zgjedhin në skuadrën fituese. 
është një nder i madh për ne 
që Miki na konsideron të aftë 
për detyrën dhe u bështet tek 
ne, prandaj ne bëjmë gjithçka 
që të jemi të pranishëm edhe 
në “përsëritje”. Faleminderit:  
/Dr. Edit Revesz Siklosne 

dhe Zoltan Siklos, soaring 
managerë/

deri në mes të 2003-shit 
biznesi ynë po qëndronte 
në vend, por Miki na bëri të 
besojmë se edhe ne mund ta 
bëjmë. gjeti butonin tonë të 
nisjes. Që atëherë është një 
nder i madh për ne që çdo 
vit jemi anëtarë të skuadrës 
profit sharing kampione bote 
të Miki-t. Me rezultatin e tij na 
dha shembull jo vetëm ne, por 
gjithë botës! Nga ai mësuam 
se bota s’është vetëm bardhë 
e zi si tastiera e pianos. duhet 
të lejojmë që shpirti ynë të 
shfaqet në çdo ngjyrë të ylberit, 
dhe detyra jonë është vetëm 
ta lemë të shkëlqejë! /Istvan 
Toth dhe Marta Zsiga, 
soaring manager/

Të gjithë morrëm një mun-
dësi nga një njeri i shkëlqyer. për 
11 vjet me radhë përfaqësojmë 

një kom pani me një drejtues të 
madh. Ky rezultat i madh është 
shembulli më i bukur i unitetit 
dhe punës në skuadër kudo në 
botë. vlerëson, lavdëron dhe 
respekton duke dashuruar.

KY ëshTë MIKI. /Mariann 
Szeker, senior manager/

për dhjetë vjet me radhë 
në mënyrë konstante i 
plotësojmë të gjitha sfidat e 
ofruara nga rex Maughan për 
kënaqësinë tonë, të skuadrës 
dhe sponsorit tonë, Miki 
Berkics. pika kulminante e 
kësaj serie në çdo rast është 
plotësimi i profit sharing. Në 
shkurt të 2008-ës arritëm 
një majë bote e cila ishte një 
ndjenjë tepër e pazakontë dhe 
e pasionuar. harruam lodhjen, 
udhëtimet deri në destinacion, 
malet me prezantime, gjithçka 
morri kuptim. Falenderojmë 
skuadrën tonë të cilët gjithashtu 
e arritën pikësynimin, dhe me 
këtë dhënien mëtej të stafetës, 
u bëmë një skuadër stabile, e 
besueshme dhe fituese.

Një e teta e majës së botës 
është një njësi tepër e madhe. 
Faleminderit Miki që mund të 
jemi miqtë e tu. përgëzojmë 
nga zemra skuadrën që punon 
me stabilitet prej gjashtë-tetë 
viteve dhe drejtuesin e tyre 
të madh, Miki-n, linjën time 
të sipërme, drejtorin gjereral, 
drejtorin e europës, gjithë 
anëtarët e familjes drejtuese 
të kompanisë, linjat vëllazërore 
dhe gjithë distributorët pa 
të cilët do të binte respekti 
për majat dhe vlerësimi i 
përpjekjeve individuale. 

edhe ne u nisëm si dist-
ributor, por me një entuziazëm 
dhe pikësynime të mëdha, 
dhe nuk kishim dyshim që 
do i arrijmë. edhe ti mund të 
bëhesh pjesë e skuadrës më të 
mirë të jetës tënde.

eja!… Të presim!

Aranka Vagasi
dhe Andras Kovacs

Diamant-safir managerë dhe 
anëtarë të President's Club
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Shpëtim 
në fitore!
Në të vërtetë historia jonë filloi 10 vjet më parë kur rrugët e jetës së dy 
ëndërrimtarëve kryqëzuan njëra-tjetrën, dhe që nga ai moment e ndërtuan të 
ardhmen me forca të përbashkëta duke ecur në të njëjtin drejtim. Prej 10 vitesh e 
dimë se ne njëherë do të bëhemi të pasur si në anën materiale edhe në atë morale, 
dhe do udhëtojmë në gjithë botën. Prandaj e kërkonim vazhdimisht mundësinë! 
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Për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

SHTYPI

N ë shkurt të 2005-ës 
gruaja ime ishte me leje 
lindje në shtëpi me djalin 

tonë njëvjeçar, kur një ditë u 
takua me burrin e shoqes 
së saj të klasës, i cili me disa 
� alë i paraqiti asaj pamjen 
e të ardhmes – në atë kohë 
ata ishin pjesë e saj – që 
dëshironim prej kohësh. Tibi 
dhe Orsi Lapicz na dhanë 
në dorë një çelës me të cilin 
mund të hapim çdo derë pas 
të cilave na presin ëndrrat 
tona të fëmijërisë. Prej tyre 
rrezatonte dituria dhe besimi 
i patundur në vetvete dhe 
kompaninë e tyre.

Sukseset tona të para 
erdhën shpejt, pasi arritja e 
nivelit të supervisorit varej 
vetëm nga puna jonë. Me 
kalimin e 2 muajve morrëm 
medaljen e bronzit dhe 
ndoshta nuk e vlerësuam saç 
duhet këtë rezultat. Pastaj 
e kuptuam se çdo nivel i 
ri duhet vlerësuar shumë. 
Suksesi i shpejtë kishte 
çmimin e vet, pasi nuk kishim 
bashkëpunonjës dhe prej këtu 
nuk mund të bëhet vetëm. 

Erdhën disfatat dhe „jo”-të, 
erdhën dhe ikën kandidatët 
e shpresuar. Më në fund 10 
muaj pas hyrjes sonë lindi 
supervisori ynë i parë, gjë e 
cila na dha ndjenjë suksesi. 
Atëherë � lluam të mendojmë, 
pasi sponsorët tanë për kaq 
kohë u bënë managerë. Çfarë 
bëjmë gabim? Pastaj jeta 
vërtetoi se është gabim i madh 
ta krahasojmë vetveten me të 
tjerët, pasi nuk jemi njëlloj. 
Ta krahasojmë vetëm me 
vetveten rezultatin, zhvillimin 
dhe përparimin tonë!

Në muajin e mëpasshëm 
u nis drejt zhvillimit edhe 
një linjë e jona e dytë dhe e 
festuam si një sukses të madh 

„E ARDHMJA ËSHTË 
E ATYRE QË BESOJNË 

NË ËNDRRA!”
përvjetorin tonë të parë të 
„forever-it” me arritjen e 
nivelit të assistant managerit. 
Në këtë kohë na u duk sikur 
në muajin e ardhshëm do 
të arrijmë ëndrrën tonë të 
madhe, nivelin e managerit, 
por disa ditë më vonë duhet 
të zbrisnim në tokë dhe 
ta � llonim me forca të reja 
ndërtimin e skuadrës. 

Nuk e dinim se tani na 
prisnin s� dat e vërteta. Por 
duhet ta kishim të qartë 
se sukseset e mëdha nuk 
jepeshin falas. Duhet të 
kapërcenim pengesa të 
shumta dhe ramë disa 
herë thellë në humnerë kur 
kujtonim se arritëm të dilnim 
prej saj. Por edhe këtu, në 
rrethanat më të këqija e dinim 
se: NUK DO DORËZOHEMI 
KURRË, pasi kështu heqim 
dorë nga ëndrrat tona! Duhet 
të mbijetonim përqeshjet 
dhe buzëqeshjet keqdashëse, 
nga të cilat krijuam armë 
dhe prisnim momentin kur 
të vërtetonim se arritëm ta 
bëjmë.

Më pas natyrisht e 
kuptuam se kjo ishte periudha 
e mësimit dhe zhvillimit të 
personalitetit. Nëse në dukje 
nuk të zhvillohet biznesi, 
atëherë me siguri duhet të 
ndryshosh dhe të zhvillohesh, 
me � alë të tjera: duhet të 
rritesh për detyrën!

Në shkurt të 2007-ës – 2 
vjet pasi � lluam të punojmë 

– qarkullimi ynë pësoi një 
rënie të madhe. Nëse dikush 
atëherë do të thoshte se 
disa muaj më vonë mund të 
festojmë si manager… Por ta 
dish se në biznes ka momente 
shpërthimi, dhe në shumë 
raste njerëzit nuk arrijnë 
suksese, sepse nuk i presin 
këto momente shpërthyese 
dhe dorëzohen përpara tyre.

Çfarë na mbajti në jetë? 
Aktivitetet, sponsorët dhe 
besimi që kishim në realizimin 
e ëndrrave tona. 

Rally Europian i 
Stockholmit në prill na dha 
një shtytje të madhe. Pas kësaj 
iu vumë programit të Rally-t 
Europian të ardhshëm dhe 
Holiday Rally-t: më në fund 
u zgjeruam dhe ndihmuam 
më intensivisht veprimtarinë 
e disa bashkëpunonjësve 
tanë serioz (thelluam). Dhe ky 
ishte sekreti! Duke shfrytëzuar 
programet motivuese e vumë 
në shina biznesin tonë. Si efekt 
anësor i këtyre na u nisën 4 
linja të reja, dhe përveç kësaj 
morrën vrull edhe disa anëtarë 
të vjetër. Në fund të majit iu 
afruam shumë medaljes së 
shumëpritur prej ari. Punuam 
gjithë verës dhe nuk ia lamë 
në dorë rastësisë: punonim 
në 11 linja. Sponsorët tanë 
na thonin shpesh: „Nëse 
skuadra juaj shikon tek ju 
angazhimin, do t’ju ndjekin 
dhe do të luftojnë së bashku 
për ju!” Këtë për shumë kohë 

nuk e besonim, por jeta 
vërtetoi përsëri se sponsori 
ka gjithmonë të drejtë! Ai 
shikon edhe gjëra që Ti s’i 
sheh akoma, pasi ai e ka bërë 
deri në fund rrugën ku Ti po e 
ndjek tani.

Në fund të gushtit morrëm 
edhe një pëllëmbë tjetër: 
she�  im i atëhershëm deklaroi 
se që nesër nuk ka më nevojë 
për punën time. U lehtësuam, 
pasi që këtej e tutje na mbetej 
vetëm një rrugë: shpëtim në 
� tore!!!

Në 31 gusht në tabelë 
shënoheshin 124 pikë dhe 
ditët e mëpasshme na dhanë 
mbresa të paharrueshme. 
Arritëm suksesin më të 
madh të jetës sonë, u bëmë 
managerë! Hymë në derën 
e cila na ofron një botë të 
re, plot shpresa. Që nga ai 
moment e dimë se kur e bëmë 
këtë, atëherë mund të arrijmë 
gjithçka që dëshirojmë.

Ju uroj ta përjetoni 
ndjenjën që të jep � torja pas 
një rruge të vështirë, dhe t’ju 
japë forca mendimi se rruga të 
çon drejt sukseseve të mëdha 
nëpërmjet disfatave!

Falenderojmë sponsorët 
tanë, Tibi dhe Orsi Lapicz, 
dhe linjën tonë të sipërme, 
Sanyi dhe Edina Toth, të 
cilët i drejtuan me mjeshtri 
hapat tona dhe patën besim 
deri në fund tek ne.

Falenderojmë bashkëpu-
nonjësit tanë – pa të cilët do 
të ishim vetëm kokrriza të 
vogla – dhe u themi se edhe 
medaljet Tuaja prej ari janë 
gati!

Mos u dorëzoni kurrë!

Gabor Kun 
Judit Pager Kunne

manager
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