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2 pËrshËndetja e presidentit

Gjatë këtyre ditëve duke shfletuar 
international directory-n përca-
ktova përsëri se është një nga 

mjetet më të mira që mund të përdorim 
gjatë punës sonë, pasi na jep një pamje 
reale rreth Forever Living products, 
madhështisë, forcës, sukseseve dhe 
angazhimit të pathyeshëm të kompanisë 
sonë prej dhjetra vitesh. takohem herë 
pas here me një fjali e cila nuk më lë të 
qetë gjatë shfletimit: “Ky është biznes, e 
jo çështje personale.” nuk do e përdorja 
këtë shprehje për punën tonë, pasi në in-
teres të suksesit çdo detyrë duhet trajtuar 
si një çështje personale.

një thënie tjetër e shkëlqyer e cila 
gjithashtu më shoqëron prej kohësh: 
“Lëre zemrën të fluturoj, dhe pastaj atë 
e ndjek gjithë qenia jote.” në super rally 
në phoenix më shumë se katër mijë vetë 
treguan se si rreh njëkohësisht zemra 
e një skuadre. treguan se si suksesi na 
apasionon aq shumë saqë zemra e secilit 

prej nesh fluturon mbi kufijtë e realitetit. 
natyrisht nuk po rekomandoj ta fillojmë 
ndërtimin e biznesit pa përgatitje e pa 
e menduar mirë. Uroj që të sillemi me 
të gjithë njerëzit rreth nesh ashtu siç 
dëshirojmë që të tjerët të sillen me ne. 
ndoshta duhet të bëjmë pak më shumë 
se sa niveli i rehatit, do të nevojitet 
pak më shumë energji dhe kohë që t’i 
ndihmojmë me të vërtetë të tjerët në 
realizimin e ëndrrave të tyre, por ia vlen.

Mendimi i mësipërm: “lëre zemrën të 
fluturojë”, për mua do të thotë pikërisht 
këtë. dëshira për t’i bërë të tjerët të 
mëdhenj e të kënaqur është ajo që të 
çon drejt suksesit. produktet e tregojnë 
veten nga dita në ditë, edhe sivjet 
paleta u zgjerua me shumë gjëra të 
shkëlqyera të cilat do të sjellin suksese 
të mëtejshme. plani ynë Marketing e 
tregon veten vazhdimisht, me miliona 
njerëz në gjithë botën bëjnë shuma 
të konsiduerushme me ndihmën e 

produkteve dhe planit tonë marketing. 
dhe e tregon veten edhe kompania 
– FLp është tashmë 30 vjeçare. s’jemi 
akoma të përsosur, por nga dita në ditë 
bëhemi pak më të mirë, dhe përpjekja 
për përsosmëri do të karakterizojë edhe 
punën e viteve të ardhshme. 

rally ishte një aktivitet dhe ekperiencë 
madhështore. phoenixi, qyteti i lindjes së 
FLp-s, që tani e tutje s’do të jetë më ai i 
pari. sipas një shoferi autobusi në phoenix 
s’kishte ndodhur asnjëherë më parë një 
aktivitet kaq i madh, ku u transportuan 
kaq shumë njerëz nga një firmë e vetme, 
për të cilët nevojiteshin kaq shumë 
autobusa. Me siguri që distributorët tanë 
kudo që ishin, kujdo me të cilin u takuan 
në qytet, i lanë gjurmë të mëdha.

Mezi pres që të takohemi përsëri vitin 
tjetër në dallas, ku do të festojmë përsëri 
së bashku, do të vizitojmë territorin 
madhështor të aloe Vera of america, 
dhe secili mund të bindet duke e parë 
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Gj ithmonë e më shumë njerëz edhe 
nga shtetet rrethuese interesohen 
se cili është ky sistem motivues që 

funksionon në mënyrë kaq të shkëlqyer 
dhe u ofron gjithmonë e më shumë 
punonjësve një mundësi kaq fantastike për 
mësim, zhvillim, miqësi, si dhe krijimin dhe 
përforcimin e një skuadre të re Forever-i.

disa vjet më parë lindi mendimi që 
përveç programeve të mëdha motivuese 
si rally europian, programi motivues i 
makinës, super rally, World rally apo pro-
fit sharing, duhet krijuar diçka e re për ata 
që sapo e kanë shijuar botën e multi-level 
marketingut. sapo kanë konsumuar disa 
litra xhel aloe vera dhe marrin një dhuratë, 
një mundësi që të bëhen specialistë të 
shkëlqyer, apo të paktën të nisen në këtë 
rrugë, të hedhin hapat e para.

po, ky është holiday rally i poreçit, 
një mundësi ku mund të mësosh nga 
rrjetndërtuesit më të mirë të europës e 
të botës, nga njerëz të cilët s’janë vetëm 
specialistë teorie, por rrjetndërtues të 
vërtetë, zotërojnë një rrjet të madh dhe 
përveç kësaj janë natyrisht edhe mësues 
të shkëlqyer.

Unë personalisht më ka pëlqyer 
gjithmonë të mësoj. gjithmonë kam dashur 
që diturinë time ta zgjeroj me njohuri të 
reja. tregohu edhe ti i hapur ndaj të resë. 
ndoshta kjo të bën të ndryshosh mënyrën 
e deritanishme të të menduarit, ndoshta 
pikërisht këtë ke pritur gjatë gjithë jetës 
tënde, dhe tani ia ku e ke, shfrytëzoje rastin.

Kam një lajm shumë të mirë, poreçi do 
të jetë edhe vitin e ardhshëm.

jeta e njeriut ndikohet, ndonjëherë 
edhe përcaktohet nga ndryshimet. 
në këtë ndryshim vendimi yt është 
përcaktues, dhe vendimin e duhur duhet 
ta marrësh ti, pasi mundësinë ne ta kemi 
dhënë në dorë. 

s’është e lehtë të marrësh vendimin 
e duhur, dëgjo mendjen dhe zemrën 
tënde, dhe ke për të ecur në rrugën 
e duhur. Mos e kërko rrugën, atë ta 
tregojnë ata që të sollën në këtë biznes. 
të marrin përdore dhe nuk të lëshojnë 
derisa të bëhesh i pavarur.

për këtë bën fjalë poreçi, është hapi 
i parë i pjekjes në Forever. hedh hapin 
e parë drejt pjekurisë, u jep hapsirë të 
lirë mendimeve dhe arrin pavarësinë që 
s’mund të matet me para.

Uroj që shumë prej jush të merrni 
vendimin e duhur dhe të ecim së bashku 
në rrugën e Forever-it.

me sytë e vet rreth shkëlqyeshmërisë 
së fabrikave dhe produkteve. do të 
vizitojmë edhe southfork ranch-in, dhe 
ai që do të kualifikohet për herë të parë si 
1500 pikësh në post tour do të jetë pjesë 
e një eksperience që s’ka për ta harruar 
kurrë! Kurse 2500 pikëshit dhe ata që i 
tejkalojnë ato të përgatiten për një silver 
post rally tepër të veçantë.

siguro vend në rally-n e vitit të 
ardhshëm, mos e lë pas dore këtë 
udhëtim! Ka akoma shumë vende, hidhi 
pra të gjitha hapat e nevojshme dhe 
takohemi në vitin 2009 në dallas!

ju uroj nga zemra të bëheni të 
guximshëm, ta lini zemrën të fluturojë, 
në mënyrë që ju të bëheni në jetën e të 
tjerëve udhëzues i realizimit të ëndrrave.

Poreç
Tani ekziston një mundësi 

speciale për anëtarët e 
kampit Forever.
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Pas udhëtimit prej njëzet orësh Klubi  
i Presidentëve të Forever Living 
Products mbërriti në Tiranë, në 
kryeqytetin e Shqipërisë, ku u organizua 
një aktivitet i jashtëzakonshëm: 
hapja zyrtare e firmës sonë.

Rezultatet e arritura së bashku

Në praninë e disa qindra 
të interesuarve dhe me 
pjesëmarrjen e mysafirëve 

të huaj dhe drejtuesve të 
jetës politike dhe shoqërore 
vendase filloi programi grand 
opening i Forever Shqipërisë.

Shfaqja me motive të 
njohura të muzikës popullore 
të artistes Eli Fara u duartrokit 
fort nga të pranishmit. 

diamant-safir managerët 
Robert Varga dhe Mimoza 
Borbath me drejtimin tepër 
profesional të programit tre-
guan aftësitë e tyre fantastike.  
i falenderojmë për gjithë 
punën e tyre këmbëngulëse 
dhe mjeshtërore!

drejtori gjeneral dhe dre-
jtuesi i rajonit të europës jug-
lindore, Dr. Sandor Milesz, 
në përshëndetjen e tij tregoi 
mundësitë dhe rezultatet e 
mëdha që rajoni ka arritur së 
bashku, dhe që tani firmës 
multi level marketing numër 
një në rajon i shtohet një 
anëtar i ri, Shqipëria. 

U prezantua edhe Atti- 
la Borbath, drejtori i ri i 
Forever Living products të 
Shqipërisë dhe Kosovës, i cili 
bëri një paralelizëm ndërmjet 
ngjarjeve të rëndësishme të 
historisë shqiptaro-hungareze 
dhe mundësive aktuale të 
tregëtisë.
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Rezultatet e arritura së bashku
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drejtori koordinator i euro pës 
Peter Lenkey tregoi potencialin 
e madh që fshihet në Forever 
kudo në botë. ai prezantoi 
rolin vendimtar të Forever-it 
të europës në kompani dhe 
na thirri vë mendjen për vlerat 
më të rëndësishme njerëzore. 
e fa len derojmë për fjalën e tij 
dhe gëzohemi që pavarësisht 
se është shumë i zënë, pati 
mundësi t’i ndante mendimet e 
tij me dëgjuesit e vendit më të ri 
anëtar të Forever-it! 

Soaring manageri Dr. 
Endre Nemeth i cili e ndër-

ton vazhdimisht dhe me 
këmbëngulje rrjetin e tij në 
Shqipëri ftoi disa mjek të njohur 
shqiptar të cilët na bënë të 
njohur përvojat e tyre të para 
me produktet dhe kompaninë.

Soaring managerja dhe 
antëtarja e president’s Club 
Dr. Terezia Samu i pyeti 
anëtarët e president’s Club 
rreth përvojave të para me 
produktet tona dhe që këto 
përvoja u bënë vendimtare 
gjatë viteve të mëpasshme.

Këta anëtarë të predsi-
dent’s Club u përcollën pub-
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likut njohuritë e tyre: Agnes 
Krizso, Istvan Halmi dhe 
Rita Mikola Halmine, Aran-
ka Vagasi, Andras Bruckner, 
Terezia Samu, Hajnalka 
Senk, Gabriella Dominko, 
Zsolt Rozsahegyi, Tibor 
Élias, Ferenc Tanacs dhe 
Tanacs Ferencne, Robert 
Varga dhe Dr. Adolf L. Kosa.

edhe senior manageri Ta-
mas Biro është i njohur prej 
kohësh në Shqipëri, ndërton 
vazhdimisht biznesin dhe lidh 
miqësi me bashkëpunonjës 
shqipëtar. përvojat e siguruara 
gjatë ndërtimit të rrjetit ua 
përcjell me kënaqësi gjithë 
punonjësve të rinj. Manage-
ri Ferenc Szeplaki njihet 

gjithashtu prej kohësh 
në rajonin shqiptar; me 
këmbënguljen e tij të madhe 
ndërton një biznes gjithmonë 
e më stabil, dhe për këtë i 
mëson edhe distributorët e 
tij të rinj. në leksionin e tij foli 
rreth sigurisë dhe mundësisë 
stabile e gjithmonë në zhvillim 
të biznesit në Forever.
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Senior managerja Tünde 
Hajcsik me dashamirësinë 
dhe mjeshtrinë e saj të za-
konshme prezantoi botën 
për tej plotësuesve ushqimor, 
produktet kozmetike dhe 
higjenike, dhe mundësitë e 
ofruara nga Sonya, të cilën e 
bëmë edhe më të këndshme 
me një show spektakolar.

diamant-safir managerja 
Aranka Vagasi u tregoi 
mundësitë e shumta gjithë të 
interesuarve të rinj, dhe me 
dinamizmin e saj të zakonshëm 
u përcolli atyre njohuritë e 
siguruara në Forever.

Të pranishmit në aktivitet 
u argëtuan nga shfaqja e 
këngëtares shqiptare Erga 
Halilaj.

Safir manageri Jozsef Sza-
bo, i cili e ngriti për herë të parë 
flamurin e Forever-it në tregun 
e europës lindore, tani me një 
shfaqje të jashtëzakonshme 
ngriti në zemrën e njerëzve jo 
vetëm flamurin e Forever-it, por 
edhe të Shqipërisë.

Hapja zyrtare e FLp-s 
shqiptare u mbyll me shfaqjen 
plot me këngë të pavdekshme 
nga bota të senior managerit 
Lajos Turi – Lui. 

Falenderojmë gjithë pje-
sëmarrësit për punën e jash-
tëzakonshme, anëtarët e pre-
sident’s Club për pjesëmarrjen 
e tyre, si dhe shtabin e FLp 
Hungaria Shpk-s për rendi-
mentet mbinjerëzore!
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Hapat e para
në rrugën e fluturimit
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Ditën e Suksesit të shtatorit të Forever Living Products të 
Hungarisë e organizuam në Arenën Sportive të Budapestit 
me pjesëmarrjen e më shumë se pesë mijë punonjësve tanë.

Sh ikuesit shijuan kon-
certin e shkurtër të 
grupit Android dhe 

programin e përbashkët të 
grupit të fëmijëve Positive 
Force. I falenderojmë për 

muzikën e këndshme dhe 
kërcimin e bukur. anëtarët e 
grupit ishin prof Jozsef Tőzser, 
dirigjent dhe kompozitor, 
Orban Mező, baterist, Janos 
Dudas në kitare solo, Sandor 

Pocsai në kitare bas, dhe Dr. 
Sandor Milesz në tastierë.

Me drejtimin e safir ma-
nagerëve dhe anëtarëve të 
president’s club, Dr. Kata
lin Pirkhoffer Dr. Seresne 

Hapat e para
në rrugën e fluturimit
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dhe Dr. Endre Seres, filloi 
një ditë suksesi madhështore 
dhe spektakolare.

drejtori gjeneral Dr. 
Sa ndor Milesz në për- 
shëndetjen e tij e informoi 
publikun e Forever-it rreth 
sukseseve të javëve të ka-
luara, pastaj diamant-sa-
fir manageri Miklos Ber
kics morri plla katën e çekut 
më të madh në botë, si 
dhe falenderuam senior 
managerin Peter Sza bo-n 
për rezultatin ma dhështor 
të arritur me skuad rën hun-
gareze në super rally.

safir managerja dhe 
anë-tarja e president’s club,  
Agnes Krizso, festoi në 
skenën e Forever-it për-
vjetorin e 12-të të biznesit të 
saj. Në leksion u njohëm me 
rezultatet e arritura bashkë 
me skuadrën e saj. urime për 
sukseset e bukura.

Manageri Dr. Sandor 
Zsolczai në leksionin e tij foli 
rreth antioksidantëve të cilët 
luajnë rol të rëndësishëm në 
proceset fiziologjike bazë dhe 
na sigurojnë mbrojtje kundër 
efekteve të dëmshme të 
mjedisit.

soaring managerja Dr. Ilo
na Juronics me ndi-hmën 
e kolegëve të saj na pre-
zan toi shumëanshmërinë e 
produkteve tona. I falenderojmë 
bashkëpunonjësit tanë mjek 
për punën këmbëngulëse dhe 
përfaqësinë e suksesshme në 
kompaninë tonë. 

Në skenë pasoi kualifikimi 
i radhës së pafund të Su
pervisorëve të korrikut dhe 
gushtit, ku morri pjesë më 
mënyrë aktive diamant-safir 
manageri Miklos Berkics, 
të cilin e falenderojmë për 
ndihmën. 

pas kualifikimit fantastik 
të Supervisorëve, në skenë 
erdhi marrja e medaljeve 
Assistant Manager të 
korrikut dhe gushtit.

Managerja e re Zsoka 
Vezsa përcolli me një forcë 
dhe vrull të madh gjithë 
për vojën e përvetësuar në 
periudhën e kaluar gjatë 
rrugës drejt arritjes së nivelit 
të managerit.

soaring manageri Mikulas 
Vareha në leksionin e tij 
tregoi qartë se jo vetëm ne 
njerëzit, por edhe kafshët i 
pëlqejnë dhe i përdorin mirë 
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produktet tona, dhe biznesin 
e tij s’e imagjinon dot pa 
ndihmën e Forever-it.

Në skenë pasoi kualifikimi 
i anëtarëve të Klubit të 
Sundimtarëve, të cilët në 
muajin korrik kryesoheshin nga 
soring manageri dhe anëtari i 
president’s club, Tibor Elias, 
kurse në gusht nga soaring 
manageri Mikulas Vareha.

Një nga momentet më të 
këndshëm e më spektakolar 

të ditës së suksesit është 
kualifikimi i Managerëve, 
pastaj në skenë u ngjitën 
pronarët e makinave të reja, 
pjesëmarrësit e programit 
motivues të makinës ku nivelin 
më të lartë e arritën senior 
managerët Jozsef Haim dhe 
Haim Jozsefne, managerët 
Termegi Laszlone dhe 
Laszlo Termegi, senior 
managerët Dr. Zoltan Farady 
dhe Dr. Farady Zoltanne, 

senior managerët Zsolt Jozo 
dhe Judit Molnar, senior 
managerët Tibor Papp 
dhe Papp Tiborne, senior 
managerja Diana Fittler, 
senior managerët Dr. Endre 
Nemeth dhe Agnes Lukacs.

pasoi kualifikimi i senior 
managerëve të rinj, në muajin 
korrik Zsolt Jozo dhe Ju
dit Molnar, kurse në muajin 
gusht Dr. Gyula Molnar dhe 
Dr. Zsuzsa TothBaranyi, 
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Zoltan Molnar, Tibor Papp 
dhe Papp Tiborne.

shikuesit e arenës panë 
edhe kualifikimin dhe 
përshëndetjen e soaring 
managerëve Dr. Endre 
Nemeth, Agnes Luka
csi, Attila Gidofalvi dhe 
Gidofalvi Attilane.

Më shumë se pesëqind 
punonjës arritën nivelin e 
nevojshëm për kualifikimin 
në Holiday rally. I përgëzojmë 
ata dhe u urojmë suksese të 
mëtejshme.

soaring manageri i ri Attila 
Gidofalvi foli rreth mënyrës 
dhe rrethanave ku gjeti vendin 
e vet, se përse zgjodhi këtë 
rrugë për vete dhe familjen e 
tij. do të takohemi shpeshherë 
me attila-n në skenën e 
Forever-it, e përgëzojmë për 
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zgjedhjen, këtu ndodhet në 
vendin më të mirë.

Gabi Berkes e për-shën-
deti me melodi të pav-
dekshme publikun e For-
ever-it, i cili e falenderoi me 
duartrokitje të mëdha shfaq-
jen e bukur.

diamant-safir manageri 
Robert Varga me mjeshtrinë 
dhe vrullin e tij të zakonshëm 
e çoi publikun drejt nivelit 
të diamantit, nga ky leksion 
u siguruam se rruga e tij të 
çon drejt majës. urime për 
leksionin.

Me bashkëpunimin e 
drejtorit koordinator të euro-
pës peter Lenkey dhe drejtorit 
gjeneral dr. sandor Milesz 
filloi kualifikimi i skuadrës 
madhështore të assistant su-
pervisorëve. urime për hapin 
e parë në rrugën e fluturimit.

përpara FLp Hungari!
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Hungaria Serbia, Mali i Zi

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT GUSHT 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NONMANAGERIT

  1. Vareha Mikulas
  2. Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
  3. Tóth Zoltán dhe Horváth Judit
  4. Goldfi nger László
  5. Mohácsi Viktória
  6. Knisz Péter dhe Knisz Edit
  7. Farkas Gáborné dhe Farkas Gábor
  8. Kerchner Róbert
  9. Böröcz Péter
10. Léránt Károly dhe Lérántné Tóth Edina

  

  1. Janović Dragana dhe Janović Miloš
  2.  Bunjevački Jovanka dhe 

Bunjevački Živojin
  3.  Petrović Dr. Aleksandar dhe 

Djuknić Petrović Mirjana
  4. Kosanović Helena
  5. Aćimović Petar dhe Aćimović Milanka
  6. Popovac Dušica dhe Popovac Ratko
  7.  Mitrović-Pavlović Milan dhe Pavlović Biljana
  8. Hrnčjar Jasna
  9. Spasić Ljubomir dhe Spasić Srbinka
10. Dr. Lazarević Predrag dhe Dr. Lazarević Biserka
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Kroacia Bosnia dhe Hercegovina Sllovenia

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT GUSHT 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NONMANAGERIT

KLUBI I SUNDIMTARËVE

  1.  Kraljić-Pavletić Jadranka dhe 
Pavletić Nenad

  2. Orinčić Marija Magdalena
  3. Bojović Branko
  4. Lesinger Ivan dhe Lesinger Danica
  5. Banić Nedeljko dhe Banić Anica
  6. Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
  7. Vukas Božica
  8. Prodanović-Belić Marija
  9. Rogić Elvisa dhe Rogić Jakov
10. Ban Klaudia dhe Ban Benjamin

  1. Njegovanović Vaselije
  2. Šurkovic Edin dhe Šurkovic Amira
  3. Varajić Savka
  4. Gegić Ismeta
  5. Medić Stana dhe Medić Bogdan
  6. Duran Mensura dhe Duran Mustafa
  7. Čolić Jasmina
  8. Vukić Dr. Radenko dhe Vukić Radenka
  9. Marković Danijel
10. Lukač Ljubica

  1.Batista Ksenja
  2. Božnik Slavica
  3.  Sahrokova Ina dhe 

Sahrokova-Pureber  Alojz
  4. Zabkar Alain dhe Kević Zorana
  5. Smiljanić Petra dhe Smiljanić Marko
  6. Knez-Turnšek Lilijana dhe Turnšek Boštjan
  7. Obid Lidija 
  8. Cvijanović Ana dhe Cvijanović Božidar
  9. Novak Jožica
10. Polsak Alenka dhe Polsak Blaž
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FLP Hungaria, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

Bagosi Péterné (Lukács László György)
Csontos Gábor 
(Dr. Molnár Gyula dhe Dr. Tóth-Baranyi Zsuzsanna)
Farkas Magdolna (Knisz Péter dhe Edit)
Farkas Balázs (Bachus Erika)
Fekete Zoltánné dhe Zoltán (Csehi Attiláné dhe Attila)

Goldfinger László (Vareha Mikulas)
Hegedüs Zoltán dhe Júliana (Vareha Mikulas)
Horváth Szilvia (Tóth Zoltán dhe Horváth Judit)
Kajdács Zsolt (Seres Máté)
Kerchner Róbert (Vareha Mikulas)
Kertészné Vincze Andrea dhe Kertész Zsolt (Böröcz Péter)

Kleinné Sipos Ágnes dhe Klein Miklós 
(Bársony Balázs dhe Bársonyné Gulyka Krisztina)
Krizsai Györgyné dhe György (Papp Tibor dhe Tiborné)
Pető Ferenc dhe Csapó Mária 
(Rezván Pál dhe Rezvánné Kerek Judit)
Steiner József (Molnár Zoltán)

Agócs Judit 
Bényei Balázs Márk
Baco Tibor
Balogh Ágnes Orsolya
Barna Beáta dhe Róbert
Bellabás Lászlóné dhe László
Bihari Tünde

Blahunka László dhe Blahunkáné 
Nádas Krisztina
Csörgő Ferenc dhe 
Csörgőné Juhász Mária
Dr. Hocsi Mária
Egyed Gábor dhe Viktória
Farkasné Szécsényi Éva dhe 

Farkas István
Ingár Krisztina Tímea
Kosanović Helena
Kovács Zsuzsanna
Kovács Gábor Zsolt
Kurucz Endre
Nyári Magdolna

Nyőgér Dezső dhe Dezsőné
Orgován Jánosné
Patuzzi Anett
Pölöske Zoltánné dhe Zoltán
Radovics Mária dhe Albert
Radovics Gábor
Sallai Zoltán

Acél Anna
Asbóth Nikoletta
Asztalos Éva Annamária
Bánfi Dezsőné
Bíró Anita
Baco Gyuláné
Bagi Barbara
Bagosi Péter
Bak Bernadett
Bakos Krisztián dhe Pál Erika
Balog Renáta
Balogné Szvetnik Margit
Baricz Dezső
Bellabás Rita dhe Géringer Gábor
Belső Róbert dhe 
Belsőné Födő Viktória
Benke László
Berecz György dhe 
Bereczné Auxner Mónika
Berkes Zsuzsanna
Bibić David
Boda Tamás
Boldizsár Antal
Borbély Gyuláné 
Bornemisza Gergelyné
Boros Zsuzsa
Bosch Mónika
Brkić Vojislav dhe 
Dimić Miroslava
Brkić Jibil Dragana
Bódi Józsefné
Čolić Jasmina

Csehi Réka
Ifj. Csontos Ferenc
Csontos Eszter
Décsi Erzsébet
Déri Lászlóné dhe László
Deák Zita
Dobai Lászlóné dhe László
Dobi János dhe Jánosné
Domažet Miljana
Dr. Bucsku Melinda
Dr. Pollák Éva
Dr. Bordás Erzsébet
Dr. Csizmadiáné 
Dr. Kovács Zsuzsanna
Dr. Hetényi Anasztázia
Dr. Juhász Ilona 
Dr. Petz Boldizsár dhe 
Lavati Judit
Dr. Végh Judit
Dr. Füredi Júlia dhe 
Dr. Németi Tamás
Drobilich Istvánné dhe István
Duka Slobodan
Dukić Petra
Eperjesiné Farkas Zsuzsanna
Fagyas Istvánné
Fagyas Katalin
Faragó Józsefné 
Fehér Edit
Felső Lászlóné
Ferenczné Hegedűs Anita dhe 
Ferencz Péter

Ficzéné Kovács Zsuzsa
Fogas László dhe 
Fogasné Szűcs Judit
Forrósné Ulimájer Beáta
Frissné Bodó Ágnes dhe 
Friss István
Futó Zsolt
Gajić Gordana dhe Saša
Galántainé Máté Zsuzsanna 
dhe Galántai Pál
Galamb László
Gecző Gabriella
Gegić Ismeta dhe Taip
Gera Katalin dhe József
Gerencsér Ferencné
Glumičić Ljiljana dhe Milorad
Gombosné Bánki Mária dhe 
Gombos Tibor András
Gulić Stanko dhe Vesna
Göncz Tünde
Harangozó Katalin
Harich Péter dhe Péterné
Havasi Éva 
Hegedűsné Rimán Tünde dhe 
Hegedűs Márk
Hidi Józsefné dhe József
Hofman Valentina
Horánszki Bernadett dhe 
Csuzdi Attila
Horváth Gáborné
Hot Muzafer dhe Dulja
Huszti Beatrix

Ifj. Baco Tibor
Ifj. Baco Gyuláné
Ilić Slobodan dhe Mirjana
Ilić Savka dhe Vitomir
Ivánné Kozma Irén
Jánik Renáta
Jánikné Szabó Éva dhe 
Jánik László
Jani Istvánné
Janics Lászlóné
Jozó Csaba dhe 
Jozóné Biró Szilvia
Józsi Csaba
Józsi Mihály György dhe 
Mihály Györgyné
Kaj Józsefné
Keneseiné Szűcs Annamária dhe 
Kenesei Tibor
Király Norbert
Kisbárnai Zsolt
Kiss Edina Ágnes
Kiss László Gyula dhe 
 Kissné Kupa Katalin
Koczka János
Kondi Gabriella dhe Péter
Korcsmár Zsófia
Koronczai-Takáts Viktória dhe 
Koronczai Zsolt
Kovács Erzsébet
Kovačević Milan
Kozma Krisztina
Kozma Imréné dhe Imre

Kulcsár Szilvia
Kun Krisztián
Kun István
Lákovics Amália
Lázárné Adorján Éva dhe 
Lázár Sándor
Laukó István
Lazarević Dejan
Leiter Tamás dhe 
Leiterné Pálfalvi Petra
Lovas Zoltán dhe Zoltánné
Lukácsné Deli Gabriella dhe 
Lukács Zoltán
Lövei Márta
Mátyus Péterné
Macz Bertalan dhe Bertalanné
Mankó Józsefné
Marjai Beatrix
Markovits Ádám
Matić Sanja dhe Aleksandar
Matić Goran dhe Gordana
Medan Emilija
Mihailović Violeta dhe Djordje
Mihajlović Nenad dhe Zorica
Mihalj Olja
Milivojević Zorka dhe Grbić Jovan
Mitić Ljiljana dhe Vladimir
Mitrović Milija
Molnár Mónika dhe 
Horváth Sándor Attila
Molnár Gyula
Molnár Ferenc

Nivelin e senior managerit e arritën: (Sponsorët)

Nivelin e managerit e arritën: (Sponsorët)

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Nivelin e supervisorit e arritën:

Dr. Molnár Gyula dhe Dr. Tóth-Baranyi Zsuzsa (Dr. Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes)
Molnár Zoltán (Molnárné Kalcsu Klára)

Papp Tibor dhe Papp Tiborné (Csörsz Zalánné dhe Zalán)
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Niveli 1

Ádámné Szőllősi Cecília dhe Ádám István
Babály Mihály dhe Babály Mihályné
Bakó Józsefné dhe Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Balázs Nikolett
Bali Gabriella dhe Gesch Gábor
Balogh Anita dhe Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa dhe Dr. Berezvai Sándor
Bánhidy András
Barnak Danijela dhe Barnak Vladimir
Becz Zoltán dhe Becz Mónika
Bodnár Daniela
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
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
Fittler Diána 
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
Hári László
Heinbach József dhe Dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt dhe Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné dhe 
Dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos dhe 
Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet

Kása István dhe Kása Istvánné
Kemenczei Vince dhe Tamási Krisztina
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
Molnárné Kalcsu Klára
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 Imre dhe Péterbencze Anikó
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Radóczki Tibor dhe 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
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
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Tordai Endre dhe Tordainé Szép Irma
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné dhe Térmegi László
Tóth Tímea
Dr. Tumbas Dušanka
Túri Lajos dhe Dobó Zsuzsanna
Ugrenović Miodrag dhe Ugrenović Olga
Vareha Mikulás
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna
Vitkó László
Zakar Ildikó
Zore Jožefa

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
Janović Dragana dhe Janović Miloš
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka dhe 
Milovanović Milisav
Ocokoljić Daniela
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
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika
Dr. Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes
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
Vágási Aranka dhe Kovács András
Varga Róbert dhe Vargáné Mészáros Mária

Molnár Sarolta
Molnárné Kiss Melinda dhe 
Molnár Imre
Molnárné Ozsánna Beáta dhe 
Molnár Imre
Mosonyi Péter dhe Pajk Anita
Nédó Szilvia dhe István
Németh Zsolt
Németh Ibolya dhe László
Németh Mónika
Németh Lajosné dhe Lajos
Nagy Tamás
Nagy Gabriella
Nagy Erika
Nagy Ádám
Nagyné Tihanyi Boglárka dhe 
Nagy Norbert
Nešić Olga dhe Bugarin Miljan
Nevedel Mónika
Nikolić Smiljana dhe Branislav

Novak Jožica
Nyírő Csaba
Nyikuly Józsefné dhe 
Dr. Kniebeiszer Anna
Offner Tamásné dhe Tamás
Olti Lászlóné dhe László
Oroszné Majdán Katalin
Palancsa László dhe 
Springmann Andrea
Papp Gyöngyvér
Pavlović Slobodanka dhe Marinko
Pere Hilda dhe Szarka Csaba
Pokol Gyula dhe 
Szabó Zsuzsanna
Poprádi Lászlóné 
Puskás Ágnes
Radvánszki Rita
Reiter Valéria
Rezes Róbert dhe Róbertné
Rubóczki Renáta

Rózsavölgyi Edit
Schillinger Péter
Schlekman Petra dhe 
Takáts László
Schoffhauser Jánosné dhe János
Sebestyén Lászlóné dhe László
Sebők Erika
Simić Mirjana dhe Milan
Simić Dušan
Simon Szabolcs Lajosné
Škorić Miloš dhe 
Petrešević Jelena
Stér Györgyné dhe György
Stevanović Dragana
Stojanov Ivana
Stojić Predrag
Szabó Edit
Szabó Nikolett
Szakács Pálné Sajtós Róza dhe 
Szakács Pál

Szegedi Judit
Szekerák Krisztina dhe Attila
Szekerka-Kardos Orsolya
Szomju Bertalanné
Szukits Krisztina dhe 
Kapitány Róbert
Szőke Tamás
Takács Attiláné
Tamás Sándor dhe Tamásné 
Kucsma Julianna
Temesvári Zoltán
Tepovac Aleksandar
Tiszekerné Császi Irén
Todorović Ruža
Tokodiné Heppenheimer 
Anikó dhe Tokodi Attila
Tolnainé Németh Rita
Torlaković Saša
Trajković Vladimir
Trebatički Ilonka dhe 

Šandor Silvester
Trencsényi Judit
Töreki Georgina
Török Lajosné
Tóth János dhe 
Tóthné Fekete Hajnalka
Tóth Mónika
Tóth Tamás
Tóth Béláné dhe Béla
Varga Nikoletta
Varga Klára
Vasić Snežana dhe Miodrag
Vertarics Zoltán dhe 
Vertaricsné Nagy Anikó
Vigh Renáta
Vincze Józsefné dhe József
Vinković Julijana dhe Zdenko
Virág Jánosné
Wéber Tiborné
Ötvös Bence

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:
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Niveli 1:

Abraham Katarina
Antal Józsefné dhe József
Bagosi Robert Zoltán
Bakos Krisztián dhe Pál Erika
Bangó Zsolt dhe Zsoltné
Baráth Bernadett
Barna Beáta dhe Róbert
Bayer Attila
Beck Róbert
Békési Róbert
Bekker Zoltánné
Berecz György dhe Bereczné Auxner Mónika
Beregszászi Károly
Birčanin Mirjana dhe Aleksandar
Bolla Tibor
Bontáné Adorján Krisztina dhe Bonta Attila
Borné Farkas Mária dhe Bor László
Bornemisza Gergely
Csák Gellért dhe Boroznaki Marianna
Csáki István
Csapó Mária dhe Kása Zsolt
Csipkés Henriett
Csongrádi Jánosné
Csonka Attila dhe Bárkovics Tünde
Dajkáné Vírányi Rita dhe Dajka Attila
Deák Antalné
Deákné Bámer Gyöngyi dhe Deák Gábor
Dékány Ferencné dhe Ferenc
Dolányi Tibor dhe 
Dolányiné Segyevi Beáta
Dr. Bucsku Melinda
Dr. Mokánszki Istvánné dhe István

Dr. Pollák Éva
Dr. Szabó László dhe Kiss Márta
Dr. Zahár Ákos dhe Zahár Melinda
Dr.Urbancsek Hilda
Erki János dhe Széchenyi Edit
Faragó Ilona
Farkas Ferencné
Fehérvári Krisztina
Földesiné Tóth Katalin dhe Földesi István
Frei Melinda
Frissné Bodó Ágnes dhe Friss István
Gábor József dhe Dr.Szőcsényi Julianna
Gidófalvi Attila dhe Attiláné
Gősy Nikolett Noémi
Győri Katalin dhe Szabadi Szabolcs
Györök Anikó
Hajdu Tamás dhe Györgyi
Hazuga János dhe Jánosné
Hegedüs Zoltán dhe Júliana
Herman Zsolt és Herman Mária
Hodosiné Takács Mónika
Hodžić Medina
Horváth Mihály dhe Marinki Krisztina
Horváthné Révai Ildikó és Horváth Győző
Horváth Tekla
Ifj. Vareha Mikulás
Ilić Slobodan Mirjana
Jakab Imre
Jánik Renáta
Juhász Edit
Juhász László
Juhász Zoltán Norbert dhe 
Juhászné Vasvári Krisztina
Juhász-Nagy Péter

Juhászné Koltai Éva dhe Juhász József
Jurenka Judit Klára
Kaj Józsefné
Kedves László
Kelemen Ferencné
Kerchner Róbert
Keresztúri Ferenc
Kertész Éva
Kiss-Papp Marcell
Koloszár Zsolt
Kosztopulu Olga
Kovács Antal
Kovács Krisztina dhe Lóránt
Kovács Mihályné dhe Mihály
Kovács Noémi
Körmendy Norbert dhe Norbertné
Kun Krisztián
Kusnyér Mihály dhe Kusnyérné Csillag Erika
Kúthi Szilárd
László Imréné dhe Imre
Lezsák Lászlóné dhe László
Magyar Győzőné
Magyarné Kalmár Nagy Enikő dhe Magyar Péter
Májerné Szabó Éva
Maliković Vesna dhe Veselin
Marić Vlastimir dhe Dr Marić Višnja Vera
Marosán Boglárka
Méhes Endréné dhe Endre
Melkvi Zoltán dhe Gojdácsi Ágnes
Mester Miklós
Mesterházi Annamária István
Mészáros Ferenc dhe Ferencné
Mészáros-Szuharevszk Babett
Mičković Snežana dhe Kelemen Stjepan

Mladjenović Cveta
Molnár Erzsébet dhe Béla
Molnár Éva dhe Vincze Tibor
Molnár Mária dhe Ernő Csaba
Molnár Mónika dhe Horváth Sándor Attila
Molnárné Kiss Melinda dhe Molnár Imre
Mucháné Járdi Margit dhe Mucha Pál
Munjas Aleksandra dhe Mile
Nagy Katalin
Németh Lajosné dhe Lajos
Némethné Márk Mónika dhe Németh Szabolcs
Novaković Jelica
Nyikuly Józsefné  Dr. Kniebeiszer Anna 
dhe Nyikuly József
Opra Istvánné
Orbán László
Osváth Tibor dhe Katalin
Papalexisz Kosztasz
Polsak Alenka dhe Blaž
Pőcze József dhe Józsefné
Pupovac Ljilja dhe Mirko
Ráczné Jakó Mária dhe Rácz János
Radović Darko dhe Nada
Radvánszki Rita
Rokonay Gábor
Rózsás Zsuzsanna
Rózsavölgyi Edit
Sahrokova Ina dhe Sahrokova-Pureber Alojz
Sallai Zoltán
Steinerné Gaál Krisztina dhe Steiner Lajos
Stevanović Vasilije dhe Branka
Sütő Katalin dhe Tóth Károly
Szabó László
Szakács Pálné Sajtós Róza dhe Szakács Pál

Të kualifikuarit e POReÇiT



kualifikime 25

Szakács Tamásné dhe Tamás
Szála Ernőné
Szaniszló Zoltánné
Szekeres Judit dhe Izmán Nándor
Széles Anett
Szepesi Tibor dhe Szepesiné Holló Edina
Szili Nándorné
Szopkóné Mátrai Ilona dhe Szopkó József
Tátrai Csaba
Tercs Károlyné dhe Károly
Tercs Katalin
Tomić Mihailo dhe Slavica
Tóth Franciska
Tőzsér Beáta
Trebatički Ilonka dhe Sandor Silvester
Vágó Valéria
Vágóné Nagy Judit Délia dhe Vágó Sándor
Varga Károlyné
Veress Sándor Pálné
Vilus Katica dhe Janko
Virijević Beba
Zachár-Szűcs Izabella dhe 
Zachár Zsolt
Zalatnay Sarolta
Zarić Snežana
Zekéné Körmöndi Erzsébet dhe 
Zeke Attila
Zrilić Branka dhe Bašić Milan

Niveli 2:

Acél Anna 
Asztalos Éva Annamária 

Baco Gyuláné 
Baco Tibor 
Bagosi Péter 
Bárczi Ottó 
Baricz Dezső 
Beck József 
Belső Róbert dhe Belsőné Födő Viktória 
Berkes Zsuzsanna 
Bibić David 
Bodnár Kristián 
Boldizsár Antal 
Bornemisza Gergelyné 
Brkić Jibil dhe Dragana 
Csehi Réka 
Deák Zita 
Déri Lászlóné dhe László 
Domažet Miljana 
Dr. Petz Boldizsár dhe Lavati Judit 
Duka Slobodan 
Dukić Petra 
Felső Lászlóné 
Fodor Péter dhe Péterné 
Forrósné Ulimájer Beáta 
Galamb László 
Gerencsér Ferencné 
Gulić Stanko dhe Vesna 
Hofman Valentina 
Huszti Beatrix 
Ifj. Baco Gyuláné 
Ifj. Baco Tibor 
Ilić Savka dhe Vitomir 
Janics Lászlóné 
Jánikné Szabó Éva dhe Jánik László 
Józsi Csaba 

Józsi Mihály György dhe Mihály Györgyné 
Kisbárnai Zsolt 
Kondi Gabriella dhe Péter 
Korcsmár Zsófia 
Kosanović Helena 
Kovačević Milan 
Kovács Erzsébet 
Kovács Zoltán 
Kun István 
Kurjacki Mara 
Kuslits Zsolt 
Lákovics Amália 
Lazarević Dejan 
Lázárné Adorján Éva dhe Lázár Sándor 
Légrádi Mihály 
Lovas Zoltán dhe Zoltánné 
Lukácsné Deli Gabriella dhe Lukács Zoltán 
Markovits Ádám 
Matić Goran dhe Gordana 
Matić Sanja dhe Aleksandar 
Mihajlović Nenad dhe Zorica 
Mihalj Olja 
Milivojević Zorka dhe Grbić Jovan 
Mitić Ljiljana dhe Vladimir 
Mitrović Milija 
Molnár Ferenc 
Molnár Sarolta 
Nagy Ádám 
Németh Ibolya dhe László 
Nevedel Mónika 
Nikolić Smiljana dhe Branislav 
Novak Jožica 
Offner Tamásné dhe Tamás 
Oroszné Majdán Katalin

Papp Gyöngyvér
Pavlović Slobodanka dhe Marinko
Pokol Gyula dhe Szabó Zsuzsanna
Reiter Valéria
Rezes Róbert dhe Róbertné
Simić Dušan
Simon Szabolcs Lajosné
Škorić Miloš dhe Petrešević Jelena
Stér Györgyné dhe György
Stojanov Ivana
Stojić Predrag
Szabó Nikolett
Szegedi Judit
Szekerka-Kardos Orsolya
Szőke Tamás
Szukits Krisztina dhe Kapitány Róbert
Tamás Sándor dhe 
Tamásné Kucsma Julianna
Temesvári Zoltán
Tepovac Aleksandar
Tiszekerné Császi Irén
Todorović Ruža
Tokodiné Heppenheimer Anikó dhe 
Tokodi Attila
Torlaković Saša
Tóth János dhe 
Tóthné Fekete Hajnalka
Trajković Vladimir
Trencsényi Judit
Vámos Friderika
Varga Nikoletta
Veres Antalné
Vigh Renáta
Vinković Julijana dhe Zdenko
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Të Nderuar Shpërndarës!
Kalendari i aktiviteteve – 2008: Sucess Day: 18.10.2008, 
Sucess Day: 15.11.2008, Sucess Day: 20.12.2008

Punonjës të dashur!

•  Home Office krijoi kanalin e saj Forever You Tube adresa e të cilit 
është: http://www.youtube.com/user/AloePod ku rekomandojmë 
në gjuhë të ndryshme video prezantuese të produkteve të 
FLP-s, leksione të Managerëve drejtues dhe prezantime të 
tjera marketingu. Së shpejti na krijohet mundësia e marrjes së 
mesazheve, si dhe mund të arrihet edhe në Blackberry.

•  Në takimin e drejtuesve gjeneral të Europës në lidhje me shfaqjen 
në internet të distributorëve përfaqësuesit e kompanisë qëndrore 
na thirrën vëmendjen për çështjet e mëposhtme: 

–  në faqen e internetit nuk mund të jepen këshilla mjekuese/mjekësore
–  në faqen e internetit nuk mund të bëhen premtime në lidhje me të 

ardhurat
–  faqja e internetit duhet të përmbaj me çdo kusht që operatori i saj është 

distributor i pavarur i FLP-s dhe që kjo faqe nuk është faqe zyrtare e FLP-s.
–  në faqen e distributorit nuk mund të bëhen shitje  

nëpërmjet internetit

U tërheqim përsëri vëmendjen se në bazë të pikës 14.3.3.5 të Politikës 
Ndërkombëtare të Biznesit produktet tona nuk mund të shiten as në 
ankand/treg elektronik (ph. Vatera, Tesz-vesz, E-bay, etj.)

Ju lutemi që çdo shfaqje në internet ta planifikoni duke marrë 
parasysh kriteret e mësipërme, dhe para çdo publikimi mos harroni 
të kërkoni leje nga kompania. Linkun e faqes së internetit e presim në 
adresën qëndrore të email-it flpbudapest@flpseeu.hu.

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). 

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 duke klikuar në "Come in". 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.

Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478
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të dashur Punonjës! 
Në të ardhmen orari i hapjes së zyrës qëndrore të rrugës Nefelejcs 
është: e hënë: 9-20, e martë: 8-20, e mërkurë: 8-20, e enjte: 
8-20, e premte: 8-19
 -Telecenteri si zakonisht i pret telefonatat çdo ditë në orarin 8-20. 
-Mbyllja e bankës bëhet çerek ore para orarit të mbylljes.

•  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

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek:
Dr. Kassai Gabriella   20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta  20/261-3626
Dr. Mezősi László  20/251-9989
Dr. Németh Endre  30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit 20/255-2122

Numri i telefonit i specialistit tonë mjek të pavarur:
Dr. Bakanek György 20/365-5959

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

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



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 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 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 20., Tel. +382-20-245-412, 
tel/fax: +382-20-245-402, Orari i punës: të hënën: 12: 00 – 20: 00
Në ditët e tjera të punës: 9: 00 – 17: 00, E shtuna e fundit e çdo 
muaji është ditë pune. Orari i punës: 9: 00 – 14: 00

Drejtor rajonal: Aleksandar Dakić

Porosi produktesh mund të bëni në numrat telefonik të 
mëposhtëm: +382-20-245-412; +382-20-245-402. Pagesa bëhet 
kur merret malli. Nëse vlera e produktit të porositur e kalon 1 pikë, 
shpenzimet e transportit i merr përsipër FLP-ja.

numri i telefonit të specialistes mjeke të malit të Zi: 
Dr. Laban Nevenka: +382-69-327-127
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Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

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

NJOFTIME 29

•  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.  
Nga 01. 10. 2008 orari i hapjes çdo ditë pune është: 
09.00-17.00. Drejtori i rajonit: Kepe Andrej

Numri i Telecenterit (ku bëhen porositë telefonike) është: 
01/563-7501 Në rast të porosisë në telefon, mallin e dërgojmë 
në adresën që i përket kodit. Distributorët që duan të 
porosisin mall në emër të një distributori tjetër, duhet të kenë 
autorizim nga distributori në emrin e të cilit duan të bëjnë 
porosinë. Autorizimet mund të sigurohen në zyrë. Malli i 
porositur në telefon transportohet për dy ditë pune!

numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të 
sllovenisë:
Dr. Arbaiter Miran: +386-41420788, 
Dr. Canzek Olga: +386-41824163

•  Shqipëri, Tiranë, Reshit Collaku 96. 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

Programi i FLP TV nga 24 tetor deri në 15 nëntor 2008
www.fl pseeu.com në internet

NJOFTIMET E ZYRËS SË KOSOVËS

•  Prishtinë, Rr. Uçk br. 94, tel.: +381-38-240-781, +377-44-503-911.

Zyra e Lendvait

06.00 dhe 18.00 Ëndrra jote është plani ynë: Hyrje në FLP
06.05 dhe 18.05 Himni
06.15 dhe 18.15 Miklos Berkics: Show përvjetori i FLP-s
06.25 dhe 18.25 Tanja Zagar: Këngëtare sllovene
06.40 dhe 18.40 Dr. György Bakanek: Ç’është shëndeti me syrin e Forever-it
07.05 dhe 19.05 Dr. Sandor Milesz: Prezantimi i anëtarëve të rinj të Klubit të Presidentëve
07.20 dhe 19.20 Ëndrra jote është plani ynë: Produktet FLP
07.25 dhe 19.25 Krisztian Schlepp: FLP-ja sipas meje
07.40 dhe 19.40 Pjesa 1: Kuali� kimi i Supervisorëve dhe Assistant managerëve
08.15 dhe 20.15 Pjesa 2: Kuali� kimi i Supervisorëve dhe Assistant managerëve
08.45 dhe 20.45 O’Djila - grup muzikor cigan serb: Koncert
09.00 dhe 21.00 Prof. Dr. Jozsef Pucsok:Roli i plotësuesve ushqimor në mënyrën natyrore të jetesës
09.25 dhe 21.25 Prof. Dr. Jozsef Pucsok:Roli i plotësuesve ushqimor në mënyrën natyrore të jetesës 2
09.40 dhe 21.40 Ëndrra jote është plani ynë: Mundësia FLP
09.45 dhe 21.45 Tamas Biro: Programi motivues i makinës në Forever
10.15 dhe 22.15 Dr. Adolf L. Kosa: Pikësynimet dhe ëndrrat e realizuara
10.40 dhe 22.40 Kuali� kimi i Supervisorëve dhe Assistant managerëve
11.10 dhe 23.10 Dr. Csaba Gothard: Komunikimi është mjeti i krijimit të marrdhënieve
11.45 dhe 23.45 Miss Forever: Paradë me veshje sportive
12.15 dhe 00.15 Miss Forever: Paradë me veshje mbrëmjeje
12.45 dhe 00.45 Miss Forever:Shpallja e � nalisteve
13.30 dhe 01.30 Managerë, managerë drejtues
15.30 dhe 03.30 Imre Kocsis: Të gjithë kanë një ëndërr
16.05 dhe 04.05 Managerë, managerë drejtues
17.15 dhe 05.15 Peter Szabo dhe Ilona Horvath Szabone: Bazat e ndërtimit të rrjetit
17.40 dhe 05.40 Eva Urban: Nga Holiday Rally deri tek niveli i managerit
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Ne hungarezët ishim 20 
vetë që u nisëm në këtë 
rally prej disa mijëra 

kilometrash, të cilin kompania 
jonë e organizon çdo vit për 
ata që e plotësojnë për herë 
të parë nivelin 1500 pikësh. 
Në shoqërinë tonë merrte 
pjesë edhe rrjetndërtuesi 
më i mirë në botë, Miklos 
Berkics, i cili vendosi ta bëjë 
bashkë me ne këtë turë.

U nisëm me autobus drejt 
veriut për në Mormon Lake 
Lodge. drejtuesi i turës ishte 
drejtori i europës, Aidan 
O’Hare, i cili për çudinë 
tonë në ndalesën e parë 
pyeti “më thoni të gjithë që 
çfarë të sjell nga dyqani”. 
ashtu si një xhaxha i vërtetë, 
e mbushi autobusin me kuti 
me ushqime dhe pije që ta 
përballojmë turën. dhe u 
nisëm. U tregua një përkujdes 
i tillë deri në fund. Ishte e 
pabesueshme se si drejtuesit 
tanë na përshtateshin, dukej 
që këtu ne jemi më të rën-
dësishmit. Mbrëmjen e parë 
e kaluam në një atmosferë 
country, ku me ne u bashkua 
edhe Rex.

ditën e dytë kur hëngrëm 
mëngjes kishte pak vënde, 
dhe vumë re se presidenti i 
kompanisë po sillte tavolina, 
po shtronte dhe po nxirrte 
pjata. shumë prej nesh u 
hodhën menjëherë për ta 
ndihmuar, por Rex me një 
mënyrë tepër të natyrshme 
na e bëri me shenjë që ju 
hani, këtu gjithçka bëhet për 
ju. Ishte mahnitëse modestia, 
rreth të cilës deritani vetëm 

kishim dëgjuar. Në heshtje 
secili mendonte se ky mund 
të jetë sekreti i “plakut”, 
dashuria që rrezaton prej tij 
dhe modestia me të cilën u 
drejtohet njerëzve. para se të 
ngopeshim plotësisht me një 
mrekulli, erdhi tjetra – u nisëm 
për në grand Canyon.

rrugën e gjatë e bëri më 
të larmishme trainimi i Miki 
Berkics-it, gjatë të cilit ne u 
përpoqëm të shfrytëzojmë 
çdo moment për të mësuar, 
e pyetëm dhe ngacmuam 
vazhdimisht që të mos na 
shkoj kot rasti. Francezët, 
me të cilët udhëtuam, na 
patën zili, sepse trainimi Ber-
kics u zhvillua në gjuhën 
hungareze, ndërkohë që ata 
do të jepnin gjithçka për të. 
Faleminderit Miki!

“dhe ëndrrat bëhen realitet”
ashtu si shumë të tjerë 

edhe unë e njoh vetëm 
nga fotografitë këtë pjesë 
të botës, dhe tani qëndroja 
aty dhe pyesja veten, si 
përfundova unë këtu? rea-
litet apo ëndërr? duke parë 
shkëmbinjtë, ngjyrat dhe 
thellësinë e Canyonit s’ka 
mundësi të jetë realitet. 
edhe dreka këtu ishte e 
paharrueshme, sepse pata 
fatin të ha drekë me një 
nga zëvendëspresidentët 
e kompanisë, Navaz Gha-
swala-n. Një këshillë e mirë 
për ata që udhëtojnë në të 
ardhmen, filloni të mësoni 
anglisht, sepse udhëtimi bë-
het edhe më i këndshëm 
nëse di të komunikosh. Ne 
patëm shumë fat, sepse mes 

„Dhe ëndrrat bëhen realitet”

Kjo ndjenjë pushtoi çdo  
moment të Tradicional Rally-t 
që kur u nisëm në mesditë të 

10 gushtit nga Arizona, vendi i 
orgranizimit të Super Rally-t.

nesh ndodhej një përkthyes i 
shkëlqyer, Adam Nagy. Fale-
minderit Adam. Nga grand 
Canyon e morrëm drejtimin 
për në Las vegas.

gjatë udhëtimit me au-
tobus u njohëm mirë me 
njëri-tjetrin. dëgjuam me 
vëmendje njëri-tjetrin se si 
e filluam dhe si arritëm deri 
këtu. dëgjuam shumë ngjarje 
mësimdhënëse. Ndërkohë 
u errësua dhe para nesh u 
shfaqën dritat e Las vegasit. 
Kur qëndruam përpara Cesar’s 
palace në sytë e disa prej 
nesh shkëlqyen disa pika loti. 
Në mbrëmje grupi qëndroi 
së bashku dhe shkuam nëpër 
kasino dhe hotele, donim të 
shikonim gjithçka. Mua më 
priste edhe një surprizë e 
madhe. Në dhomë nën jastëk 

ndodheshin dy unaza. pasi 
partneri im në atë natë vegasi 
më kërkoi dorën. edhe deri 
tani ky udhëtim ishte përrallor, 
por fejesë në vegas, në 
Cesar’s palace? është akoma 
e pabesueshme, por gjithë 
këto mrekulli ndodhin me 
mua. dhe shtrohej pyetja që 
a martohemi nesër, pasi kemi 
edhe një darkë në vegas?

ditën e tretë udhëtuam 
me anije në lumin Kolorado. 
Na priste hoover-dam të cilin 
e kisha parë vetëm në filma. 
varkat u nisën nga këmba 
e digës, dhe s’është çudi që 
flota ishte pronë e Forever-
it. Fillimisht u nisëm me një 
varkë 20 personash, u lamë 
në ujin 10 gradësh, pastaj 2 
orë më pas u hodhëm në 
një varkë me motorr më të 
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„Dhe ëndrrat bëhen realitet”
shpejtë, ku ishim vetëm 7 
vetë dhe u argëtuam edhe 
2 orë të tjera. drekën e 
hëngrëm në Cottonwood 
Cove, pastaj u nisëm për në 
hotel, pasi ne kishim edhe 
shumë gjëra për të bërë.

pasdite kishim gjysëm 
ore që të gjenim se si të 
vishemi për në dasëm. Brigi 
Belenyi pa valixhet tona dhe 
vendosi që të vesh fustanin 
e saj. rregulluam lejen e 
martesës, por menduam se 
kjo ditë do të bëhej edhe 
më e mrekullueshme nëse 
do të merrnim pjesë edhe 
në Fantazmën e Operës në 
hotelin venetian. Ishte ora 
10 e darkës, morrëm një 
limuzinë (e cila aty s’ishte 
ndonjë gjë e madhe) ku 
hymë 12 vetë dhe shkuam në 

një kishë të vogël, ku thamë 
po-n lumturuese përpara 
dasmorëve senior hungarez.

Faleminderit që morrët 
pjesë në gëzimin tonë dhe 
ishit familja jonë në këto 
momente. Megjithëse mësova 
të ëndërroj, kjo ditë i tejkaloi 
edhe ëndrrat. Të nesërmen 
në mëngjes Rex ishte i pari 
që na uroi për martesën.

ditën e katërt kompania 
morri me qira një aeroplan 
që të fluturonim nga Las 
vegasi në Mc allen të Tek-
sasit, ku pamë plantacionet 
me aloe vera të Forever-
it, bëmë llogari se ka mjaft 
aloe, provuam si duhet 
korrur kjo bimë, pastaj pamë 
fabrikën përpunuese dhe 
provuam xhel me të vërtetë 
natyral. Në mbrëmje pas 

gjithë këtyre mrekullive nuk 
u çuditëm kur gjatë darkës 
na priti një grup muzikor dhe 
kërcimtar meksikan.

ditën e pestë fluturuam 
përsëri, tani në dallas ku 
pamë qëndrën aloe vera of 
america. vitin e ardhshëm 
edhe ju mund ta shikoni 
paketuesin më modern, pasi 
në 2009-ën super rally do të 
organizohet këtu në mënyrë 
që gjithë anëtarët e FLp-s ta 
shikojnë këtë investim të ri.

Në mbrëmje shkuam me 
rex-in në southfork ranch. 
rastësisht ndodhi që ai ishte 
gjithmonë pranë nesh. Në 
autobus na tregoi se si e bleu 
szirak-un, dhe si bëri pazar 
për southfork-un. Ne i bëmë 
shumë pyetje si fëmijët, por ai 
na u përgjigj me dashamirësi, 

njëlloj si Baballarët. pas një 
rodeo show pamë pronën 
legjendë dhe pas një darke 
lamtumire dhe të kërcyeri 
fantastik, me keqardhje u 
nisëm për në hotel.

gjatë kësaj rruge të gjithë 
morrëm më shumë se një 
udhëtim lluksoz. Nuk më 
ndryshoi vetëm pikëpamjet 
dhe mënyrën e të menduarit, 
por gjithë jetën time. U njoha 
me miq të rinj dhe me një 
Mendim nga Iboly Bagoly: 
s’ka linjë kryqëzuese, por 
vetëm linjë dashurie. Falenderoj 
sponsorin tim Csaba Juhasz-
in që pati besim tek unë dhe 
më qëndroi pranë.

Falenderoj Miki Berkics-
in dhe Juli Torcom-in, 
skuadrën 1500 pikëshe: Gabi 
Dominko-n dhe Laci 
Geczi-n, Gyuri Csuka-n 
dhe Ibolya Bagoly-n, Tibi 
Lapicz-in dhe Orsi Lenko 
Lapiczne-n, Janos Gerő-n 

dhe Gerőné Julika-n, 
Pali Rezvan-in dhe Judit 
Rezvanne-n, Marti dhe Viki 
Köves-in, Miklos Istvanne 
Maca-n dhe Sandor Tasi-n, 
për këto pesë ditë të veçanta. 
gëzohem që Adam Nagy 
dhe Brigitta Belenyi u bënë 
thesarët tanë të vegjël.

Falenderoj bashkëshortin 
tim për këtë martesë 
kaq romantike dhe Rex 
Maughan-in që e krijoi dhe 
na e tregoi këtë. dhe ndenjën 
e FLp-s mund t’ua përcjellim 
edhe të tjerëve që edhe ata ta 
përjetojnë këtë mrekulli.

AGI KLAJ
senior manager
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Fluturim i përhershëm

11 vite më parë u takuam me FLP-n falë Vilmos Halomhegyi-t të cilit do ia dimë 
gjithmonë për nder! S'kishim rrugëzgjidhje tjetër, filluam ndërtimin e biznesit,  
pasi s'donim ta kalonim jetën si tregëtar rrobash të përdorura. 

N gaqë kishim pikësynim të 
vërtetë, njerëzit që ishin 
të gatshëm të punonin 

erdhën të ndryshonin jetën e 
tyre. Kështu u bëmë manager 
brenda 8 muajve dhe ndjemë 
shijen e pavarësisë. 

pastaj erdhi menjëherë 
manageri ynë i parë, Zsuzsa 
Varga, nga e cila mësuam 
se ç’do të thotë të jesh 
këmbëngulës në çdo situatë! 
edhe tani bizensi i saj është 
më i madhi në skuadër, me 
managerë si eszti Tenke dhe 
Laci Kiraly, dr. Maria debrődi, 
Jolika Bozone, sanyi dhe 
evike Jobbagy apo rudi dhe 
erika Malyi.

disa muaj më pas lindi 
grupi i dytë i managerëve me 
në krye Arpad dhe Erzsike 
Gyapay-n, nga të cilët pamë se 
si një familje me tre gjenerata 
mund të jetojë në paqe, me 
mirëkuptim dhe dashuri! 

për më pak se dy vjet nga 
fillimi u bëmë senior manager. 
Menduam se edhe një vit 
dhe do të arrijmë nivelin e 
mëpasshëm, por me kalimin 
e kohës kuptuam se nuk 
ishim zhvilluar shumë në 
personalitet! erdhi periudha e 
mësimit, ndërkohë që shijonim 
pavarësinë e ardhur nga të 
ardhurat e biznesit! 

disa vite më pas erdhi 
manageri ynë i tretë, Tibi dhe 
Erika Varga, tek të cilët mund 
të mbështetesh gjithmonë, 
janë miq të vërtetë që nga 
momenti që u njohëm! 

pastaj për një periudhë 
të gjatë kohe nuk ndodhën 
shumë gjëra, skuadra s’kishte 
vrullin e duhur. pastaj para 
gjashtë vitesh Berkics Miki 
na tha se edhe ne mund ta 
realizojmë programin pro-
fit sharing, dhe që a e kishte 
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për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

Fluturim i përhershëm gjetur butonin e nevojshëm 
për këtë: na rekomandoi një 
udhëtim ekzotik! Na shkëlqyen 
sytë dhe e nisëm! Tani e 
kuptuam se për një kohë të 
gjatë s’kishim pikësynimin 
e duhur, s’ishim mjaft të 
motivuar. Që nga ky moment 
çdo vit e realizuam programin 
ps. vitet e para s’ishte e lehtë; 
nëse njeriu ulet për një kohë 
të gjatë e ka të vështirë të 
ngrihet! I vendosnim vetes 
pikësynime gjithmonë e më të 
guximeshme, dhe tani e dimë 
se s’është I gUXIMshëM ai që 
s’ka frikë, por ai që veprON 
kundër frikës! 

U rritën vlerat e pikëve 
dhe erdhën vlerësimet dhe 
udhëtimet e mëdha. hymë 
shpeshherë në Conquistador’s 
Club, e vlerësonim më shumë 
vetveten dhe na ndryshoi 
personaliteti. dalëngadalë në 
skuadrën tonë erdhën edhe 
njerëz që nuk nxirrnin pretekste, 
por kërkonin rrugëzgjidhje.  

vitin e kaluar e mbyllëm 
shumë mirë, profit sharing-un 
e realizoi edhe Zsuzsi Varga. 
erdhën pikësynimet e vitit 
të ri, morrëm frymë thellë 
dhe vendosëm të arrinim 
2500 pikét. Kishim edhe tre 
muaj dha na mungonim 837 
pikë! Janarin nuk e mbyllëm 
siç dëshironim, por nuk u 
dorëzuam! Në shkurt atyre 
që do bëheshin manager u 
ofruam t’i çonim në egjipt! dhe 
gjërat u shpejtuan, në fund të 
marsit skuadra u zgjerua me 
dy managerë të rinj! 

Judit Lancz dhe Zoltan 
Varga ishin të katërtit që e 
morrën seriozisht që nag fillimi 
këtë biznes dhe mendonin 
sme mendje tregëtari, pra ishte 
„e lehtë” për ta, pasi kishin prej 
kohësh biznes privat! 

vajza jonë viki ishte e pesta 
, dhe me këtë na u realizua 
ëndrra jonë e madhe!  Viki 
Mohacsi si mjeke popullore ka 
ndihmuar shumë njerëz gjatë 
viteve, dhe më në fund filloi 
të mendonte edhe për biznes, 
e cila solli edhe rezultat. Në 10 
shkurt morri një vendim serioz 
dhe nuk i interesonte që kishte 
vetëm 7 pikë, e reaLIZOI! 

U realizua gjithçka që 
dëshironim, por s’ishte falas, ia 
paguam çmimin! 

e dini që çdo lule mund të 
lulëzoj vetëm nëse ka krcell, 
gjethe dhe rrënjë. Ne kemi 
një skuadër për të cilën jemi 
shumë krenar, lojtarë të vërtetë 
skuadre! Doktor Ujhelyi dhe 
Klari të cilët janë dhuratë e 
vërtetë nga Zoti, pa ta FLp-
ja do të ishte më e varfër. së 
shpejti do të bëhen managerë 
me një skuadër tepër të fortë. 
si dhe managerët e ardhshëm: 
Brigi, Moni, Attila, Gabi dhe 
Pisti, Agi dhe Szilvi apo miku 
im Zsolti dhe bashkëshortja 
e tij Agi, për të cilët mendoj 
gjithmonë me dashuri! 

për ne suksesi ka 5 pikë: 
1. Veprim – Mos mendo, vepro!
2. Efektivitet – Besimi ka forcë 
krijuese! 
3.  Zhvillim, ndryshim – Libra, Cd, 

aktivitete!
4.  Vendos syzet e tua!  – Mos e 

shiko asnjëherë botën me 
syrin e tjetrit! 

5.  Jeto të sotmen! – gëzoju 
gjithçkaje që ndodh sot! 

Që të kesh sukses mendimin 
e varfërisë ndryshoje në 
mendim pasurie!!!

suksese të shumta: 
MARTA ZSIGA DHE

ISTVAN TOTH
soaring manager



CD-t me leksionet e shkëlqyera të Success Day-t të 21 qershorit 
2008 mund t’i gjeni në zyrat tona në 2 pjesë: në CD-n 1 
dëgjojmë rreth rëndësisë dhe forcës së sistemit marketing 
dhe programeve motivuese nga managerë të suksesshëm; 
manageri Gabor Rath – leksioni me titull Trampolina e parë 
e sistemit tonë marketing dhe soaring manageri Csaba Toth – 
leksioni me titull Punoj në Profit Sharing.
Në CD-n 2 mund të ndjekim një leksion mjekësor, pastaj 
mund të shijojmë leksionin mësimdhënës reth forcës së 

ëndrrave; Dr. Eva Szabo Baranyne – leksioni me titull Si 
ortopede në Forever dhe managerët Brigitta Nagy Szasz dhe 
Imre Kocsis – leksioni me titull Të gjëthë kanë një ëndërr.

Materialin e dëgjuar në Success Day-n e 19 korikut 2008 
mund ta blini në formë DVD-je në 2 pjesë: në DVD-n 1 të ditës 
së suksesit distributorët tanë drejtues prezantojnë “botën 
e mrekullueshme të Forever-it” ku mund të kapërcejmë 
pengesat tona dhe me përgatitje të vetëdijshme mund t’i 
përvetësojmë në mënyrë të shkëlqyer teknikat e biznesit; 
soaring managerja Marta Zsiga – Bota e mrekullueshme e 

Forever-it, managerja Eva Varadi – Përse jemi të aftë, dhe soaring 
manageri Sandor Toth – Kërkimi i blerësve, konsumatorëve, 
teknika biznesi. 
Në DVD-n 2 lektorët bëjnë të njohur pikësynimet  
e programeve motivuese dhe mundësinë e jetës së 
suksesshme; senior manageri Andras Banhidy – Poreçi dhe 
Malaga dhe soaring managerja Marianna Szeker – Suksesi 
është element jetik.

Katalog:
Distributorëve tanë u jepet në dorë një katalog me cilësi të 

shkëlqyer dhe me shumë vlerë, i cili prezanton gjithë shkallën e 
produkteve tona në temën “Trajtimi i lëkurës”.

Lëndët e reja mësimore



Romantikë Baroke – përkëdhelje japoneze

Kështjella e Szirakit është ndërtuar në mes të shekullit XVIII. Kështjella Teleki-Degenfeld që fshihet mes pemëve shumëshekullore 
është një nga perlat e vendit tonë, e cila jo shumë kohë më parë u zgjerua me një qendër wellness; duke u bërë kështu një vend 
pushimi për gjithmonë e më shumë njerëz që dëshirojnë shëndet dhe bukuri. Rrëzë malit Cserhat, 75 km larg jetës pulsuese të 

Budapestit, mysafirët që duan të rigjallërohen priten nga qetësia, shplodhja aktive dhe përkëdhelja orientale. Apartamentet orientale, 
apartamentet ekskluzive dhe 21 dhomat me dy krevatë të Hotelit Kështjella e Szirakit me 4**** përbëjnë garanci për shplodhje 

të plotë. Kurse atyre që një pjesë të kohës duan ta kalojnë me diskutim u rekomandojmë sallën e konferencave me afreske baroke. 
Në restorantin dhe hanin tonë mysafirët mund të zgjedhin mes ushqimeve dhe verërave të ndryshme. Në sallën e ekspozitave 

organizojmë vazhdimisht ekspozita me veprat e artistëve bashkëkohor hungarez vendas dhe jashtë vendit. Në kështjellë përveç 
qendrës Wellness Sonya për mysafirët gjenden edhe fushë tenisi dhe fusha boulingu automatike.

HOTEL KASTÉLY SZIRÁK
3044 Szirák, Petőfi út 26.

Tel: 06-32-485-300, 06-32-485-117 Fax: 06-32-485-285
e-mail: kastélyszirak@globonet.hu

web: www.kastelyszirák.hu 



Pini më shumë aloe!
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