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Në shumicën e kulturave ky sezon lidhet me dhënien e dhuratave, 
në këtë periudhë më vjen në mendje një analogji që ka të bëjë me 
ndryshimin ndërmjet detit Galilei dhe detit të Vdekur. Deti Galilei 

është një masë uji me një botë të gjallë të pasur që ndryshon vazhdimisht, 
me peshq dhe bimë të shumta. Nga ana tjetër deti i Vdekur – siç e tregon 
edhe emri i tij – është plotësisht bosh, ujë i ndëjtur sasia e të cilit ulet nga 
viti në vit. Interesant që të dy detet gjenden në rrethana të njëjta gjeografike 
dhe klimatike, majde edhe burimi i tyre ushqyes është i njëjtë, të dy 
ushqehen nga lumi Jordan, por prapë njëri gjallëron, kurse tjetri është i 
vdekur dhe duke u zhdukur. Përse? Shpjegimi i vetëm i mundshëm i kësaj 
pyetjeje s’është tjetër veçse fakti që deti Galilei është në gjendje të japë, 
duke e lejuar ujin të derdhet mëtej. Deti i Vdekur s’ka kanale derdhëse, 
e pranon ujin që derdhet në të, por prej tij nuk largohet asgjë. Kjo është 
vetëm një vërejtje e përgjithshme, por për mua një shpjegim i shkëlqyer i 
faktit që aftësia e rritjes lidhet me aftësinë e dhënies.

Mund të jepet në mënyrë inviduale ose të organizuar, secili e gjen rrugën 
e vet. Tek Forever-i e kemi gjithmonë parasysh ndryshimin ndërmjet dy 
deteve, jemi në lidhje me shumë organizata bamirëse në gjithë botën. Edhe 
juve po iu nxis që sipas mundësive tuaja t’u kushtoni kohë, energji apo 
para organizatave që punojnë për të ndihmuar nevojtarët. Këtu në qendër 
jemi të gjithë krenar që për vite të tëra, që prej themelimit të tyre jemi në 
lidhje të vazhdueshme me qendrën e krizës së fëmijëve (Crisis Nursery), 
si dhe me fondacionin e të djegurve dhe të dëmtuarve (Foundation for 
Burns and Trauma). Është një ndjenjë fantastike të shikosh se në qendrën 
e krizës së fëmijëve me ndihmën tonë fëmijët jetojnë në siguri dhe qetësi. 
Institutet i përdorin përditë produktet tona për kujdesin e lëkurës, pastrim 
dhe larje. Fondacioni i të djegurve dhe të dëmtuarve kujdeset për trajtimin 
dhe mjekimin e duhur, kurse një institucion tjetër, i sponsorizuar po 
nga Forever-i, kujdeset që të afërmit e të dëmtuarve të strehoen falas, që 
të mund të jenë pranë të sëmurit. Në këto vende produktet dhe paratë e 
Forever-it e bëjnë të mrekullueshme jetën e njerëzve nevojtar. Jemi krenar 
që mbështesim fushatën me titull “Me Syrin e Fëmijës” të spitalit të 
fëmijëve të Phoenixit. 

E konsiderojmë të rëndësishme mundësinë e arsimimit, prandaj mbështesim 
programe të ndryshme në universitete të shumta, me të cilat u ofrojmë 
mundësi arsimimi mjëra njerëzve. Jemi krenar për nismën në Afrikën e 
Jugut, gjatë të cilës drejtuesit tanë në vend e dalluan nevojën dhe krijuan 
Akademinë Forever Training, studentët e parë që përfundojnë sivjet pas 
një përgatitje me nivel të lartë që sivjet mund të fillojnë punë në sektorin 
e turizmit. Mbështesim në mënyrë aktive edhe një projekt humanitar 
televiziv me përmasa botërore, qëllimi kryesor i të cilit është transmetimi i 
programeve cilësore në gjuhë të ndryshme në fusha të ndryshme të arësimit.

Falë punonjësve dhe distributorëve të angazhuar mund të radhis edhe 
shumë histori të tilla suksesi, por nuk mund ta bëj dot për shkak të 
mungesës së kohë dhe vendit. Besoj se duke ditur se ne jemi të angazhuar 
të japim, tek Ju forcohet edhe aspekti tjetër, që kompaninë tonë ia vlen t’ua 
bëni të njohur sa më shumë njerëzve.

Iu uroj lumturi Juve dhe të dashurve tuaj! Duke ecur me sy hapur edhe 
në 2008-ën do ta gjeni mundësinë për t’u bërë si deti Galilei. Të fryrë 
nga bollëku dhe fuqia, të pasur, plot me energji – dhe të aftë të jepni nga 
vetvetja.

Iu uroj Gëzuar Festat në emër të zyrës qendrore dhe iu falenderoj për punën 
tonë të përbashkët!

Gëzuar Festat të 
gjithëve! Po vijnë 
Krishtlindjet dhe në 
këtë kohë zemra e të 
gjithëve pushtohet 
nga dashuria dhe 
ngrohtësia. Shpeshherë 
është e dhembshme të 
flasësh rreth dashurisë 
dhe paqes, kur shpirti 
i miliona njerëzve në 
gjithë botën shtypet 
nga aq shumë dhunë. 
Mendoj se bota mund 
të mësoj nga ne, 
anëtarët e Forever-
it, disa gjëra rreth 
dashurisë, paqes, 
bashkimit, përgjegjësisë, 
të cilën e vërteton çdo 
aktiviteti ynë në të cilat 
marrin pjesë shumë 
njerëz nga vende të 
ndryshme të botës, dhe 
mund të them se ata e 
ndjejnë veten shumë 
mirë me njëri-tjetrin.
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Në jetën e të gjithëve është shumë e rëndësishme 
përgatitja për festat e krishtlindjes që po afrojnë, 
secili e zgjedh në mënyrën e vet dhuratat personale 

dhe për të dashurit e tij. Rreth meje miqtë dhe të njohurit 
e mi thonë se për festat do t’i dhurojnë vetes një nivel të 
ri kualifikimi, kurse për anëtarët e familjes përgatisin një 
paketë me produktet tona Sonya, ose miqve të tyre më të 
dashur u dhurojnë shërbimet e qendrës wellness të Szirak-it.

Të gjithë shikojnë me vëmendje, dëgjojnë mendimet e 
të tjerëve, përpiqen të zbulojnë dëshirat e të tjerëve, të 
sigurojnë informacione në familje dhe përpiqen t’u përgjigjen 
kërkesave, dëshirave dhe ëndrrave të secilit.

Natyrisht në qendër të vëmendjes janë fëmijët për nënën, 
babain, apo gjyshërit dhe kumbarët, sepse për fëmijët kjo 
është një nga festat më të mëdha të vitit jo vetëm për shkak 
të dhuratave, por edhe sepse më në fund ke kohë të merresh 
me të, mund të luaj me ty, mund të pyes dhe ti i përgjigjesh, 
buzëqeshni dhe qeshni. Pra, në këtë rast kemi kohë për njëri-
tjetrit. Nëse je me të vërtetë njeri i mirë, atëherë shfrytëzoji 
këto pak ditë, bisedo me fëmijët apo prindërit e tu, merru 
me ta, kujdesu për ta. Të dashur bashkëpunonjësit e mi 
Rrjetndërtues, gjithë vitin punuat pa ndjerë lodhje, arritëm 

rezultate të mëdha në rajon, aktualisht skuadra e Hungarisë 
dhe e Europës juglindore ndodhet në vend të parë në Europë 
në aspektin e shitjes. 

Falenderojmë për këtë rezultat të gjithë rrjetndërtuesit, 
anëtarët e President’s Club dhe Profit Sharing Club, blerësit 
dhe konsumatorët tanë. Por në këto ditë shplodhuni edhe 
ju sepse e meritoni, në mënyrë që ta nisim me forca të reja 
vitin 2008. Dëshiroj të falenderoj Rex Maughan-in, Gregg 
Maughan-in dhe Aidan O’Hara-n për punën e tyre të 
palodhur me të cilën ndihmuan dhe mbështetën punën time 
gjatë gjithë vitit.

Falenderoj në mënyrë të veçantë drejtorin e Europës, Peter 
Lenkey-n, për ndihmën dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm.

Falenderoj gjithë skuadrën e Hungarisë dhe Europës 
juglindore për ndihmën dhe punën e tyre të 
jashtëzakonshme gjatë gjithë vitit. Si përfundim falenderoj 
familjen time, Adrienn-ën dhe fëmijët e mi, që gjithë vitin 
më qëndruan pranë dhe kështu së bashku mbyllëm një vit të 
mrekullueshëm.

Gëzuar Krishtlindjet dhe Vitin e Ri!

Përgatitja 
për festat

Përshëndetja e drejtorit Gjeneral
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Me drejtimin e shkëlqyer të drejtuesve të programit dhe 
pjesëmarrjen e afërsisht shtatëmijë punonjësve tanë, më 
17 nëntor 2007 në Arenën e Budapestit organizuam Ditën 
e Suksesit dhe finalen e Miss Forever të Europës juglindore. 
Aktivitetin tonë e nderuan me pjesëmarrjen e tyre drejtuesit 
dhe punonjësit e shumë firmave dhe institucioneve.

 KLARA  HERTELENDY
senior manager 

 MIKLOS BERKICS 
diamant-safir manager

anëtar i President's Club  

FOTOGRAFOI: BELA KANYO

Rajoni që zhvillohet me dinamizëm 
dhe bukuritë e Forever-it



4   5www.flpseeu.com  5www.flpseeu.com

Rajoni që zhvillohet me dinamizëm 
dhe bukuritë e Forever-it
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Drejtori gjeneral Dr. Sandor 
Milesz në përshëndetjen e 
tij theksoi rezultetet e larta 

të muajit të kaluar dhe zhvillimin 
dinamik të rajonit tonë.

Mjeku gjinekolog dhe i sportit, si 
dhe këshilltari i mënyrës së jetës, Dr. 
György Bekanek, bisedoi me mjekët, 
veterinerët dhe punonjësit e mjekësisë 
që punojnë në Forever dhe na dha 
këshilla të shkëlqyera për përdorimin 
e produkteve tona.

Krisztian Schlepp, lektori më 
i ri (7 vjeç) i Forever Living 
Products u përshëndet me një 
duartrokitje të madhe për mënyrën e 
jashtëzakonshme të prezantimit dhe 
angazhimin e tij ndaj produkteve. I 
përgëzojmë edhe prindërit e tij.

Në skenë pasoi kualifikimi i 
supervisorëve dhe assistant 
managerëve. Përgëzojmë gjithë 
punonjësit tanë të sapokualifikuar. 
Drejtori i Budapestit, Dr. Csaba 
Gothard, thirri në skenë të 
kualifikuarit e vendit të parë të 
Rally-t Europian të cilët e mbushën 
plot skenën e Forever-it.

Një nga suprizat e ditës ishte marrja e 
medaljes së assistant supervisorit nga 
drejtori gjeneral i astronautit të parë 
të Hungarisë, Beratalan Farakas. 

Senior managerja dhe anëtarja e 
President's Club, Tünde Hajcsik, me 
mendime dhe analogji të shkëlqyera 
prezantoi karakteristikat që duhet të 
ketë një manager në Forever.

Me shfaqjen e Sandor Sasvari-t 
dhe skuadrës së tij, artisteve Ottilia 
Csengeri dhe Szilvia Molnar, 
filloi dalja në skenë e finalisteve të 
Miss Forever të Europës juglindore. 
Fillimisht vajzat e bukura dhe 
magjepse i pamë në skenën e Forever-
it me rroba tenisi.

Pas shfaqjes së shkëlqyer të vajzave në 
skenë erdhi kualifikimi i Klubit të 
Sundimtarëve, ku në vendin e parë 
doli managerja Gabriella Dominko, 
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pas kësaj erdhi kualifikimi i 
managerëve, pastaj i pjesëmarrësve 
të programit të makinës, ku nivelin 
III e arriti soaring managerja Dr. 
Hajnalka Senk. Falenderojmë në 
mënyrë të veçantë bashkëpunonjësen 
tonë senior managere, Krisztina 
Eva Gecző, e cila falenderoi 
bashkëpunonjësit e saj për ndihmën 
e marrë nga ata.

Në skenë pasuan të kualifikuarit e 
nivelit II dhe III të Rally-t Europian 
të cilët kënduan dhe kërcyen në një 
atmosferë sensacionale.

Bashkëpunonjësi ynë manager 
Karoly Rekasi, foli se si është një 
mashkull i shëndetshëm në Forever, 
dhe këtë e prezantoi me një shfaqje 
spektakolare në skenën e Forever-it.

Sasvari dhe skuadra e tij e morri 
përsëri drejtimin në shfaqjen 
përfundimtare të finales së Miss 
Forever-it të Europës juglindore. 
Me këtë rast vajzat i pamë të 
veshura me fustane mbërmjeje dhe i 
duartrokitëm. 

Diamant managerja dhe 
anëtarja e President's Club 
Veronika Lomjanski në një 
atmosferë fantastike u shpjegoi 
bashkëpunonjësve të saj të ardhshëm 
se e kanë vetë në dorë vendimin që 
a duan ta shfrytëzojnë mundësinë e 
dhënë nga Forever-i.

Mysafiri i Ditës së Suksesit, diamant 
manageri i dyfishtë nga Gjermania, 
Rolf Kipp, i cili është prej kohësh 
i njohuri ynë, është gjithmonë i 
mirëpritur dhe mësojmë shumë prej 
tij. E falenderojmë që e pranoi ftesën 
dhe nderoi aktivitetin tonë.

Pasoi shpallja e rezultatit të finales 
së Miss Forever të Hungarisë dhe 
Europës juglindore, në vend të parë 
dolën: Shqipëria – Aurora Kordha, 
Bosnia dhe Hercegovina – Miljana 
Vulovic, Kroacia – Adriana Strabic, 
Hungaria –Roxana Toth, Serbia 
– Marija Petrovic dhe Sllovenia – 
Anja Grubisic.
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U dhanë çmimet speciale të 
mëposhtme: Shpk. Sahor, Shpk. 
Telekomunikimi Pannon GSM  – 
Celular Samsung X510, Shpk. 
Tipofill 2002 – Përgatitja e një posteri 
me finalistet e rajonit dhe një çek 
udhëtimi prej 50000 Ft për një nga 
pjesëmarëset, Gal-Travel Centrum – 
DVD-player, Főtaxi – Çek taksie prej 
50000 Ft, Marton-Vegső – Përgatitja 
e një fustani mbërmjeje me vlerën 
150000, Pesti ez a Divat – Abonim 
njëvjetor i revistës mujore Pesti ez 
a Divat, Shpk. Georent – Laptop, 
Deloitte Hungari – 5 orë konsultë rreth 
taksave, dhe përgatitja e deklarimit të 
taksave vjetore për çdo fituese të Miss 
Forever, Shpk. Air Partner – Biletë 
avioni në çdo qytet të Europës, IBSSA 
/ Power Shield – Shërbim sigurie, 
shofer, Shpk. Mercedes-Benz  Eurovan 
Miskolc – Mercedes i klasit E deri në 
2000 km, Inter-Europa Bank dhe CIB 
Bank– çmimi 1: 250.000 Ft, çmimi 
2: 150.000 Ft, çmimi 3: 100.000 Ft, 
Hoteli Kështjella e Szirakit – Një 
fundjavë të gjatë në Hotelin Kështjella 
e Szirakit për dy persona. Sponsorët 
nga Bosnia dhe Hercegovina: firma 
BOBAR nga Bijelina 7 ditë në Hotelin 
Savoj të Opatias, Nova Banka, Banja 
Luka 500 EUR, Semberija Transport, 
Bijelina një udhëtim falas në bregdetin 
malazez (Budva dhe Herceg Novi). 
Sponsorët nga Kroacia: Grafika Boris, 
Zagreb shtypje e kartvizitave, PC 
Project, Zagreb 4 copë MP4, PBZ 
Bank, Zagreb peshqira, PBZ Card, 
Zagreb pajisje zyre, Photo Barny, 
Zagreb seri fotografish fletënjoftimi, 
Studio Folkësh Glory, Zagreb një 
shërbim sipas kërkesës së fitueses, „K 
pivovari” Restaurant, Zagreb ftesë 
darke për dy persona, Family Jurcan, 
Jehnici një fundjavë për dy persona në 
Jehnici, International Travel, Porec një 
javë pushim në apartament në Jehnici 
dhe një udhëtim në Venecie. Sponsorët 
nga Serbia: Banca Intesa – përfaqësia 
e Beogradit, llogari bankare për çdo 
pjesëmarrëse serbe me një shumë të 
caktuar, Banca Intesa Srbije paguan 
një shumë të caktuar në llogarinë 
bankare të hapur për pjesëmarrëset, 
Dvorana Doma Sindikata për çdo 
pjesëmarrëse serbe abone kinemaje për 
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dy persona deri në 30 qershor 2008, 
Tas Estrada, për çdo pjesëmarrëse serbe 
dhuron 2 bileta hyrje në çdo shfaqje 
që organizohet në Arenën e Beogradit 
në dhjetor të 2007-ës, Turistička 
Agencija Junior një fundjavë me gjysëm 
shërbim në Hotel Junior, Kopaonikon. 
Sponsorët nga Sllovenia: Clark d.o.o. 
çek me vlerën prej 300 EUR për 
blerje rrobash, 2. Tax Group d.o.o. 
300 EUR para në dorë, PC.HAND  
d.o.o. Philips LCD monitor. Si 
përfundim u dhanë çmimet kryesore 
dhe mbretëreshat e bukurisë Miss 
Forever nga Arena e Budapestit u 
shoqëruan nga karvani i makinave për 
në ballon e tyre të parë zyrtare.

Falenderojmë në mënyrë të veçantë: 
Robert Mokos – Motorri, Agota 
Sarkadi, Tímea Hoffmann 
që përgatitën kozmetikën, 
makijazhatorët: Agi Horacsek, 
Monika Kunfalvi, Adrienn 
Csomor, Ildiko Meszaros, Ivett 
Racz dhe Ilić Daniella, stilistët Eva 
Puhele, Agi Kardos, Bea Borbely, 
Lili Szert dhe Flora Ivankovics, 
Rozsa Marton dhe Gizella Veghső, 
koreografët Zsolt Frenko dhe Ferenc 
Szabo, stafin e Kështjellës së Szirakit 
me drejtimin e Katalin Kiraly-it dhe 
bashkëpunimin e shtabit të FLP-s së 
Europës juglindore me drejtimin e 
Valeria Kismarton.

Drejtori operativ i Europës Peter 
Lenkey dhe drejtori gjeneral Dr. 
Sandor Milesz kualifikuan në skenë 
assistant supervisorët e rinj, të cilët 
hodhën hapin e parë të madh në 
shkallën e marketingut të Forever-it.

Përgëzojmë fitueset e finales së Miss 
Forever të Europës juglindore dhe u 
urojmë suksese të shumta në finalen 
e Miss Forever të Europës më 22-23 
shkurt 2008 në Budapest. 
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FOTOGRAFOI: DIMITRIJE OSTOJIć 

SONJA KNEŽEVIĆ
senior manager

NEBOJŠA KNEŽEVIĆ
senior manager

Mesazhi është i qartë për të gjithë: me një punë të 
vullnetshme në skuadër dhe me ndjekjen e përpiktë 
të Planit Marketing të kompanisë Forever Living 
Products mund të realizohen pikësynimet në jetë 
dhe mund të arrihet jeta cilësore.

Përse pikërisht Forever Living Products?
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Përse pikërisht Forever Living Products?
Bashkëpunonjësit tanë senior manager 

Sonya dhe Nebojsa Knezevic ishin 
drejtues të shkëlqyerit të programit 

në Pallatin e Sindikatave. Biznesi i çiftit 
Knezevic që nga dita e parë e ndjek me 
besnikëri planin marketing të FLP-s, dhe me 
kalimin e kohës kuptuan se gjatë këtyre viteve 
e përmirësuan shumë jetën e vetë, si dhe të 
miqve dhe bashkëpunonjësve të tyre.

FLP-ja është një kompani e cila në treg 
përfaqëson cilësinë, punën shembullore 
dhe konsumatorët e kënaqur në një 
numër gjithmonë e në rritje. Rezultatet 
e mbështesin faktin që Forever u siguron 
punonjësve të saj një dimension dhe 
cilësi të re jete. Drejtori rajonal i Serbisë 
Branislav Rajic përshëndeti të pranishit 
dhe tregoi rezultatet e arritura gjatë 
periudhës së kaluar, si dhe detyrat tona 
të reja me realizimin e të cilave mund të 
vërtetojmë se ne jemi më të mirët. 

Forever Holiday Rally është privilegji i 
rajonit hungarez dhe sllavo-jugor, prandaj 
këtë mund ta shijojnë edhe punonjësit e 
FLP-s së Serbisë. Në gjithë botën vetëm 
neve na jepet mundësia t’i shpërblejmë 
supervisorët e rinj me seminarin disa ditor 
të Porecit, ku të gjithë mund të dëgjojnë 
përvojat e pasura dhe sukseset në punë 
në formë leksionesh cilësore. Është e 
vështirë të përshkruash me fjalë gëzimin 
që ndjenë Zorica dhe Zoran Peric kur 
ishin në seminarin e Porecit. Zorica dhe 
Zoran janë ndër bashkëpunonjësit tanë 
të kualifikuar të cilët në Serbi ndoqën 
udhëzimet e Planit Marketing të FLP-s 
dhe arritën harmoni në punë dhe jetë 
njëkohësisht. U urojmë suksese të shumta 
në punën e tyre edhe në të ardhmen. 
Me këtë rast dëshiroj të falenderoj 
bashkëpunonjësit tanë kroat të FLP-s për 
mikpritjen e shkëlqyer.

Përkufizimi i shëndetit duhet plotësuar me 
aftësinë tonë për ta ruajtur atë sa më gjatë. 
Gjendja e shëndetshme përbëhet nga tre 
element bazë: uniteti i organizmit, si dhe 



16 www.flpseeu.com   17

aftësia e tij e funksionimit dhe përshtatjes. 
Këto aftësi shfaqen në formën e shëndetit 
fizik, shpirtëror dhe social. Mungesa e një 
hallke sjell shkatërrimin e sistemit. Plani 
i prodhimit të Forever Living Products 
pjesën më të madhe ia kushton ruajtjes së 
unitetit të sistemit, dhe këtë në mënyrën 
më të mirë e vërtetoi në leksionin e saj 
Dr. Sonja Jovic. Pra, shëndeti nuk 
është vetëm mungesa e sëmundjeve, por 
njëkohësisht edhe mirëqenia dhe ndjenja e 
kënaqësisë së përditshme. 

Parandalimi përbën bazën e jetës së 
shëndetshme dhe cilësore. Thënien – 
“Mënyra më e mirë e mjekimit është 
parandalimi!” – e realizojmë më mirë 
nëse e kuptojmë siç duhet shëndetin 
dhe mënyrën e jetesës. Për këtë morrëm 
këshilla të shkëlqyera nga punonjësi i 
FLP-s Dr. Ognjan Plavsic, i cili siguroi 
përvoja personale gjatë konsumimit të 
produkteve me cilësi të shkëlqyer të FLP-s, 
dhe me këtë e përmirësoi shumë jetën e tij.

Në skenë përgëzuam bashkëpunonjësit 
tanë supervisor, assistant manager dhe 
manager të sapokualifikuar. U urojmë që 
këto nivele kualifikimi të përbëjnë vetëm 
një stacion të përkohshëm në rrugën e tyre 
të suksesshme, dhe të arrijnë nivele edhe 
më të larta me më shumë bashkëpunonjës 
të tyre në muajt e ardhshëm. 

Nuk e quajnë kot “Extra Nena”! Ajo 
përfaqëson efektin e përbashkët të 
bukurisë, energjisë pozitive dhe zërit 
të mrekullueshëm. Shpresojmë që 
në të ardhmen nuk do të ndërpritet 
bashkëpunimi ynë me Extra Nena-n dhe 
që ajo do të mbetet mikesha e vërtetë e 
kompanisë sonë.

Si krijesë njerëzore edhe ne jemi pjesë e një 
sistemi energjetik, dhe energjia që kalon 
përmes nesh apo shkëmbejmë me të tjerët ka 
efekt në punën dhe jetën tonë të përditshme. 
Mesazhi i qartë për të gjithë i leksionit të 
bashkëpunonjëses sonë managere Dragana 
Zurka ishte: produktet me bazë natyrore 
të FLP-s bashkë me përvojat e siguruara në 
praktikë sollën këtë prishje të energjisë, dhe 
me këtë e bëjnë më të mirë, më efektive dhe 
më të thjeshtë punën rrjetndërtuese të FLP-s.
Bashkëpunonjësit tanë që në krahasim 
me periudhën e kaluar, me ndihmën e 
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Planit Marketing të FLP-s e rritën shumë 
qarkullimin e tyre, u bënë me meritë 
anëtarë të Klubit të Sundimtarëve. 
I përgëzojmë nga zemra dhe u urojmë 
suksese të mëtejshme në punë!

Bashkëpunonjësja jonë senior managere 
Marija Nakic foli rreth mentalitetit të 
shëndetshëm të rrugës së saj në FLP, 
fytyrave të buzëqeshura dhe skuadrës 
së përbërë nga punonjës të kënaqur. Me 
daljen në pension në jetën e saj filloi një 
epokë e re, kur me shembullin e vet tregoi 
se ia vlen të jetosh. Bëjmë mëkat nëse nuk 
ua tregojmë miqve dhe atyre që jetojnë 
në mjedisin tonë rrethues programin e 
Forever-it, dhe mundësitë e pashtershme 
që ofron kjo punë. Falenderimi me zërin 
që i dridhet nga emocioni i konsumatorit 
të kënaqur është një ushqim shpirtëror që 
u shijon të gjithëve dhe që mund të arrihet 
lehtë në këtë kompani – tha Marija në 
fund të leksionit të saj.

Me ndihmën e përgjigjeve qetësuese 
të pyetjeve të përditshme kapërcejmë 
paragjykimet, luftojmë dyshimet dhe 
mosbesimin, mund të mposhtim pangesat 
dhe kuptojmë sekretin Përse pikërisht 
FLP-ja? Forever Living Products u bë një 
kompani madhështore e cila funksionon 
prej pothuajse tre dhjetëvjeçarëve PASTËR 
DHE THJESHTË në më shumë se 120 
vende të botës! Nga bashkëpunonjësi ynë 
diamant manager Stevan Lomjanski, 
një nga distributorët më me përvojë të 
rajonit tonë dhe më të mirë të Europës, 
morrëm këshilla dhe mesazh tepër me 
vlerë. Mundësitë e mrekullueshme i presin 
të gjithë ata që janë të gatshëm të punojnë 
dhe që kanë besim në vetvete!

Pengesa e parë dhe më e vështira për 
t’u kaluar që ndjejnë bashkëpunonjësit 
tanë të rinj është arritja e nivelit të 
assistant supervisorit. Punonjësve të 
sapokualifikuar u uruam suksese të 
shumta në aktivitetet dhe takimet e FLP-s. 

BRANISLAV RAJIC
Drejtori rajonal i FLP Serbisë
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Që në fillim u përpoqëm 
që ky përvjetor të jetë i 
jashtëzakonshëm, dhe kur 

u dëgjua himni i FLP-s në vend 
të luleve u shfaq një shqiponjë e 
ndriçuar me projektorë! Ishte një 
pamje që të linte me gojë hapur, dhe 
e dinim se ky do të jetë aktiviteti më i 
bukur i përvjetorit tonë!

Drejtuesit e Ditës së Suksesit, 
managerët Jozica dhe Miran 
Arbeiter përshëndetën publikun, 
pastaj thirrën në skenë personat më 
të rëndësishëm të FLP Sllovenisë, 
drejtorin gjeneral Dr. Sandor 
Milesz dhe drejtorin e zyrës 
sllovene Andrej Kepe!

Folën me krenari rreth rezultateve 
të pabesueshme dhe angazhimit 
që nevojitet për arritjen e këtyre 
rezultateve. Sipas tyre në Slloveni 
angazhimi është diçka e zakonshme. 
Panë me krenari gjithë sallën dhe na 
nxitën që ta rrisim akoma më shumë 
numrin e pjesëmarrësve! Pas urimeve 
dhe kërkesave për të f luturuar edhe 
më lart ishim gati për punë! E 
falenderojmë nga zemra Dr. Sandor 
Milesz-in për vizitën dhe premtojmë 
se nga dita në ditë do të f luturojmë 
më lart. Na nderuan me vizitën e 
tyre edhe mysafirët e ardhur nga 
vendet fqinje, për të cilët kishim 
përgatitur një surprizë të këndshme. 
Në skenë u shfaq Tanja Zagar dhe 
Vinko Simek të cilët i përshëndetën 
mysafirët me melodi nga opereta 
“Oh kotele”. Të pranishmit u 
ngritën në kërcim!

Por që jo vetëm të argëtohemi, 
por edhe të mësojmë, managerja 
Danica Bigec në leksionin e saj 
foli rreth rëndësisë së produkteve 
tona në fizioterapi. Dëgjuam për 
herë të parë një leksion me temë të 
tillë dhe duhet të them se mësuam 
shumë gjëra të reja dhe të dobishme. 
Danica, faleminderit për leksionin. 
Të armatosur me dituri në skenë 
përshëndetëm këngëtaren Tanja 
Zagar. Tanja s’ka shumë kohë 
që ka filluar karrierën e saj të 
pavarur dhe e kryen në mënyrë të 
pavarur punën e saj. Kënduam, 
kërcyem dhe f luturuam së bashku. 
Jo për herë të parë.

Dr. Miran Arbeiter është prej 
kohësh i njohuri ynë. Tani mbajti 
një leksion të shkëlqyer rreth 
produkteve Freedom dhe Active 
HA. Miran i përgjigjet gjithmonë 
kërkesave tona, leksionet e tij i 
dëgjojmë me kënaqësi. E falenderojmë 
për punën dhe lodhjen e tij!

Pasi u kujdesëm për gjendjen tonë 
të mirë shpirtërore, nuk harruam as 
kujdesin për lëkurën dhe paraqitjen 
tonë të jashtme. Rreth kësaj foli në 
leksionin e saj senior managerja dhe 
kozmetikuesja Tanja Jazbinsek. 
Prezantoi produktet e njohura dhe 
mënyrën e përdorimit të tyre që njihej 
më pak nga ne. Kulmi i leksionit të 
saj ishte prezantimi i koleksionit të ri 
të produkteve për kujdesin e lëkurës 
Sonja Skin Care. Pritet që në dhjetor 
këto produkte të zotërohen edhe nga 
ne. Jam i bindur që në bazë të cilësisë 

Lubljana u zgjua në një ditë të mrekullueshme 
vjeshte. Dielli shkëlqyente dhe ndjemë ngrohtësi në 
zemrat tona. Ishim të gëzuar që festonim së bashku 
përvjetorin e ri të FLP Sllovenisë!

JOŽICA ARBEITER
senior manager

MIRAN ARBEITER
senior manager

Nga dita në ditë fluturojmë më lart

FOTOGRAFOI: BELA KANYO
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së tyre dhe informacioneve të marra 
nga Tanja, të gjithë ne do t’i përdorim 
me kënaqësi këto produkte.

Si zakonisht morrëm shumë 
përgëzime me rastin e përvjetorit 
tonë. Këto i solli vetë postieri 
Vinko Simek. Nuk kishim qeshur 
ndonjëherë kaq shumë gjatë leximit të 
telegrameve të përvjetorit. Por postieri 
ynë na shërbeu edhe me një surprizë, 
me zërin e mrekullueshëm të Aljaz 
Simek-ut dhe këngën me titull 
“New York”. 

Kënga na ngriti lart dhe kështu 
ndamë vlerësimet për rezultatet 
e arritura. Në skenë erdhën njëri 
pas tjetrit shumë shpresa të reja, 
supervisorë të rëndësishëm. Ata janë 
baza e biznesit tonë. U uroj suksese 
të shumta në rrugën e FLP-s, dhe 
jam i bindur që së shpejti do t’u jap 
atyre edhe medaljen e managerit. 
Jam krenar edhe për managerin dhe 
senior managerin tonë të ri, Jozica 
dhe Miran Arbeiter. I përgëzoj për 
rezultatet e arritura! Kurse ju, të 
dashur lexues, iu them që t’i ndiqni 
ata! Është diçka e mrekullueshme të 
bëhesh manager.

Është gjithashtu e mrekullueshme 
të marrësh shiritin e Klubit të 
Sundimtarëve. Në skenë erdhën 
njëri pas tjetrit distributorët të cilët 
në muajt e kaluar e kanë rritur shumë 
qarkullimin e tyre. I përgëzoj edhe 
ata dhe u lutem që të f luturojnë 
akoma më lart.

Në sallë pasoi errësira dhe një 
stuhi duartrokitjesh. Prisnim me 
kurreshtje se çfarë do të ndodhë. 
Nga zëri i Tanja-s u dëgjua kënga 
më e dashur për mua “Gëzuar 
përvjetorin”, pastaj erdhi torta! 
Të dashur distributor, është një 
ndjenjë jashtëzakonisht e mirë të 

festosh përvjetorin e gjashtë! Kjo 
është merita juaj, prandaj iu uroj 
gjithë të mirat! Dhe falenderojmë, 
atë të cilin e shohim rrallë, por 
që ndjek me vëmendje çdo hapin 
tonë, i cili kishte një pamje të të 
ardhmes, FALENDEROJMË REX 
MAUGHAN-IN për mundësinë 
e ofruar!

Pasi konsumuam me shije tortën, 
u shplodhëm pak, pastaj vazhdoi 
programi. Tanja na argëtoi me disa 
këngë të njohura, pastaj thirri në 
skenë finalistet e Miss Forever! 
Këto vajza të bukura janë edhe 
kërcimtare të shkëlqyera, të cilat 
kërcyen së bashku me Tanja-n. Ato 
përshëndetën edhe drejtorët rajonal. 
Nga duart e më të bukurave morrën 
lule Dr. Sandor Milesz, Branislav 
Rajic, Tibor Radoczki dhe unë. I 
falenderojmë vajzat për shfaqjen dhe 
surprizën e këndshme, kurse Tanja-s 
i urojmë suksese të mëtejshme në 
botën e muzikës!

Si u bëra manager. Kjo është 
gjithmonë një temë interesante. 
Tani na bëri të njohur përvojat e saj 
Rinalda Iskra. Ajo foli me çiltërsi 
se si u nis në këtë rrugë, me çfarë 
dyshime dhe vështirësi duhet të 
luftonte, por prapë doli me sukses! 
Rinalda ka vullnet të madh, prandaj 
jam i sigurt që ky është vetëm fillimi! 
E falenderojmë për leksionin dhe 
shpresoj që titulli i leksionit të saj 
të ardhshëm do të jetë: Si u bëra 
senior manager?

E kemi dëgjuar shpeshherë që në 
kompaninë tonë për të njëjtat pikë 
merren disa shpërblime. Rreth këtyre 
shpërblimeve foli managerja Jozica 
Zore. Kishte sjellë me vete një seri 
filmimesh dhe tha se për të njëjtat 
pikë morri pagë të 13-të, udhëtoi 
gjysmën e botës, mbolli Aloe Vera-n e 

vet në Arizonë, dhe ishte së bashku me 
distributorët më të njohur të botës. Në 
këtë biznes nuk njohim kufij, bukuritë 
e shumta janë të hapura përpara të 
gjithëve. E falenderojmë Jozica-n për 
leksionin dhe i premtojmë që do ta 
ndjekim në rrugën e saj!

Morrëm shumë dhurata përvjetori, 
por mua më preku më shumë dhurata 
e drejtorit gjeneral Dr. Sandor 
Milesz. Solli nga Hungaria grupin 
Sumartonski Lepi dečki, këngët 
e të cilit na ngritën në kërcim. 
E falenderojmë për dhuratën e 
mrekullueshme!

Po afrohej fundi i ditës, por ëmbëlsira 
kishte mbetur prapa. Lektorja e 
mëpasshme i kishte shkëmbyer 
shpeshherë me ne përvojat e saj. Është 
gjithmonë e gatshme për të ndihmuar, 
na jep këshilla dhe na motivon – 
këtë ajo, e cila është plot me energji, 
njohuri dhe përvojë, e bën shumë 
mirë! Kush tjetër, veçse mysafirja 
jonë e dashur nga Serbia, anëtarja e 
President’s Club, diamant managerja: 
Veronika Lomjanski! Siç e ka zakon 
të nxisë dhe të motivojë! Me leksionin 
e saj morrëm forca dhe vrull të ri! 
Receta e saj e suksesit është e thjeshtë: 
shfrytëzoje ose shmange! Mundësinë! 
I falenderoj nga zemra Veronika dhe 
Stevo Lomjanski-n për vizitën dhe 
forcat e përcjella. Mbërritëm në fund 
të ditës dhe nuk mbeti tjetër pas, veçse 
të thërrasim në skenë distributorët tanë 
më të rinj që të marrin vlerësimin e 
parë për hapat e para të rëndësishme. 
Ata janë shqiponjat e reja në këtë 
biznes, të cilët do të tërheqin me vete 
edhe të tjerë në qiell! Kështu duhet, të 
fluturojmë së bashku! Ta shfrytëzojmë 
rastin, dhe atëherë nuk do të na vijë 
keq që e lamë pas dore!

ANDREJ KEPE
Drejtor rajonal

Nga dita në ditë fluturojmë më lart
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Paketë dhuratash për FEMRAT: „J”
Aloe Vera Gel
Aloe Blossom Herbal Tea
Recovering Night Creme
A-Beta Care
+ 1 copë Aloe Sunless Tanning Lotion Dhuratë

Paketë dhuratash për ZOTËRINJT: „K”
Arctic-Sea Omega 3
Aloe Heat Lotion
Gentlemens Pride
Aloe Bits n´Peaches
+ 1 copë Aloe Sunless Tanning Lotion Dhuratë

Paketë dhuratash për FAMILJEN: „L”
Forever Kids 
Aloe Blossom Herbal Tea
Aloe Berry Nectar
Aloe Liquid Soap 
Aloe First
Absorbent C
Propolis Creme-Tube
+ 1 copë Aloe Sunless Tanning Lotion Dhuratë

Paketa dhuratash

Edhe për krishtlindjet e sivjetshme 
kemi përgatitur për Ju paketa 

dhuratash, të cilat përbëhen nga 
produktet e mëposhtme.
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HUNGARIA SERBIA, MALI I ZI

CONQUISTA DOR CLUB
Shpërndarësit më të su ksesshëm të muajit tetor 2007

KUALIFIKIME

Klubi i 
  Sundimtarëve 

  
  Dhjetë 

shpërndarësit 
e parë sipas 

pikëve personale 
dhe të non-

managerit

  1.  Dominkó Gabriella
  2.  Tóth István dhe 

Zsiga Márta
  3.  Miklós Istvánné dhe 

Tasi Sándor
  4.  Dobsa Attila dhe 

Dobsáné Csáki Mónika
  5. Gecző Éva Krisztina
  6. Szekér Marianna
  7.  Nagy Ádám dhe 

Nagyné Belényi Brigitta
  8.  Kovács Gyuláné dhe 

Kovács Gyula
  9.  Tímár János dhe 

Tímár Jánosné
10.  Tamás János dhe 

Tamás Jánosné

  1.  Janović Dragana dhe
 Janović Miloš

  2.  Žurka Dragana dhe
 Žurka Radiša

  3.  Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša

  4.  Mićić Mirjana dhe 
Harmoš Vilmoš

  5.  Petrović dr. Aleksandar dhe 
Djukinić Petrović Mirjana

  6.  Davidović Svetlana dhe 
Davidović Milan

  7.  Tomić Sofija dhe 
Tomić Ljubiša

  8. Nakić Marija
  9. Marečić Dragica
10.  Kljajić Slobodanka dhe 

Kljajić Milan
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KROACIA BOSNIA DHE HERCEGOVINA SLLOVENIA

CONQUISTA DOR CLUB
Shpërndarësit më të su ksesshëm të muajit tetor 2007

KUALIFIKIME

  1.  Draščić Dušan dhe 
Draščić Marija

  2.  Jurović Zlatko dhe 
Jurović Sonja

  3.  Vidiček Velimir dhe 
Vidiček Ivka

  4.  Lesinger Ivan dhe 
Lesinger Danica

  5.  Boljat Stela dhe 
Boljat Zdenko

  6.  Matek Zdenko dhe 
Matek Mira

  7. Bajčić Ivan
  8. Plazibat Danica
  9. Martinović Saša
10. Vukas Božica

  1.  Dr. Petković Nedeljko dhe
Petković Milojka

  2.  Duran Mensura dhe
Duran Mustafa

  3. Hodžić dr. Sead
  4.  Šaf  Ljiljana dhe 

Šaf Vladimir
  5. Njegovanović Svetlana
  6.  Ramić Samira dhe 

Ramić Sead
  7. Djordjević Radmila
  8. Garić Goran
  9. Njegovanović Zoran
10.  Babić Mirko dhe

 Babić Nada

  1.  Iskra Rinalda dhe 
Iskra Lučano

  2. Bigec Danica
  3. Jazbišek Tanja
  4.  Kepe Andrej dhe 

Hofstatter Miša
  5.  Hofstatter Daša dhe

Jazbar Marko
  6. Praprotnik Toncka
  7. Selan Brina
  8. Obid Lidija
  9. Batista Ksenija
10.  Krejci Hrastar Marjeta dhe 

Hrastar Milan
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FLP Shqipëria, Hungaria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

KUALIFIKIMET E MUAJIT  TETOR

Bodnár Daniela (Túri Lajos)
Csillag Adrienn dhe 
Lányi Roland (Kovács György)
Davidović Svetlana dhe 
Davidović Ilan (Mičić Mirjana)

Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária dhe 
Dr. Rédei Károly (Miklós Istvánné)
Makai István dhe 
Makai Istvánné (Gecző Éva Krisztina)
Marečić Dragica (Žurka Dragana)

Móricz Edit (Csepi Ildikó)
Pruzsinszky Ivett (Senk Hajnalka)
Staudinger József (Krizsó Ágnes)
Tomić Sofija dhe 
Tomić Ljubiša (Buruš Marija)

Tóth János dhe 
Tóth Jánosné (Tímár János)
Wéber Győző dhe Wéberné Rajos Anna 
(Szekér Marianna)

Nivelin e managerit e arritën: (sponzor)

Árvainé Kolozsvári Marianna dhe 
Árvai László
Chira Diána
Csaba Erika dhe 
Csaba Péter
Dohnal Tamás
Domby Veronika dhe 
Domby Jozsef

Gombolai Alfréd
Hevesi Gabriella
Janković Nebojša dhe 
Tomić Katarina
Karasz György dhe 
Karasz Györgyné
Kerékgyártó Miklós Róbert
Kljajić Slobodanka dhe 

Kljajić Milan
Lancz Judit dhe 
Varga Zoltán
Márton Krisztina
Muladi Annamária
Nagy Attila
Purda Antal
Šarac Mira dhe 

Šarac Nedeljko
Stošović Gordana dhe
Stošović Zoran
Szalay Balázs dhe 
Szalayné Fajkusz Erzsébet
Szűcs Eszter
Torma József
Vareha Mikulas

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Acsádiné Ferenczi Gyöngyi
Agg Mónika
Békési András
Balla Tibor dhe Balla Tiborné
Baučić Jasmina dhe 
Baučiž Hrvoje
Bernula Istvánné dhe 
Bernula István
Bihari Tünde
Birać Ljilja dhe Birać Ranko
Blaskó Jánosné
Borbás Zsuzsa dhe Hopp Győző
Buczkó Andrea dhe 
Szlávecz József
Campián Péter dhe 
Campián-Tátrai Nóra
Csikósné Nagy Lilla dhe 
Csikós Gábor
Damjanović Tijana
Devecseri Józsefné dhe 
Devecseri József
Djukić Katarina dhe Djukić Saša
Djurkić Nataša
Doderović Jelena
Dr. Babos Ildikó
Dr. Czár György Imre dhe 
Dr. Czár György Imréné
Dr. Magyaryné 
Dr. Balogh Beáta Katalin
Dujmov Zoltán

Egyed Gábor dhe 
Egyed Viktória
Eitz Nándorné
Erb Virgil
Farkasné Lehoczki Ágnes
Fodor Zsuzsanna
Forró Andrea
Frisch Mihály dhe 
Firsch Mihályné
Gábryel Katalin dhe Tóth Sándor
Godó Zoltán
Hargitai András
Hofstátter Daša dhe Jazbar Marko
Hosszú Tünde
Inoka István dhe Inoka Istvánné
Kalmár Attila
Kaposvári Anna
Katona Tibor
Kelemen Klára
Kepéné Bocskor Edina
Kepics Réka
Khek Judit
Kindláné Bátori Marianna dhe 
Kindla Zoltán
Kiss Zoltán dhe 
Kissné Szalay Erzsébet
Kosár Attila
Kovács Csaba dhe 
Kormos Istvánné
Kovács Dávid

Kubánka Róbertné dhe 
Kubánka Róbert
Kuruczné Imre Zsuzsa
Kóczán Péter
Lakatos Győző
Ludman Imre dhe Ludman Imréné
Majorné Bózsa Ildikó dhe 
Major László
Maksa Bettina
Menyhárt Árpád Lajos
Menyhártné Varga Terézia
Merkert Szilvia dhe 
Martos György
Meszes Márta dhe 
Lakihegyi Viktor Ferenc
Mitiner Nikoletta
Mrkšić Zorica dhe Mrkšić  Branko
Mrkšić Dragana
Németh Zsófia
Németh Mária dhe Márton Béla
Nagy Anett Jolán
Nagyné Kalina Beáta dhe 
Nagy Ferenc
Nikolić Zorana
Páskuj Réka
Péter Csilla
Paksi Istvánné dhe 
Paksi  István
Pallai Zoltán dhe 
Pallai Zoltánné

Pataki Mónika
Petrović Marina
Ramić Samira dhe Ramić Sead
Rezván Alexandra
Rikk Krisztina
Sajtos Lászlóné
Selan Brina
Serbán Tamás
Sinkó Andrea
Szabó Brigitta
Szarvas Viktor László
Szatina János dhe 
Szatina Jánosné
Sziklai Béláné
Szolnokiné Kenyeres Ilona dhe 
Tóth László
Szűcsné Nagy Ilona
Táborosi Lászlóné dhe Ádám Róbert
Traum Lénárd dhe 
Traumné Németh Eszter
Törökné Fodor Ildikó
Tóbi Judit dhe 
Búzás István
Tóth István dhe Kmetykó Krisztina
Tóth Sándorné
Tóth Adrienn
Tóth Tamás
Wéberné Papp Gyöngyi 
Zsemlye Ildikó

Nivelin e supervisorit e arritën:

Gecző Éva Krisztina  (Gecző László Zsoltné dhe Gecző László Zsolt)

Nivelin e senior managerit e arritën:
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Niveli I

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

Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József dhe 
dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir dhe 
Jakupak Nevenka
Janovic Dragana dhe 
Janovic Milos
Juhász Csaba dhe 
Bezzeg Enikő
Kása István dhe 
Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária dhe 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám dhe 
Ótós Emőke
Klaj Ágnes
Knisz Péter dhe 
Knisz Edit
Knežević Sonja dhe 
Knežević Nebojša
Kovács Gyuláné dhe 
Kovács Gyula
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor dhe 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarevic Predrag dhe 
Lazarevic Biserka
Mussó József dhe 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József dhe 
Mártonné Dudás Ildikó
Miklós Istvánné dhe 
Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Nakić Marija dhe 
Milovanovic Milanka és
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Miškić Dr. Olivera dhe 
Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd dhe 
Csordás Emőke
Dr. Németh Endre dhe 
Lukácsi Ágnes
Németh Sándor dhe 
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona dhe 
Dr. Gönczi Zsolt
Nagy Ádám dhe 
Nagyné Belényi Brigitta
Ostojić Boro
Papp Tibor dhe 
Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária

Perina Péter
Petrović Milena dhe 
Petrović Milenko
Radóczki Tibor dhe 
Dr. Gurka Ilona 
Rezván Pál dhe 
Rezvánné Kerek Judit
Révész Tünde dhe 
Kovács László
Pintér Csaba dhe 
Szegfű Zsuzsa
Ramhab Zoltán dhe
Ramhab Judit 
Róth Zsolt dhe 
Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert dhe 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir dhe 
Stilin Maja
Sulyok László dhe 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabó Ferencné dhe
 Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó Péter dhe 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit dhe 
Schlepp Péter
Szabados Zoltán dhe 
Szabadosné Mikus Emese
Dr. Szabó Tamásné dhe 
dr. Szabó Tamás
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János dhe 
Juhász Dóra
Széplaki Ferencné dhe 
Széplaki Ferenc
Tamás János dhe 
Tamás Jánosné
Tanács Ferenc dhe 
Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika dhe 
Dr. Tombácz Attila
Tordai Endre dhe 
Tordainé Szép Irma
Ugrenović Miodrag dhe 
Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

Niveli II

Botis Gizella dhe 
Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Czeléné Gergely Zsófia
Dominkó Gabriella
Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre dhe 

Péterbencze Anikó
Ratkovic Marija dhe 
Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné dhe 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna dhe 
Dr. Komoróczy Béla
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin dhe 
Dr. Seres Endre
Siklósné Dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Tóth István dhe 
Zsiga Márta
Varga Géza dhe 
Vargáné Dr. Juronics Ilona

Niveli III

Berkics Miklós
Bíró Tamás dhe 
Orosházi Diána
Fekete Zsolt dhe 
Ruskó Noémi
Bruckner András dhe 
Dr. Samu Terézia
Buruš Marija dhe 
Buruš Boško
Éliás Tibor
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István és
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád dhe 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Senk Hajnalka
Szabó József dhe 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva dhe 
Szép Mihály
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:
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Të Nderuar Shpërndarës!
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 nénshkrim 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 Qendrore në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

njoftime



26   27www.flpseeu.com

•  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.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të 
Hungarisë:

Dr. Gabriella Kassai: +36-30-307-7426
Dr. György Bakanek: +36-20-944-1442
Nëpërmjet kontaktit telefonik i pret për konsultim 
personal të gjithë punonjësit. Vendi i konsultimit është 
wqendra e rrugës Sondi.
Dr. Laszlo Kerekes: +36-20-944-1442
Dr. László Mezôsi, veteriner: +36-20-552-6792

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

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

njoftime
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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
Dr. Božidar Kaurinović të mërkurën dhe të enjten në orën 
12-14 pret telefonat tuaja për konsultime në numrin e telefonit  
+381-21-636-9575.

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

NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

Zyra e Bijelinës

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

•  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

njoftime
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FLP TV

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

10.00  Zsolt Laszlo Gecző dhe  Geczőne Laszlo Zsolt
– Pavarësia e sistemit marketing

10.20 Film prezantues produktesh – Pro6
10.25 Film prezantues produktesh – Nature’s 18
10.28 Film prezantues produktesh – Aloe2Go
10.30 Kuali� kime – Super Rally
11.12 Koncerti i Shadows Hungary Band
11.30 Dr. Terezia Samu – Përralla e aloe-s së mrekullueshme
11.55 Karoly Lerant – E pamundura nuk ekziston
12.20 Michael Strachowitz – Ndërtim rrjeti me sukses në FLP
13.20 Koncerti i Lui-s
13.40 Sonya Show 2005, Debrecen
14.25 Intervistë me Mariann Szeker-in 
14.50 Grupi muzikor Rajko
15.05 Leksioni i zëvendëspresidentit të Europës, Aidan O’Hare
15.25 Himni i FLP
15.30 Leksioni i zëvendëspresidentit të FLP-s, Gregg Maughan
15.45 Koncerti i Pataky Attila-s dhe Edda-s
16.05  Fjala e presidentit-drejtorit të përgjithshëm të FLP-s, Rex Maughan
16.35 Dr. Anna Schmitz – Ujë mineral Forever

16.55 Plani marketing i FLP-s
17.15 Katrin Bajri – Në majë me sistemin
18.10  Ilona Bencze dhe Gabor Maros 

– Këngë nga Cabarett Bonbonier
18.30 Gabriella Dominko – Këmbëngulje, vrull, bashkim dhe besim
18.55 Piroska Lukatsi Hegedűsne – Nga ëndrra realitet
19.30 Intervistë me Peter Perina-n
20.20 Holiday Rally – Porec
21.20 Koncert prezantues disku i Borago-s
21.40 Zsolt Fekete – Kap ritmin
22.00  Zsolt Laszlo Gecző dhe  Geczőne Laszlo Zsolt

– Pavarësia e sistemit marketing
22.20 Film prezantues produktesh – Pro6
22.25 Film prezantues produktesh – Nature’s 18
22.28 Film prezantues produktesh – Aloe2Go
22.30 Kuali� kime – Super Rally
23.12 Koncerti i Shadows Hungary Band
23.30 Dr. Terezia Samu – Përralla e aloe-s së mrekullueshme
23.55 Karoly Lerant – E pamundura nuk ekziston
00.20 Michael Strachowitz – Ndërtim rrjeti me sukses në FLP

01.20 Koncerti i Lui-s
01.40 Sonya Show 2005, Debrecen
02.25 Intervistë me Mariann Szeker-in 
02.50 Grupi muzikor Rajko
03.05 Leksioni i zëvendëspresidentit të Europës, Aidan O’Hare
03.25 Himni i FLP
03.30 Leksioni i zëvendëspresidentit të FLP-s, Gregg Maughan
03.45 Koncerti i Pataky Attila-s dhe Edda-s
04.05  Fjala e presidentit-drejtorit të përgjithshëm të FLP-s, Rex Maughan
04.35 Dr. Anna Schmitz – Ujë mineral Forever
04.55 Plani marketing i FLP-s
05.15 Katrin Bajri – Në majë me sistemin
06.10 Ilona Bencze dhe Gabor Maros – Këngë nga Cabarett Bonbonier
06.30 Gabriella Dominko – Këmbëngulje, vrull, bashkim dhe besim
06.55 Piroska Lukatsi Hegedűsne – Nga ëndrra realitet
07.30 Intervistë me Peter Perina-n
08.20 Holiday Rally – Porec
09.20 Koncert prezantues disku i Borago-s
09.40 Zsolt Fekete – Kap ritmin

Programi i fLP tV nga 15 dhjetor 2007 deri më 19 janar 2008

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

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

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

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

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

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

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË

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

•  Adresa e magazinës së Lendavait: Kolodvorska 14., 9220 Lendava.
tel.: +386-2-575-12-70, 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

www.fl pseeu.com  në internet

njoftime

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

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

Drejtori i rajonit: Geza Gergő Kalovics, tel: +36-20-5755-553

Zyra e Lendvait
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Burimet 
e rinisë

DR. IDA NAGY
senior manager

mjeke pulmonologe
mjeke familjare

“Ajo që bëjmë përditë 
përcakton se si dhe sa 
kohë do të jetojmë!”

Trupi i secilit prej nesh është 
gati të jetojë afërsisht 120-130 
vjet. Ajo që quajmë plakje, më 

shumë është shfaqja e sëmundjeve – 
shpeshherë e sëmundjeve kronike të 
cilat e groposin aq shumë shëndetin 
tonë saqë në mënyrë universale e 
pranojmë rënien e organizmit si pasojë 
e plakjes. Por kjo është larg të vërtetës. 
Mund dhe duhet të veprojmë nga dita 
në ditë kundër proceseve “të lidhura” 
me plakjen në mënyrë që viteve tona 
t’u japim jetë edhe në moshë të madhe!

Për këtë dëshirojmë t’u ofrojmë ndihmë 
me përmbledhjen e metodave të 
mëposhtme natyrore.

Burimet e rinisë: 
I. Neutralizimi efektiv i aciditetit
II. Detoksikim, Kreshmë, Kontroll i 
peshës së trupit – secilit
III. Lëvizje, Frymëmarrje, Masazh
IV. Sekreti i elasticitetit të lëkurës 
– lëndët kozmetike SONYA

Burimet e rinisë:

I. NEUTRALIZIMI EFEKTIV I 
ACIDITETIT
“Njerëzit u luten zotit për shëndetin 
– dhe nuk e kuptojnë se e kanë vetë në 
dorë fuqinë e nevojshme për këtë.”
Demokriti  (460 – 370 p.e.s.)

Varet nga zakonet tona, në radhë të 
parë nga ato të të ushqyerit, se plakemi 
me shëndet të plotë apo jo. Shëndeti 

varet drejtpërdrejtë nga ekuilibri acid-
bazë i trupit tonë. Baza e shumicës 
së sëmundjeve është aciditeti. Si 
pasojë e zakoneve tona jo natyrore 
të të ushqyerit në trupin tonë është 
gjithmonë tepër e vogël sasia e bazave. 

Zakonet moderne të të ushqyerit, stresi 
dhe mënyra jo e shëndetshme e jetesës 
e shkatërrojnë ekuilibrin acid-bazë dhe 
e shtojnë aciditetin e organizmit. Dhe 
është pikërisht kjo ajo që shërben si 
bazë e çdo sëmundjeje.

“Ai që nuk e dëgjon vazhdimisht atë që 
dëgjohet, dhe nuk e shikon atë duket, të 
mos çuditet nëse një ditë nuk do të dëgjojë 
dhe nuk do të shikojë më asgjë.”

Nga e dimë se kemi shumë aciditet?

Ta masim! Pehashi i gjakut tonë 
ndodhet vazhdimisht në zonën 
neutrale, prandaj matja e pH së 
gjakut nuk na jep ndonjë informacion 
rreth vlerës së pH brenda qelizës 
dhe ndërmjet qelizave. Vlerën e pH 
së urinës dhe pështymës mund ta 
masim lehtë për ditë me radhë me 
testet që shërbejnë për këtë apo me 
fl etë lakmusi. Nëse kjo vlerë është 
vazhdimisht nën vlerën 7, kjo tregon 
aciditetin e organizmit. Rasti më i keq 
është kur edhe urina, edhe pështyma 
janë njëkohësht me pH acide.

Shkaqet e aciditetit të trupit:
•  Proteinat e shumta (mish, vezë, 

sheqerna të rafi nuara, yndyra pa 
lidhje dyfi she

•  Ushqime (lëndë konservuese, për 
ngjyrosje, shije dhe aromë, lëndë 
stabilizuese, emulgimi, dhe lëndë që 
kontrollojnë thartirën)

DR. FERENC KISS
senior manager

mjek familjar
mjekim tradicional kinez

NGA PENA E SHPËRNDARËSVE
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•  Helme të mjedisit (plehërat, 
pesticidet, antimikotikët)

•  Lëndë argëtimi (alkool, nikotin, 
kofein), medikamente, amalgam

•  Ndotja e ajrit (dioksid squfuri, 
monoksid karboni, dioksid nitrogjeni, 
plumb), shirat acide (H2SO3, 
HNO3, H2CO3) dhe elektrosmogu

•  Stresi, hakmarrja dhe agresioni, 
ngarkesa shpirtërore

Pasojat e aciditetit të tepërt:

1. Probleme të mungesës së lëndëve 
minerale:
Organizmi i neutralizon acidet duke 
i lidhur me lëndët minerale,  kështu 
që nëpërmjet kësaj ulet vazhdimisht 
përmbajtja e lëndëve minerale të 
organizmit, pastaj prej kësaj krijohet 
një mungesë kronike.
2. Probleme që lidhen me 
jashtëqitjen:
Organizmi përpiqet të çlirohet nga 
lëndët e panevojshme me ndihmën 
e mëlçisë, veshkave dhe mushkrisë. 
Për funksionimin e rritur të 
proceseve enzimatike detoksikuese 
dhe organeve jashtëqitëse krijohet 
një nevojë e madhe për kofaktorët e 
enzimave (vitaminet, lëndët minerale, 
mikroelementët), madje enzimat tona 
funksionojnë në mënyrën më optimale 
në ambient pak bazik. 
3. Pasojat e depozitimit të lëndëve të 
panevojshme:
Lëndët e panevojshme që nuk nxirren 
jashtë nga organizmi depozitohen në 
indin lidhës dhe dhjamor, shtresën e 
brendshme të enëve të gjakut, kyçe, etj.

Si përmbledhje:
Si pasojë e aciditetit të krijuar 
dhe të lëndëve të panevojshme të 
depozituara ulet qarkullimi i gjakut në 
kapilarë. Në lëngjet e trupit krijohet 
një stagnim. Ulet furrnizimi i qelizave 
dhe indeve me oksigjen dhe lëndë 
ushqyese, e cila fi llimisht shkakton 
probleme funksionale, pastaj organike 
të indeve, pastaj shkatërrimin e 
qelizave dhe indeve.

Të gjitha këto shkaktojnë uljen 
e imunitetit, krijimit parakohe 
të sëmundjeve dhe plakjes së 

parakohëshme. “…mundësia e vetme 
është zhdukja e acidozës kronike 
nëpërmjet rritjes së sasisë së bazave 
dhe lidhja e oksidantëve nëpërmjet 
perimeve, bimëve bishtajore, vitaminës 
C dhe antioksidantëve…” profesor 
Heine, Universiteti Witten –Herdecke, 
Departamenti i Anatomisë

Çfarë mund të bëjmë për mbrojtjen e 
shëndetit tonë?

Të bëjmë gjithçka për të shmangur 
faktorët shkaktues! Gjërat që nuk 
varen nga ne nuk mund t’i shmangim 
dot…, prandaj kemi nevojë për forcën 
e madhe të bimëve.

I. Jashtëqitja efektive
Tretja e lëndëve të panevojshme me 
çaj kompleks bimësh mjekësore, si 
efekt i të cilit treten acidet e lidhura 
pas lëndëve minerale dhe bëhen të 
përshtatshme për jashtëqitje.
II. Neutralizim
Nëpërmjet marrjes së bollshme të 
bazave të cilat mund t’i sigurojmë 
nëpërmjet bimëve, lëndëve minerale 
dhe mikroelementeve /shiko mëposhtë/
III. Jashtëqitja e acideve të 
neutralizuara
Marrja e 3-4 l lëngjeve në ditë 
në formën e çajit mjekësor me 
përmbajtje ideale, efekt bazik dhe 
pastrues, ujë i pastër. 

Banjo ulur dhe këmbësh me efekt bazik: 
rekomandohet afërsisht 1 dl lëng aloe 
vera i fi ltruar, pa fi bra, lëndë minerale 
me pehash bazik dhe origjinë organike, 
si dhe çaj bimësh mjekësore që përmban 
syth aloeje, lëkurë portokalli, xhenxhefi l, 
kamomil të përzihen në një vaskë me ujë 
dhe për një javë me radhë të bësh banjo 
30 minuta në ditë. .

IV. Marrja e lëndëve minerale në trup 
me ndihmën e frutave, perimeve, 
bimëve mjekësore dhe plotësuesve 
ushqimor me efekt bazik.
Frutat janë fi llimi ideal i ditës:Në 
mëngjes rekomandohet mollë, boronicë, 
mollë, banane, kiwi, grapefruit, 
portokalle, papaja, kajsi, rrush, fara 
rrushi, mangostan, shegë, mjedër ose 
plotësuesit me përmbajtje vitamine 

dhe antioksidantësh të përgatitur nga 
këto, të cilat me lëndët e tyre vepruese 
biofl vonoide dhe fi tonutriente e 
mbrojnë si truproje nga dita në ditë 
shëndetin tonë dhe të fëmijëve tanë. 

Perimet janë alfa e rinisë, kurse bimët 
mjekësore omega:
Ndihmon dhe ka një efekt bazik të 
pabesueshëm marrja e përditshme e 
ale vera-s, karrotës, rrepës së bardhë, 
rrepës së kuqe, spinaqit, majdanozit, 
shpargës, ullinjve, kanellës, hudhrës, 
lucernës, grurit, elbit, brokolit, polenit, 
lakrës, lakrës së bruselit, lules së lakrës, 
ginkgo bilobas, kërpudhës, gingsengut, 
xhenxhefi lit kanadez. 

Marrja e komplekseve të lëndëve 
minerale:
Kalcium, magnez, si dhe vitamin D e 
cila ndihmon pëthithjen e këtyre 

Mikroelementet më të rëndësishme 
me efekt bazik:
Zink, jod, squfur, krom, mangan, 
molibden, bakër, selen, hekur. 

Këshilla praktike:
Në mënyrë që të marrim rezultatin e 
dëshiruar përveç aloe vera-s dhe çajit 
duhet të marrim dy herë në ditë edhe 
lëndë vepruese me origjinë bimore! 
Të pijmë shumë lëngje! Nëse ka 
mundësi të marrim ujë mineral pa gaz 
me përmbajtje të ulët lëndësh minerale, 
i cili i siguron përthithjen më të mirë 
esencës së frutave dhe perimeve, dhe ta 
kombinojmë me aloe vera me efekt 
të fortë bazik ose me çaj mjekësor pa 
kofein me përmbajtje speciale!

Të përcaktojmë aciditetin tonë dhe të 
përgatisim grafi kun tonë personal 
të aciditetit! Nëse këto vlera tregojnë 
aciditet të ushqehemi me ushqim 
natyror, me origjinë bimore dhe pa 
lëndë konservuese, dhe të marrim 
rregullisht plotësuesit ushqimor të 
cilët me lëndët e tyre vepruese të 
pastra bimore detoksikojnë, kanë 
efekt bazik dhe stimulojnë proceset 
vetërigjeneruese të organizmit tonë.

Faleminderit për vëmendjen dhe 
NEUTRALIZO ACIDITETIN!

NGA PENA E SHPËRNDARËSVE
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“Nëse nuk je gati të bësh 
ndryshime në jetën tënde, 
nuk mund të ndihmojnë dot!” 
Hipokrati (460-377 p.e.s.)
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Edhe historia jonë është një 
element përbërës i historisë 
vendase të Forever-it. Siç është 

edhe e jotja, i dashur lexues. S’ka 
rëndësi nëse je i interesuar, punonjës 
fillestar apo rrjetndërtues me përvojë. 
Je pjesë e një historie suksesi e cila 
është e vetme në botë. Edhe historia 
Jote mund të jetë e tillë! Ndoshta e 
tillë është. 

Jemi anëtarë i qarkullimit të gjakut 
që prej 2002-shit. Po kërkoja një 

punë tjetër pranë atyre që kisha për 
të ulur ose zbutur mungesat e mia 
materiale. – Atëherë nuk njiheshim 
akoma me Partneren time, megjithëse 
na prekte të dy mundësia e ndërtimit 
të rrjetit. Besoj e merr me mend 
fundin. – Mendoja se njoftimi në 
gazetë ishte mjeti më i mirë për të 
gjetur “Mundësinë”. Ndoshta do 
të ketë në Nyiregyhaza ndonjë që 
më pret vetëm mua! Në njoftim 
shpreha vetëm se çfarë dëshiroja të 
bëhesha. Ishte afërsisht i tillë: “Jam 

Nga njoftimi tek 
niveli i Managerit

Në mundësinë e 
Forever-it ka shumë 
gjëra të cilat edhe 
veç e veç luajnë rol të 
rëndësishëm. Shëndeti; 
kënaqësia; mirëqenia 
sociale; dhënia e 
ndihmës; histori jete; 
etj. Së bashku krijojnë 
tërësinë. Edhe ne 
jemi pjesë e atyre që 
përbëjnë FLP-n këtu 
në Hungari, dhe kjo 
na mbush me nder 
dhe krenari.

NGA PENA E SHPËRNDARËSVE

TIBOR HORVATH DHE 
TÜNDE CSANAKY 
managerë
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një djalë i ri, inteligjent, që di të 
punojë edhe në skuadër, i aftë për 
të mësuar, dhe kërkoj punësim të 
plotë ose plotësues”. U çudita me 
rezultatin. Firma të ndryshme, 
mundësi të ndryshme, oferta njëra 
më e mirë se tjetra. Një prej tyre 
ishte tepër e çuditshme. Sponsorja 
ime Iski Belane Icus më telefonoi 
në lidhje me njoftimin. Më tha se 
ka një ofertë për mua dhe që kërkon 
pikërisht një njeri të tillë. (Më vonë u 
bë e qartë: më telefonoi e frymëzuar 
pikërisht pas një trainimi të Bence 
Nogradi-t). Takimi ynë nisi në 
mënyrë interesante. Pasi më prezantoi 
tek sponsorja e saj Tünde Revesz 
dhe bashkëshorti i saj Laci Kovacs, 
së bashku filluan të më informonin. 
Më pëlqeu dhe jo. E kuptova dhe jo. 
Më interesonte dhe jo. Në takimin 
e mëpasshëm më ofruan produkte 
dhe unë u tregova për herë të dytë se 
sa “i zgjuar”jam. Pavarësisht nga kjo 
fillova t’i përdorja produktet të cilat 
më ndihmuan në mënyrë të dukshme 
në ruajtjen e shëndetit, në mirëqenien 
e përditshme! Duke dëgjuar 
sponsorin dhe linjën time të sipërme 
– megjithëse isha akoma “i zgjuar” 
– shkova në aktivitete, dëgjova 
kaseta, lexova libra dhe natyrisht ua 
përcolla informacionin edhe njerëzve 
të tjerë. Bashkëshortja ime m’u bë 
partnere edhe në biznes, dhe në 
sukses ka meritë të madhe edhe ajo. 
Me pikëpamjet realistike, njohjen 
e shkëlqyer të njerëzve, durimin e 
pafund dhe dinamizmin e saj për 
t’u patur zili më qëndroi gjithmonë 
pranë dhe kontriboi në këtë punë!

Dy vjet më parë lindja e djalit 
tonë të vogël Kristof ishte shkaku i 

parë i vërtetë për të cilin fillova ta 
merrja seriozisht veten dhe FLP-n. 
Ndërkohë m’u formua personaliteti, 
por s’jam akoma ai që dëshiroj të 
jem. Mësova t’u afrohem njerëzve 
me modesti dhe qëllimin për t’i 
ndihmuar. Sa e çuditshme. Sponsorët 
e mi më flisnin pikërisht për këtë 
në fillim. Po e ke parasysh!? Unë 
isha “i zgjuar”. Isha aq i zgjuar saqë 
m’u ofrua ndihmë nga tre njerëz 
njëkohësisht, por nuk e shfytëzova 
këtë mundësi. Kishte raste kur Dr. 
Edit Revesz Siklosne, apo jo njëherë 
Tünde Revesz dhe shpeshherë 
Icuska Iskine uleshin në shtëpinë 
time duke pritur për prezantim, dhe 
nuk erdhi asnjë njeri. E di se çfarë 
do të jepja tani për një rast të tillë??? 
Falë ndryshimit të vazhdueshëm dhe 
punës së kryer krijova marrëdhënie 
me njerëz të shkëlqyer dhe tepër me 
vlerë. Assistant Managerët  Jozsef 
dhe Erzsike Deszi. Punojmë së 
bashku që nga fillimi. Do t’ia shikoni 
rezultatin punës suaj këmbëngulëse! 
Ata janë pjesëmarrës konstant të 
programit motivues Europa Rally. 
Kanë njohuri dhe përvoja të shumta. 
Do t’i ndihmoj edhe në të ardhmen! 
Nga skuadra jonë në Holiday Rally-n 
të sivjetshëm si Supervisor morri 
pjesë Fülöp Valeria! Pastaj na vinte 
gjithmonë mirë ndihma e miqve 
tanë: Csilla Csanaky dhe Tibor 
Szabo, Eszter Kiss Makone dhe Pal 
Mako, dhe shumë të tjerë. Vrullin 
dhe ritmin e vërtetë e dha çifti Zsolt 
dhe Gabika Toth. Miq të vërtetë 
dhe njerëz të rëndësishëm. Punojmë 
së bashku që nga gushti i 2007-ës, 
por miqësia jonë ekziston që prej 5-6 
viteve. Tani janë Supervisorë, por 
puna e tyre këmbëngulëse dhe dëshira 

e tyre për të mësuar do të sjellë 
përsëri vlerësimin e merituar. Katalin 
Frank Vancz, Andrea Balazsi, Aliz 
Toldi, Toth Miklosne, dhe shumë 
të tjerë. Besoj se mund t’i ndihmoj 
shumë ata në realizimin e qëllimeve 
dhe ëndrrave të tyre! Ejani të gjithë 
pas nesh në këtë rrugë të shkelur!

Më duket se janë të vërteta tiparet 
që lexohen në njoftim. Ndoshta 
mund të shkruaja një libër të tërë 
nga historia jonë! Por kjo është e 
mundshme kur të ndodhemi në fund 
të kësaj historie. Dhe kjo tani filloi. 
Tani jemi tek prologu.

Nuk do lë pa përmendur shembujt 
e mi: Miklos Berkics: ai është për 
mua më i madhi, i vërteti. Dr. Edit 
Revesz Siklosne dhe Zoltan Siklos: 
dituria është pushtet, siguri, diçka 
për t’u ndjekur. Tünde Revesz dhe 
Laci Kovacs: vullnet, punë, durim… 
kapelja ime MLM. Iski Belane dhe 
Bela: s’ka lartësi të paarritshme. Linjat 
vëllazërore me të cilat krenohemi: 
Irma Szep Tordaine dhe Endre 
Tordai; Zöld Joszefne dhe Jozsef 
Zöld; Anita Czap; Bodnar Joszefne 
dhe Jozsef Bodnar. Është shumë pak 
një faqe për t’u shprehur falenderimin 
të gjithëve. Edhe një jetë është pak për 
të. Falenderoj FLP-n, falenderoj Rex 
Maughan-in, i falenderoj të gjithë. 
Si përfundim do ta mbyllja me një 
citat të cilin ia dërgoj gjithë miqve
 të mi. “Ndryshimi ndërmjet 
fitimtarëve dhe të dështuarve është 
vetëm që të dështuarit mendojnë për 
atë që kanë frikë – kurse fitimtarët 
për atë që duan të arrijnë.”

Iu urojmë suksese të shumta!

Botuese: Kompania Forever Living Products, Hungari. 
Redaktoi: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Fax: (36-1) 312-8455 

Redaktori kryesor: Dr. Milesz Sándor
Redaktor: Kismárton  Valéria, Petróczy Zsuzsanna, Pósa Kálmán, Rókás Sándor

Përgatitja për shtypje: Tipofill 2002 kft.
Grafika: Teszár Richárd, Buzássy Gábor

Shtypi: Veszprémi Nyomda Zrt. U përgatit në 49 250 kopje
Për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

Përkthyes, redaktues: shqip: Dr. Marsel Nallbani – kroat: Darinka Aničić, Anić Antić Žarko 
– serb: Tóth-Kása Ottília, Molnár Balázs, Meseldžija Dragana –  slloven: Novak Császár Jolanda, Biro 2000 Ljubljana

Shtypi

NGA PENA E SHPËRNDARËSVE



  35www.flpseeu.comwww.flpseeu.com

Ato 3 ditë të mrekullueshme 
që kaluam në bregdetin kroat 
më shkaktuan ndenja që nuk 

mund t’i shpreh dot me fjalë, por 
po përpiqem t’i përcjell Ty në këtë 
formë. Fillimisht po të tregoj se si u 
bë i mundur ky udhëtim për mua. Në 
korrik me ndihmën e sponsores sime, 
Timea Steigervald, dhe sponsores së 
saj, Ivett Pruzsinzky, u regjistrova në 
skuadrën Forever. E morra seriozisht 
premtimin që i bëra dhe fillova të 
punoj me forca të mëdha për ndërtimin 
e biznesit tim. Në muajin e parë me 
mua u bashkua nëna e shokut tim më 
të mirë, si dhe dy miq të tjerë, pastaj 
në muajin e mëpasshëm edhe dy të 
tjerë. Dhe u nis SKAUDRA! Meqë të 
gjithë ishim fillestar në këtë biznes, ky 
rendiment i skuadrës nuk mund të vinte 
pa ndihmën e linjës sonë të sipërme, 
Hajlanka Senk-ut, të cilën me këtë 
rast dëshiroj ta falenderoj nga zemra 
për gjithçka që na dha për arritjen e 
suksesit! Në mes të gushtit arrita nivelin 
e Supervisorit dhe kështu u kualifikova 
në nivelin II të Holiday Rally, në këtë 
udhëtim të mrekullueshëm. Në këtë 
kohë nuk e imagjinoja dot se çfarë 
përmbante ky udhëtim. Mendova se pas 
një rruge të gjatë dhe të parehatshme 
me autobus marrim dhomat tona të 
vogla dhe pastaj përpiqemi ta ndjejmë 
mirë veten! Por në vend të kësaj mbeta 
me gojë hapur!

Çudia e parë, njëkohësisht një ndjenjë 
e papërshkrueshme, ishte elita e FLP-s 
që qëndronte në hyrje të hotelit duke 
na përshëndetur ne, të kualifikuarit! 
Duke kaluar nga njëra çudi në tjetrën, 
me shokët e mi zbuluam lluksin e 
pabesueshëm që ofronte hoteli (dhoma, 

ambienti, panorama). Që në orët e para 
ishte një mbresë e mrekullueshme të 
takoheshe dhe të bisedoje me drejtuesit 
të cilët deritani i kisha dëgjuar vetëm 
në CD. Biseduam sikur të ishim miq 
prej kohësh. Pastaj erdhi shokimi 
tjetër – restoranti, dreka e parë dhe 
shumllojshmëria e ushqimeve. Pas 
këtyre çfarë surprize tjetër mund të vij??? 
Por në të vërtetë tani filloi! Shkuam në 
pallatin e sportit që ndodhej 200 metra 
larg, ku dëgjuam leksionin e drejtuesve 
të FLP-s si Katrin Bajri, Dr. Revesz 
Edit Siklosne, Dr. Anna Schmitz, 
Dr. Terezia Samu, Agnes Krizso dhe 
Jozsef Szabo … e të tjerë me radhë. 
Mbrëmjen e kurorëzuam me biseda të 
lira me linjat vëllazërore dhe drejtuesit 
e lartë.

Të nesërmen në mëngjes prisnim të 
emocionuar programet e ditës. Pas 
mëgjesit tepër të bollshëm morrëm 
përsëri drejtimin për në pallatin e 
sportit, pasi organizatorët edhe të 
shtunën kishin ftuar lektor tepër të 
njohur, po përmend vetëm disa prej 
tyre: Dr. Adolf L. Kosa, Robert 
Varga, Aranka Vagasi, Miki Berkics 
dhe jo në radhë të fundit Veronika 
Lomjanszki. Shumë lektorë theksuan 
rëndësinë e nivelit të Supervisorit! 
Na erdhi mirë dëgjuam lavdërimet e 
shumta nga lektorët se sa gjë e madhe 
është që ndodhemi këtu, kjo është 
baza e gjithçkaje, e ardhmja është e 
Supervorëve kudo që duan të shkojnë. 
U mbusha me krenari kur morra vesh 
se në rajon i vetmi që arriti nivelin II 
isha UNË që tashmë qëndroja në skenë 
si assistant manager. Pas leksioneve 
të gjithë ishin të ftuar zyrtarisht në 
mbërmjen e përshëndetjes që mbahej në 

një sallë të veçantë të hotelit – “Çfarë 
të të them?” Ia kaluam shumë mirë! 
Dhe mbërritëm në pjesën e fundjavës 
e cila nuk mund të përcillet me fjalë 
– dhe me të vërtetë jo! Me pak fjalë: 
festuan së bashku “25-shit” (25 pikëshit 
dhe managerët me 25 fronte!), si dhe 
drejtuesit e tjerë të mëdhenj! Dëshiroj të 
falenderoj drejtorin rajonal kroat, zotin 
Laszlo Molnar, për organizmin dhe 
zhvillimin pa problem të kësaj mbrëmje 
dhe gjithë fundjavës. Po e them përsëri 
– fundjava ishte fantastike!

E di që nuk duhet ta them disa 
herë – pasi edhe Ti e di – që edhe 
Ti duhet të ishe aty! Më vjen keq 
që nga skuadra ime “vetëm” një çift 
arriti të kualifikohej në këtë udhëtim, 
pasi po të shikosh rendimentin e 
tyre e meritonin të gjithë. Por vitin e 
ardhshëm do të jemi përsëri aty me të 
kualifikuarit e rinj – të paktën ne me 
siguri! Këtu do të përmendja që nga 
skuadra e Dr. Adolf L. Kosa-s aty 
ishin më shumë se 100 vetë. (Ta dish 
Adolf, që ne do të falenderojmë me 
rezultatet tona që na ndihmon dhe na 
tregon rrugën!) Ishte mirë të shikoje se 
ç’do të thotë dhe çfarë u jep ky biznes 
edhe të tjerëve! Rruga për në shtëpi 
nuk ishte aq gazmore, pasi asnjëri 
nuk dëshironte që kësaj fudjave t’i 
vinte fundi! Sollëm me vete aq shumë 
energji dhe ndjenjë jete sa nuk kisha 
menduar ndonjëherë. U argëtuam, e 
ndjemë mirë veten dhe krahas kësaj 
mësuam dhe u zhvilluam shumë! 
Si përfundim dëshiroj të falenderoj 
drejtorin gjeneral Dr. Sandor Milesz 
për mundësinë që siguroi për mua/për 
ne që të kualifikohemi në këtë udhëtim 
të mrekullueshëm. Pasi kjo mundësi 
ekziston vetëm këtu, në rajonin 
hungarez, në asnjë vend tjetër të botës 
s’ka Rally të tillë! E falenderojmë duke 
i premtuar se vitin e ardhshëm do të 
kualifikohemi edhe dyherë sa kaq!

Përpara të gjithë!

(*) – Ai që ishte aty e kupton! Ai që 
nuk ishte – të pyesë!

ZOLTAN BALOGH
assistant manager

3 * 8 = 120?! (*)
Shpresoj që kur të lexoni këto rreshta unë të jem manager, 
ose më saktë për këtë po përpiqemi këtë muaj me skuadrën 
dhe sponsorët e mi! Por të shohim se çfarë ndodhi me 
Mua/Ne në fillim të tetorit: Holiday Rally – Porec!

NGA PENA E SHPËRNDARËSVE



I urojmë Gëzuar Krishlindjet dhe Vitin e Ri 
gjithë mysafirëve të Kështjellës së Szirakit
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