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FAQE 2   |  EDITORIAL GAZETA LETËR E HAPUR

Intervistë me znj. Froseda Tola, Përgjegjëse e Muzeut Historik të Qytetit
Të dish për historinë e qytetit tënd është diçka e mirë, por 
të mësosh më shumë rreth tij është një vlerë e shtuar për 
ne. Nisur nga rëndësia e vendit historik që mbart vlerat e 
kulturës sonë, ne shkuam në muzeun e qytetit.
U njohëm me znj. Froseda Tola, pozicioni i së cilës është 
specialiste, por praktikisht roli i saj është përgjegjëse për 
gjithçka në muze. Në muzeun e qytetit tonë, ashtu si në 
çdo muze tjetër duhen promovuar vlerat arkeologjike 
dhe për këtë gjë duhet që muzeu të ketë hapësira të 
mjaftueshme, por në mungesë të vitrinave nuk mund të 
promovohen të gjitha. Gjithashtu përgjegjësja theksoi se, 
në qoftë se do të kishte një mënyrë tjetër ekspozimi, pak 
më shumë investime duke shfrytëzuar hapësirën poshtë 
hollit të muzeut, do të mund të ekspozoheshin të gjitha 
vlerat arkeologjike të cilat për momentin ruheshin në 
magazinë. Ne folëm gjithashtu për restaurimin e godinës, 
gjë të cilën përgjegjësja e kishte një ndër pikësynimet e 
saj dhe do ta realizonte sa më shpejt të ishte e mundur. 

Por duke theksuar se kjo gjë nuk ishte në dorën e saj, nuk 
dihej se kur mund të realizohej ky restaurim. 
Për znj.Froseda Tola bashkëpunimi me të rinjtë është 
një pikë kyçe e punës së tyre. Ata operojnë kryesisht 
me nxënës shkollash, të cilët janë vizitorët kryesorë të 
muzeut. Në një vit normal, numri i vizitorëve në muzeun 
e qytetit arrin deri në 3200 vizitorë, ku ndër ta 80% janë 
të rinj. 
Për të mbyllur intervistën specialistja e muzeut dha një 
mesazh për ne të rinjtë. “Për të gjithë të rinjtë në Shqipëri, 
jo vetëm në Pogradec, mesazhi ka të bëjë me atdhe-
dashurinë. Pasionet dhe dëshirat janë të shumta dhe të 
ndryshme, por pa dashur vendin ku lindim, rritemi dhe 
jetojmë, atëherë ne nuk do të mund të kontribuojmë për 
vendin tonë, por do të kontribuojmë në vende të tjera” – 
u shpreh znj. Tola.

Gazetare: Vikena Hoxhallari
Froseda Tola, Përgjegjëse e Muzeut Historik
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“Të punosh duke pushuar apo të pushosh duke punuar?” 

 

Fill pas përfundimit të punës për numrin e 
parë të gazetës rinore “Letër e Hapur” dhe pas 
shpërndarjes së tyre tek çdo anëtar i stafit, 
njësi administrative, institucion dhe jo vetëm, 
filloi planifikimi dhe projektimi i çdo elementi 
që do të konkretizonte numrin pasardhës të 
kësaj gazete. 
Duke u bazuar te sistemi rotacional i 
përcaktimit të pozicioneve në gazetë për 
numrin e radhës, kryeredaktorët e numrit 
të parë përpiluan një material ku ishte e 
analizuar puna e çdo anëtari të stafit, në 
lidhje me gabimet ortografike, sensin logjik 
apo dhe me afatin e dorëzimit të artikujve. 
Bazuar te ky material i hollësishëm, u 
përcaktuan dhe pozicionet për numrin e dytë 
të kësaj medie të shkruar, për të cilat të gjithë 
u dakordësuan. Vazhdimësia e pandemisë 
globale të COVID-19 dhe respektimi i masave 
për parandalimin e përhapjes së tij na detyroi 
që një pjesë të takimeve me të gjithë stafin 
e punës t’i zhvillonim përsëri nëpërmjet 
platformave online, për të shmangur 

grumbullimet masive. Ditët e nxehta të stinës 
së verës, bashkuar me pamjen piktoreske 
të liqenit të Ohrit, mund të shërbenin si 
shpërqëndrim për të rinjtë pjesëmarrës, 
por vullneti dhe dëshira e tyre e madhe për 
të hedhur mbi të bardhë interesat dhe zërin 
e tyre rinor, solli një vijueshmëri shumë 
pozitive të të gjithë punës. Natyrisht vlen të 
theksohet dhe mbështetja absolute, qoftë 
morale apo profesionale, e z. Dorian Leka, 
drejtues projekti dhe e znjsh. Loridela Beqari, 
drejtoreshë e Turizmit, Kulturës dhe Rinisë 
pranë Bashkisë Pogradec. 
Ndarja e eksperiencave të tyre të mëparshme, 
si pjesë e stafeve të gazetave të botuara vite 
më parë, shërbyen si shtysë dhe motivacion 
për të rinjtë e gazetës “Letër e Hapur”, të cilët 
i mirëpritën me shumë dëshirë. Në ndryshim 
nga numri i parë i kësaj gazete, te numri i dytë, 
por dhe në vazhdim, një hapësirë te rubrika 
Monitorime do t’i kushtohet dhe monitorimit 
të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, në mënyrë 
që qytetarët, që njëkohësisht janë dhe lexues 

të gazetës rinore “Letër e Hapur” 
si në formën fizike (e printuar) 
ashtu dhe në atë elektronike 
( w w w . l e t e r e h a p u r . s i g -
foundation.com), të informohen 
lidhur me vendimet e fundit që 
merren dhe që prekin interesat 
e tyre. Një ndryshim tjetër ka të 
bëjë dhe me rubrikën “Pro-Art” 
ku përveç aktiviteteve që shkollat 
e mesme parauniversitare të 
qyetit të Pogradecit organizojnë, 
e menduam si të drejtë që 
të promovohen dhe individë 
të thjeshtë të cilët teknikat e 
ndryshme të artit i kanë kthyer 
në profesion dhe që gjithashtu 
vazhdojnë të ruajnë traditat e 
hershme (si psh: pirografia- art 
i dekorimit të materialeve të 
ndryshme me anë të djegies), etj. 
Pjesa tjetër e rubrikave 

...vazhdojnë të kenë të njëjtin thelb 
të përmbajtjes, duke prekur pothuajse të 
gjitha sferat e interesave, problemeve apo 
çështjeve rinore. 
Gatishmëria e aktorëve lokalë dhe të 
shoqërisë civile për të ndjekur nga afër të 
gjithë procesin e realizimit së kësaj gazete 
dhe dhënia e informacioneve korrekte, bën 
që cilësia përmbajtësore e artikujve të jetë 
në standard dhe e besueshme, edhe pse kjo 
mbetet në gjykimin tuaj lexues të dashur.
Po ashtu, vlen të ritheksohet për të disatën 
herë që realizimi i gjithë kësaj medie të 
shkruar ku pasqyrohet vokacioni i të rinjve 
pogradecarë, financohet nga Lëviz Albania 
dhe është një projekt i Agjencisë Zviceriane 
për Zhvillim dhe Bashkëpunim, i vënë në 
zbatim nga SIG Foundation. Ju urojmë 
shëndet të mirë dhe pushime të mbara!

Oresti Pengu
Kryeredaktor

Stafi i redaksisë dhe gazetarët e gazetës rinore “Letër e Hapur”, Pogradec



Dalja e Pogradecit nga zona e gjelbër dhe 
futja në zonën e kuqe si ndikon tek turizmi 
në Pogradec? 
Pogradeci ishte zonë e gjelbër për një periudhë 
të gjatë kohe dhe fakti që tashmë kemi disa raste 
aktive me COVID-19, normalisht që ndikon në 
sektorin e turizmit duke reduktuar dhe numrin e 
turistëve, por Bashkia Pogradec duke respektuar 
dhe Protokollin për masat kundër përhapjes së 
Covid-19, në bashkëpunim me operatorët dhe 
bizneset turistike, janë duke u përpjekur që të 
ofrojnë shërbim turistik në nivelin maksimal edhe 
pse në kushte ekstreme.
Cili është parashikimi juaj për sezonin 
turistik 2020? 
Parashikimi për këtë sezon turistik është në 
sinkron me Strategjinë e Turizmit dhe planfikimin 
që ka DTKR edhe pse siç e përmenda më lart, 
pandemia na kufizon të zhvillojmë aktivitete dhe 
grumbullime masive, por me optimizëm mund të 
them që fundjavat janë frekuentuar rregullisht nga 
turistët dhe shpresojmë që ky sezon turistik do të 
jetë në standardin e duhur.
A keni udhërrëfyes të certifikuar në 
Bashkinë Pogradec? 
Ne kemi disa guida aktive si “Visit Pogradec”, 
“Discover Pogradec”, por nuk kemi ende 
udhërrëfyes të certifikuar. Natyrisht motivojmë 
të gjithë personat që kryejnë aktualisht guida 
turistike të paraqiten pranë Bashkisë Pogradec për 
t’u interesuar se si mund të licensohen për të kryer 
guidën turistike.
Si e cilësoni aktivizimin rinor në Pogradec 
dhe a ka fond të alokuar për rininë?
Aktivizimi Rinor në Pogradec është në rritje dhe kjo 
mendoj për shkak se aktivitetet nga të rinjtë mund 
të kenë nxitur edhe dëshirën për pjesëmarrjen e 
të rinjve të tjerë, si rasti i gazetës suaj, KRP-së, të 
rinjtë pranë Qendrës Rinore, të rinjtë e angazhuar 
pranë Qendrës “Lasgush Poradeci” etj.
Për sa i përket pyetjes së dytë, edhe pse nuk ka një 
fond të alokuar specifikisht për të rinjtë, kjo nuk do 
të thotë se Bashkia Pogradec nuk ofron mbështetjen 

për iniciativat rinore. Kryetari i Bashkisë Pogradec 
ka rialokuar fondet nga sektorë të tjerë brenda 
drejtorisë me qëllim për të mbështetur kërkesat që 
na kanë ardhur nga grupimet rinore. Gjithmonë 
ka mundësi për përmirësim, ashtu siç ka nevojë 
për investim dhe në sektorë të tjerë jetikë për 
Pogradecin, si ndërhyrjet infrastrukturore, 
investimet në zonën e plazhit etj.
Ç’mund të na thoni për kalendarin e 
aktiviteteve të Bashkisë Pogradec?
Bashkia Pogradec ka hartuar një kalendar 
aktivitetesh gjithëpërfshirës, ku ndërthuret fryma 
e bashkëpunimit me drejtoritë dhe institucionet 
e tjera përkatëse, për të vitalizuar qytetin e 
Pogradecit dhe për të sjellë sa më tepër risi. 
Kalendari orientohet në aktivitete që kanë në fokus 
turizmin, rininë, kulturën, historinë, artin, sportin 
etj.
Çfarë ju shtyu të shkëputeshit nga 
background-i shkencor akademik për të 
drejtuar Drejtorinë e Turizmit, Kulturës 
dhe Rinisë në Bashkinë Pogradec?
Kjo është një pyetje shumë interesante, që më 
krijon pak nostalgji, sigurisht që fusha akademike 
ka një rëndësi të madhe në formimin tim 
profesional dhe shkencor, por gjithmonë kam 
qenë e lidhur  shpirtërisht me Pogradecin dhe kjo 
ka qënë një nga shtysat kryesore për t‘u kthyer 
sërish në vendlindje. Kur fillova pranë Bashkisë 
Pogradec, si specialiste për rininë, ishte një nga 
momentet kyçe të karrierës time, sepse gjithmonë 
më ka tërhequr ky spektër ku ndërthuren idetë e 
të rinjve me zhvillimin e qytetit. Para një muaji, 
kur m’u propozua posti drejtues në DTKR, përpos 
faktit që jam ndjerë mjaft e vlerësuar, përjetova dhe 
emocionin e vendosjes përballë një sfide. Mendoj 
që fitorja e parë dhe e vetme e çdo personi është 
sfida me veten dhe të gjithë kontributin që mund 
të japë në punën e tij. Për ta përmbyllur përgjigjen 
time do të thoja se posti im aktual, përfshin 
koordinimin dhe ndërthurjen e 3 sektorëve si 
turizmi, kultura e rinia. Ky trinom padyshim 

përkufizon një segment të rëndësishëm të 
zhvillimit të qytetit të Pogradecit dhe ky fakt më 
ka dhënë shtysë që të shkëputem përkohësisht nga 
fusha akademike për të vendosur gjithë njohuritë 
dhe vizionin tim, në shërbim të komunitetit. 
Cilat janë institucionet që bashkëpunoni 
më shumë në sektorin publik dhe privat?
Për pjesën e sezonit turistik bashkëpunimet 
kanë qenë kryesisht me bizneset turistike, njësitë 
akomoduese, stacionet e miratuara të plazhit, 
pra i është krijuar mundësia kujtdo që ka patur 
një sipërmarrje turistike për t’u mbështetur nga 
strukturat tona pranë njësisë vendore.
A keni një mesazh për të rinjtë pogradecarë?
Ashtu siç e kam shprehur kudo që më ka rënë rasti 
me shumë dashamirësi dhe sinqeritet, mesazhi 
që do të përcillja për të rinjtë pogradecarë do të 
ishte të jenë sa më tepër aktivë dhe të investojnë 
në formimin e tyre duke krijuar një ‘mozaik’ plot 
me ide novatore dhe pse jo të mos ngurojnë për të 
qenë pjesë e Gazetës “Letër e hapur”, një megafon 
mediatik i shkruar për zërin e tyre.
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Intervistë me drejtoreshën e Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe Rinisë, 
znjsh. Loridela Beqari

Drejtore e Dr.T.K.R., Bashkia Pogradec

Intervistë me një nga sipërmarrësit e Visit Pogradec
Si klasifikohet kjo sipërmarrje turistike?  
Si fillim ju falenderoj për intervistën. Kjo 
sipërmarrje ka lindur si ide e dy të rinjve 
pogradecarë, unë Klevis Cane dhe miku im, 
Aleksandër Filipllari. Ne kemi qenë të apasionuar 
ndaj sportit aventurier dhe merreshim me hiking 
dhe çiklizëm malor me dëshirën tonë. Më pas, 
dëgjuam një thirrje nga shteti ku financonin vetëm 
50% të një projekti për këtë lloj sporti. Duke parë 
se sa shumë e donim këtë gjë, aplikuam dhe e 
fituam këtë projekt. Me shumën e fituar ne blemë 
biçikleta posaçërisht për çiklizëm malor dhe që 
nga ky moment ne filluam sportin aventurier për 
turizmin malor.
Çfarë shërbimesh ofrohen gjatë gjithë 
ditës? 
Duke u bazuar edhe tek pyetja e parë, ne ofrojmë 
hiking nëpër pikat turistike, historike, kulturore, 
duke ecur dhe duke shëtitur me biçikletë në mal. 
Duke filluar nga vjet agjensia jonë turistike, pra 
“Visit Pogradec” është e hapur edhe tek sportet 
ujore gjithmonë duke u bazuar në ekoturizëm. Këto 
aktivitete ofrohen në formën e guidave nëpërmjet 
itinerareve të ndryshme të disponueshme.
Si u lindi kjo ide? 
Ne si “Visit Pogradec” duke mos patur një qendër 
të mirëfilltë dhe duke shtuar aktivitetet sportive 
ujore, menduam që në breg të liqenit të shtonim 
këtë varkë e cila i jep një pamje më të bukur liqenit 
dhe varkave të vendosura në rërë. Pra, kjo qendër 
u ndërtua këtu për një arsye shumë të thjeshtë, që 

të rinjtë të mund të mblidhen për të vendosur se 
çfarë itineraresh mund të bëjnë në vijim, si dhe për 
të shijuar pamjen e ofruar nga ky resurs natyror që 
qyteti ynë ka.
Sa persona jeni të përfshirë?
Siç e përmenda në fillim, ne kemi qenë vetëm 
dy shokë, por kemi përfshirë edhe shumë të rinj 
në mënyrë vullnetare, gjithashtu edhe kolegë. 
Pra, tani për momentin jemi tre sepse na është 
bashkuar një prej kolegëve tanë. Ne jemi të hapur 
gjithmonë duke u dhënë një mundësi të rinjve për 
të parë dhe për të zbuluar bukuritë e Pogradecit.
A mendoni se në Pogradec mund të 
zhvillohet turizmi aventurier? 
Sigurisht që në Pogradec mund të zhvillohet ky 
lloj  turizmi dhe ne jemi duke e bërë këtë gjë dhe 
jemi shumë të hapur të bashkëpunojmë edhe me 
agjensi të tjera turistike nëse do të ketë interes, 
për pjesën e çiklizmit malor dhe gjithashtu për 
aktivitetet sportive ujore që hyjnë në pjesën e 
aventurës, të cilat të japin një adrenalinë shumë 
të madhe. 
A keni një mesazh për të rinjtë pogradecarë? 
Po, edhe për të rinjtë pogradecarë kemi shumë 
mesazhe, por duke punuar me të rinjtë mesazhi më 
i rëndësishëm është që të bashkohen me ne, pra të 
merren me çiklizëm malor, hiking dhe gjithashtu 
të jenë pjesëmarrës në aktivitetet sportive ujore. 
Në këtë mënyrë ata shkëputen nga jeta studentore 
dhe njohin më tepër vendin e tyre nëpërmjet 
aktiviteteve të ndryshme sportive. Gazetare: Risilda Topuzi

Gazetare: Dea Xhemollari



Cili është pozicioni juaj pranë AdZM-
Korçë?
Unë kam studiuar për inxhinieri pyjesh dhe 
aktualisht punoj si specialist menaxhimi pranë 
administratës rajonale për zonat e mbrojtura-
Korçë.

Çfarë problematikash keni hasur deri tani 
në punën tuaj?
Problematikat kryesore që kam hasur kryesisht 
në administrimin e zonave të mbrojtura janë: 
ndotja e mjedisit në ambientet urbane, kryesisht 
e përrenjve të cilët derdhen në liqen, për zonën e 

mbrojtur të pellgut ujëmbledhës së Pogradecit, si 
edhe dëmtimi i pyjeve në zonë.
A i njohin të rinjtë sot zonat e mbrojtura 
dhe a i frekuentojnë ata këto zona?
Agjensia e Zonave të Mbrojtura është një agjensi 
e krijuar para 5 vitesh me fokus kryesisht vetëm 
zonat e mbrojtura dhe gjatë këtyre viteve është 
bërë një promovim i mirë i tyre sepse më parë 
kanë ekzistuar si sektorë brenda shërbimit pyjor, 
pra nuk është se njiheshin shumë. 
Ndërsa këto 5 vitet e fundit po bëhet më shumë 
reklamim dhe besoj se kemi arritur deri diku t’i 
promovojmë këto zona dhe vlerat e tyre natyrore.
Cilat tipologji turistësh frekuentojnë 
më shumë zonat e mbrojtura, turistët 
shqiptarë apo të huaj?
Atëherë, përsa i përket turistëve, le ta nisim me 
moshën. Kryesisht janë moshat e reja që fillojnë 
nga 15-35 vjeç. 
Vihet re një shtim i turistëve të huaj,  kryesisht në 
zonat e mbrojtura.
A keni ju një zonë të preferuar? Nëse po, 
cila është ajo?

Vazhdon në faqen 5 >>>

FAQE 4   |  MONITORIM GAZETA LETËR E HAPUR

Intervistë me z. Gani Bego, specialist pranë AdZM-Korçë

Gani Bego, specialist pranë AdZM-Korçë

Monitorim i mbledhjes së Këshillit Bashkiak Pogradec

Mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak 
për muajin Qershor, në përputhje me 
të gjitha masat e vendosura për shkak 
të pandemisë globale, u realizua përsëri 
online në datën 01 të po këti muaji me 
një pjesëmarrje prej 23 këshilltarësh, dhe 
mungesën e 8 prej tyre.
Njoftimi për këtë mbledhje, ashtu si dhe 
në mbledhjet e tjera, u bë nëpërmjet 
mediave lokale dhe rrjeteve sociale, 
megjithëse pjesëmarrësit e vetëm 
përveç nëpunësve të administratës 
(Burimet Njerëzore, Financat, Sektori i 
Emergjencës) ishte stafi i gazetës ‘Letër e 
Hapur’ si dhe media lokale ‘Sot7’. Rendi i 
ditës i prezantuar nga Kryetari i Këshillit 
Bashkiak u miratua nga 22 këshilltarë, çka 
solli vazhdim normal të kësaj mbledhje. 
Pikat kyç të këtij rendi vijojnë si në 
vazhdim: 
Nr.1-Projektvendim për shtesën e 
buxhetit për Bashkinë Pogradec; 
Nr.2 & Nr.3 & Nr.4 & Nr.5- Projektvendim 
për rindërtimin e shtëpive të dëmtuara 
nga zjarri, 
Nr.6-Projektvendim mbi dhënien 
e bursave për nxënësit e shkollës 

profesionale “Enver Qiraxhi” dhe 
nxënësit ekselentë, 
Nr.7-Projektvendim mbi masat 
parandaluese të kundravajtjeve 
administrative:
1. Larje tapetesh ne vijën bregliqenore, 
burime, çezma.
2. Transporti i druve dhe çarja e tyre në 
ambientet publike.
3. Parandalimi dhe moslejimi i transportit 
të inerteve dhe materialeve të ndërtimit 
gjatë ditës.
Nr.8-Projektvendim për menazhimin e 
ndotjes akustike (zhurmave, muzikave) 
në ambientet publike, 
Nr.9-Projektvendim për mbështetje 
financiare për pagesën e qirasë për 
familjet e mbetura pa strehë nga 
ndërtimet e bëra në qytet, 
Nr.10-Projektvendim për miratimin e 
subvencioneve të qeverisë për kredi
Nr.11-Projektvendim për ndërtimin e një 
rruge lidhëse në fshatin Tushemisht me 
kërkesë të dy familjeve
Nr.12-Projektvendim për shtimin e 
sekretarit në çdo komision të Këshillit 
Bashkiak

1. Shtimi i sekretarit ne çdo komision
2. Zgjedhja e kryetarit të komisionit
Nr.13-Projektvendim për rregulloren 
e Këshillit Bashkiak për shqyrtimin 
e peticioneve, iniciativave qytetare. 
Pothuajse të gjitha pikat e paraqitura 
sipas rendit të ditës patën votim 
maksimal pozitiv, që do të thotë se çdo 
pikë u miratua.
Nga të gjitha pikat e paraqitura më sipër, 
ajo çështje e cila pati më shumë diskutime 
dhe debat ishte pika №.7 e rendit të ditës 
ku u vendos: *Shfuqizimi i ligjit të vitit 
2016 dhe aplikimi i tarifave të reja për 
gjobat kundrejt këtyre kundravajtjeve. 
Tarifat e reja: 5000-10000 lekë. 
Mbledhja e muajit Qershor ishte 
gjithashtu dhe mbledhja e fundit e 
mbajtur online, për t’i lënë vendin 
mbledhjeve të mbajtura në ambientet e 
Këshillit Bashkiak.

Gazetarët dhe përfaqësuesit e administratës Në qendër, përballë - Kryetar i Këshillit, djathtas - Sekretari i Këshillit

Gazetar: Saimir Kuqo



Intervistë me znj. Anxhela Andoni, në të cilën 
folëm për fondin e ekselencës e mbështetjen 
financiare që iu bëhet studentëve të shkëlqyer, një 
vendim ky i miratuar edhe nga Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë. Pikërisht ky proces ka ndodhur 
edhe në rrethin tonë, ku janë shpërndarë gjithsej 
3 bursa ekselence. Gjithashtu janë dhuruar bursa 
edhe për shkollat profesionale.
Cili është roli i Këshillit Bashkiak në 
shpërndarjen e këtyre bursave?
Ndarja e bursave në shkollat profesionale bëhet nga 
një ligj që vjen dhe është i miratuar nga Ministria 
e Ekonomisë dhe Financës, ku është akorduar 
një numër bursash, të cilat ju jepen nxënësve që 
mbarojnë shkollën 9-vjeçare dhe vazhdojnë këtë 
shkollë profesionale në qytetin e Pogradecit. Në 
vitin 2019-2020 ishin akorduar gjithsej 47 bursa. 
Pasi përgatiten të gjitha materialet nga drejtoritë e 
shkollave profesionale, ato dorëzohen tek Qendra 
Arsimore dhe më pas stafi i qendrës përgatit 
materialin ose projekt-vendimin, i cili miratohet 
nga Këshilli Bashkiak, pas shqyrtimit nga 
Komisioni i Arsimit. Ndërsa për nxënësit ekselentë 
këtë vit nga fondi i bashkisë u dhurua bursë për 3 
studente, nga të cilat njëra ishte ekselente dhe dy 
të tjerat me mesatare 9.9, një stimul ky edhe për 
vazhdimësinë. 
Cili është kontributi juaj si Qendër Arsimore 
për këto bursa të ndara?
Ne, duke shqyrtuar dokumentacionin nuk mund të 
dalim nga këto kritere të vendosura që të mund të
japim bursa, pra duhet patjetër me notë mesatare
10.00. Por, këtë vit unë e thashë edhe më lart që 

për 2 bursat e dhuruara luhatej një notë, pikërisht 
për të stimuluar studentët ose maturantët që të 
mësojnë, të kenë rezultate akoma më të mira dhe 
të marrin këtë vlerë. Vlera ishte 45 mijë lekë për 
secilin vit. 
Tepër të rëndësishme siç edhe ju e 
përmendët janë kriteret. Cilat ishin këto 
kritere të përzgjedhjes së fituesve?
Për nxënësit ekselentë kriter është vetëm nota 
mesatare 10.00. Ndërsa për shkollat profesionale 
ka një mori kriteresh të mirëpërcaktuara sipas 
vendimit të VKM-së nr.666 të ardhur:
-Kriteri ekonomik, i cili përfshin vërtetim të 
ndihmës ekonomike dhe deklaratë për të ardhurat 
nga kryefamiljari etj.
-Kriteri sipas rezultateve të arritura, ku përfshihet 
kopja e dëftesës dhe vërtetimi nga shkolla për 
mesataren.
Kusht është kriteri ekonomik dhe gjithashtu 
nxënësi duhet të jetë patjetër me vendbanim në 
Pogradec.
Ju personalisht e keni ndjekur suksesin e 
studentëve pasi e kanë fituar bursën?
Të them të vërtetën, një pjesë e këtyre studentëve 
kanë mbaruar me rezultate shumë të mira 
pothuajse 100%. Jo çdo vit janë dhënë bursa 
ekselence, sepse nuk ka patur të tillë. Nga Bashkia 
nuk ka patur kurrë pengesë për dhënien e një 
vlere monetare kundrejt tyre. Unë uroj që këta 
ekselentë të rikthehen në qytetin tonë dhe të japin 
kontributin, eksperiencën dhe të punojnë për të.
Për sa i përket punës suaj si institucion, cila 
është sfida aktuale që keni për shërbimin 

ndaj shkollave në rrethin e Pogradecit?
Në qoftë se i referohemi pjesës së shërbimit, nuk 
mund të themi vetëm një shërbim. Si Qendër 
Arsimore ofrojmë shërbimet e mirëmbajtjes, 
infrastrukturës të së gjitha godinave të 
institucioneve arsimore, duke filluar që nga ai 
parashkollor e deri te ai i mesëm. Kjo është një 
detyrë dhe një përgjegjësi e bashkisë dhe ne si 
qendër, i përgjigjemi me pjesën e punës të të 
gjithë stafit në bashkëpunim me Ndërrmarjen 
e Infrastrukturës, të Mirëmbajtjes, Shërbimeve 
të Punëve Publike. Sivjet do t’u kushtohet një 
rëndësi e madhe dy projekteve të rikonstruktimit  
të gjimnazit “14 Engjëjt” dhe shkollës 9-vjeçare 
në Lin. Për sa u përket këtyre projekteve të 
rikonstruksionit, ato financohen nga qeveria 
dhe një përqindje nga Bashkia. Ashtu siç jemi të 
vetëdijshëm dy gjimnazet e qytetit “Muharrem 
Çollaku” dhe “Gjergj Pekmezi” kanë standarde dhe 
kushte shumë të mira tashmë. Ne presim që aty të 
ketë një rritje edhe në cilësinë e mësimdhënies dhe 
rezultateve, por kjo ngelet një sfidë. Gjithashtu, 
do bëhen rrethime në kopshte, në shkollat e 
qytetit, shtrime të oborreve për një ambient më të 
këndshëm sportiv. Do të vendosen stola dhe përveç 
lyerjeve, pjesëve hidraulike, elektrike, besojmë se 
nëse do të rikthehemi në shtator shkollat do të jenë 
në kushtet e duhura dhe në normalitet.
Si mendoni të zhvillohet viti i ri shkollor 
2020-2021 referuar situatës në të cilën 
ndodhemi?
Si Bashki dhe Zyrë Arsimore, ne presim urdhrat 
dhe udhëzimet që vijnë nga Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë. Kjo është e rëndësishme, 
sepse në vijim të tyre vazhdojmë punën për vitin 
shkollor. Ne si institucion, jemi të gatshëm që në 
rast se ka pengesa ose shtyrje të datës së fillimit 
të vitit, të zbatojmë udhëzimet jo vetëm nga 
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë por edhe 
nga ajo e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 
Po identifikojmë të gjitha problematikat dhe po 
vazhdojmë punën që më datë 14 shtator gjithçka 
të jetë gati.
A keni një mesazh për të rinjtë pogradecarë?
Patjetër! Të gjithë të rinjtë, jo vetëm të qytetit 
tonë, janë “lindja e diellit”. Dhe ne presim që ky 
diell, pra të rinjtë, çdo ditë ta ndryshojnë qytetin 
e Pogradecit nëpërmjet një arsimimi sa më cilësor 
dhe të plotë në mënyrë që të jenë të denjë për 
vendlindjen e tyre. Kështu ata do të jenë krenarë 
jo vetëm për veten e tyre por edhe që janë pjesë e 
këtij qyteti.
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Intervistë me drejtoreshën e Qendrës Arsimore, znj. Anxhela Andoni

Majtas - znj. Anxhela Andoni, Drejtore e Qendrës Arsimore, djathtas - gazetarja

Pogradeci ka 2 zona të mbrojtura: peizazhi 
ujor dhe tokësor i Pogradecit, që njihet si pellgu 
ujëmbledhës i liqenit, i cili përfshin liqenin dhe 
derdhjet ujore të tij, dhe zona e mbrojtur “Guri 
i Nikës” që është në Mokër, në afërsi të Llëngës. 
Gjithashtu ka dhe disa monumente natyre. 
Unë do të veçoja si gjithë të tjerët atë që mbart 
vlerat më të larta natyrore, peizazhin apo pellgun 
ujëmbledhës të liqenit, i cili para një viti është 
bërë pjesë e UNESCO-s si trashëgimi natyrore-
kulturore botërore.
Sa herë në vit realizohen trajnime për ju si 
administratë?
Nuk mund të them ekzaktësisht sa herë, por besoj 
se bëhen 3-4 trajnime në vit për rritje kapacitetesh.
Do të ishit të gatshëm të realizonit një 
trajnim për të rinjtë në lidhje me zonat e 
mbrojtura?
Një nga objektivat tanë kryesorë është promovimi 

i zonave të mbrojtura ndaj bëjmë disa prezantime 
nëpër shkolla 9-vjeçare dhe gjimnaze gjatë gjithë 
vitit, kështu që kjo ide është shumë e mirë dhe do 
të më pëlqente të isha pjesë e një trajnimi për të 
rinjtë në lidhje me zonat e mbrojtura.
Cilat janë institucionet që bashkëpunoni 
më shumë në Pogradec?
Institucionet lokale, do të veçoja Bashkinë 
Pogradec, Shërbimin Pyjor pranë Bashkisë 
Pogradec, Organizatën e Menaxhimit të 
Peshkimit, Policinë, dhe në raste zjarri pyjor edhe 
Zjarrfikësja.
Si ndikon në punën tuaj situata e COVID-19 
dhe sa mendoni se do të reflektohet kjo në 
turizëm?
Për sa i përket punës sonë nuk është se ka ndikuar 
shumë pasi edhe gjatë kohës së karantinës ne kemi 
qenë në punë, nuk e kemi ndërprerë atë pasi puna 
jonë është e ndërthurur mes terrenit dhe zyrës. 

Ndërsa në lidhje me turistët besoj se do ketë një 
ndikim shumë të madh, veçanërisht tek turistët e 
huaj, pra do ketë një rënie të numrit të tyre, duke e 
bërë këtë ndikim negativ.
A keni një mesazh të cilin do doni ta ndani 
me të rinjtë?
Mesazhi kryesor që do jepja është që ta duan 
shumë vendin e tyre, të vizitojnë monumentet 
natyrore, pasi ne prezantojmë zonat e mbrojtura 
natyrore dhe çfarë është më e rëndësishme, të mos 
largohen nga vendi sepse në këtë situatë që është 
ka shumë nevojë për të rinjtë.                                                                                      

Gazetare: Klea Kodra

Gazetare: Sara Basha
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Ana Novaku
Klasa X B

Denis Jaçe
Klasa XII B

Daljan Musollari
Klasa XI B

Dorian Alilanj
Klasa X A

Erinda Jaçe
Klasa XII A

Senatorët e Sh.M.B “Dëshmorët e Pojskës”, Udënisht, Pogradec

Vjosana Abazi
Klasa XI A

Senatorët e Sh.M.B “Qemal Bazelli”, Çerravë, Pogradec

Arsiola Alinj
Klasa X A

Desara Lipo
Klasa XI A

Kleart Hajrulla
Klasa XII B

Megi Beshello
Klasa XII A

Intervistë me Dr. Peter Makiriyado (Ph.D.), Rektori i Nehemiah Gateway University
 Hidheni vështrimin tuaj larg në drejtim të së ardhmes, krijoni vizionin tuaj!

Përshëndetje profesor Makiriyado. Është një 
kënaqësi për ne të rinjtë, të jemi përballë jush në 
këtë intervistë. 
Çfarë mund të na thoni për eksperiencat 
tuaja të mëparshme dhe formimin tuaj 
akademik?
Atëherë, unë kam dy diploma bachelor në degën e 
Lidershipit Kishtar dhe Studimeve Ndërkulturore, 
një Master në Administrim Biznesi, një Master of 
Arts në Teologji dhe një Doktoraturë në Edukim 
dhe Zhvillim. Për shumë vite kam shërbyer në 
pozita lidershipi, së bashku me punën si profesor 
në edukimin fetar, edukimin teknik dhe biznes. Në 
Shtetet e Bashkuara kam ndërtuar një organizatë jo 
fitimprurëse së bashku me një kolegj në Zimbabwe, 
i cili është ende në ndërtim ndërkohë që po flasim. 
Duke marrë në konsideratë formimin tuaj 
akademik dhe punën shumë të vlerësuar, 
a e zgjodhët ju NGU, apo ju zgjodhën ata ju 
për të drejtuar?
Pozicioni të cilin unë mbaj aktualisht është vendosur 
nga Bordi Drejtues i Organizatës. Pasi kisha 
shërbyer për rreth një vit si Dekan akademik, Bordi 
vendosi të më emëronte Rektor të Universitetit. Pra 
me pak fjalë, Nehemiah më zgjodhi mua. 
Universiteti juaj ka studentë të huaj, por edhe 
shqiptarë. Si do ta vlerësonit interesimin 

e tyre, cilët janë më të përkushtuar në 
procesin mësimor?
Të mësuarit është në vetvete një proces relativ, 
pra do të ishte e padrejtë të kategorizonim 
studentët në këtë mënyrë. Megjithatë, nëse pyetja 
do të perifrazohej ndryshe mund të arrinim 
në përfundimin se për studentët e huaj është 
përgjithësisht më e lehtë të familjarizohen me orën 
e mësimit, pasi nuk ekzistojnë barrierat gjuhësore. 
Pavarësisht kësaj ka shumë studentë shqiptarë për 
të cilët ky fakt nuk përbën asnjë problem. 
Cili është kontributi që universiteti ka 
dhënë në komunitetin e Pogradecit, duke 
ditur që është i vetmi në rrethin tonë?
Në NGU ne synojmë të ofrojmë një edukim 
akademik që konsiston në praktikën e inkorporuar 
me teorinë. Teoria u mundëson studentevë të 
krijojnë bazat e nevojshme për të analizuar 
dhe ndihmuar bizneset e ndryshme në vendin 
e tyre, por në mënyrë që të bëhet kjo gjë është e 
rëndësishmë ta koordinojmë teorinë me praktikën. 
Ne jemi të hapur të pranojmë ftesën e çdo biznesi 
për të ndihmuar në ideimin, ngritjen e biznesit ,por 
edhe në rimëkëmbjen e tij. Aktualisht, një grup 
studentësh po punon pranë Kantinës së Verërave 
‘Caco’, duke ndihmuar me strukturimin e saj, për të 
funksionuar dhe përfituar sa më shumë në tregun 
konkurrues lokal, por edhe më gjerësisht. 
Pse studenti i së ardhmes duhet të zgjedhë 
NGU?
Një prej arsyeve më të rëndësishmë pse NGU 
duhet të jetë zgjedhja kryesore e studentëve, është 
kualiteti dhe ekselenca mësimore. Çdo student që 
del nga bankat e universitetit tonë, e ka merituar 
diplomën dhe dijet e marra gjatë viteve të shkollës. 
Është e parashikuar që çdo student të plotësojë 29 
module në degën e Ekonomisë dhe Biznesit dhe 19 
module në programin Master. Siç e përmenda edhe 
më lart, ne vlerësojmë jo vetëm teorinë, por edhe 
anën praktike, për këtë arsye ne u mundësojmë 
studentëve tanë plot 6 semestra, për të vënë në 
praktikë njohuritë e marra, duke i mbështetur dhe 
këshilluar përgjatë gjithë këtij procesi. 
Duke ditur se diploma juaj është e 
akredituar zyrtarisht edhe në SHBA dhe 
Gjermani, ju mendoni se studentët zgjedhin 
NGU si një mundësi për të emigruar më 
pas në këto vende apo zgjedhin standartin 
mësimor?
Këtu te NGU ne marrim përgjegjësi të plotë për 

studentët tanë duke iu ofruar atyre edukimin e 
duhur përmes metodave këshilluese brenda dhe 
jashtë dyerve të universitetit. Ne krenohemi me çdo 
arritje të tyren, por dëshira jonë është t’i shohim 
këta studentë pranë komunitetit të tyre. Pavarësisht 
rrugëtimit që ata ndjekin në jetë, ne i këshillojmë 
gjithmonë që të mos reshtin së dhëni kontribut për 
vendin e tyre, pavarësisht distancës fizike. 
A keni menduar të zgjeroni programet tuaja 
të studimit përveç Ekonomisë dhe Biznesit 
që ofroni momentalisht?
Po, ne jemi në kërkim të programeve të cilat u 
përshtaten interesave dhe nevojave të komunitetit 
tonë. Momentalisht jemi duke punuar me zgjerimin 
e disa programeve mësimore, si Administrim 
Biznesi, Punë Sociale, Mikpritja dhe Turizmi. 
A keni një mesazh për të rinjtë pogradecarë?
Konsiderojeni veten si qytetarët e së ardhmes, pas 
disa vitesh ju do të jeni prindërit, qytetarët, liderët 
e komunitetit, liderët e shoqërisë. Konsiderojeni 
këtë periudhë si një trajnim dhe parapërgatitje 
për t’u bërë një kontributor në zhvillimin e 
gjeneratave të ardhshme. Shijojeni rininë, por 
mos harroni se ju jeni përgjegjës për të sjellë 
zhvillimin në komunitetin tuaj. Mos reshtni së 
mësuari dhe së përgatituri vetveten. Merrni gjithë 
kohën e nevojshme për të kuptuar se si funksionon 
shoqëria. Jo vetëm sot për sot, hidheni vështrimin 
tuaj larg në drejtim të së ardhmes, krijoni vizionin 
tuaj. Formimi juaj sot përbën një faktor shumë të 
rëndësishëm të së ardhmes, që ne së bashku po 
krijojmë. Për një moment mendojeni veten tuaj si 
një flutur jeta e së cilës kalon në disa faza. Ka një 
periudhë të caktuar kur është vetëm një larvë si 
gjithë të tjerat, por mbani mend se kjo është vetëm 
një periudhë e cila do të kalojë, nuk është e gjithë 
jeta e fluturës. Një ditë edhe ju do të bëheni flutura, 
por tani, këtë periudhë të jetës suaj shfrytëzojeni 
për të formuar veten tuaj, personalitetin tuaj. 
Përpara jush qëndron një jetë e gjatë dhe një e 
ardhme emocionuese.

 Gazetare: Elia Meçi

Dr. Peter Makiriyado (Ph.D.) Rector at NGU

Skano QR Code 
për të ndjekur 
intervistën 
e plotë!
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Më datë 11.07.2020 tek “Sheshi i Trëndafilave”, i kthyer tashmë në një 
atraksion turistik me shumë vlerë për qytetin e Pogradecit, u zhvillua një 
mbrëmje poetike e titulluar “Mund pa fund për art magjie”. Një gërshetim 
vargjesh  me ngjyra jete dhe dashurie, nën hijeshinë e liqerit, e shoqëruar me 
muzikë në sfond. Kjo performancë ishte e ndarë në dy blloqe poezish, midis 
të cilave ishte edhe një vijë melodike. Pjesëmarrës ishin jo vetëm aktorët e 
Qendrës Kulturore, por edhe një grup nxënësish nga gjimnazet e Pogradecit. 
Publiku pogradecar dhe vizitorët e shumtë në qytet, shijuan për gati 45 minuta 
këtë performancë. Përgatitjet për mbrëmjen zgjatën 2 javë dhe njoftimi për të 
u bë në faqen zyrtare të Qendrës. Këto mbrëmje, e të tjera shfaqje artistike do 
të na shoqërojnë gjatë ditëve të verës në këtë shesh, ku ndërthuren këndshëm 
aroma e trëndafilave me magjinë e liqenit.                 Gazetare: Sara Basha

Premtimi për Teatrin e Kukullave 
“Pirro Xëci”

Majtas - Gazetarët dhe djathtas - z. Robert Budina, regjisor 

Në datën 01.06.2020, në qytetin e Pogradecit, tek Qendra Kulturore u bë tubi-
mi i zhvilluar nga aktorët e Teatrit Kombëtar, pas shembjes së tij. Në këtë ditë 
stafi i gazetës “Letër e Hapur” intervistoi drejtuesin e këtij tubimi, z. Edmond 
Budina. Në këtë intervistë anëtarët e stafit të gazetës kërkuan edhe diçka për 
qytetin e Pogradecit, konkretisht për Teatrin “Pirro Xëci”.
Zoti Budina u pyet nëse do të ofronte ndihmën e tij për të nxitur restaurimin 
e Teatrit të Kukullave në Pogradec, duke marrë parasysh edhe rëndësinë e 
tij vite më parë. Përgjigjja e tij është një përgjigje shpresëdhënëse për qyte-
tin e Pogradecit, duke thënë se ai do të jetë gjithmonë i gatshëm dhe me 
shumë dëshirë për të mbështetur një tubim të ngjashëm paqësor. Zoti Budina 
ka theksuar se ata janë një grup i vogël prej 30 personash, por ata kanë një 
mbështëtje prej mijëra personash. 
Pra, nuk ka rëndësi se sa individë e marrin iniciativën, sepse edhe një numër 
i vogël mund të sjellë ndryshimin. Në këtë mënyrë ai thotë se kanë vendosur 
një shembull që duhet ndjekur dhe sugjeron që edhe ne ta nisim një iniciativë 
të tillë me qëllim rindërtimin e Teatrit të Kukullave. 
Gjithashtu, thekson se do të kemi një mbështetje absolute prej tyre. 
Dalë-ngadalë, bashkimi i disa individëve duke nisur që nga ne dhe pastaj 
mbështetësve tanë siç tha dhe zoti Budina, do të garantojë një ndryshim sado 
të vogël.

PRO-ART

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet ligjit

1. Promovimi i të drejtave dhe mbështetjes me qëllim fuqizimin e të rinjve;
2. Legjitimiteti, barazia në të drejta e mundësi dhe mosdiskriminimi;
3. Koordinimi i politikave rinore me politikat në fushën e arsimit, kërkimit 
shkencor, politikave financiare, punësimit, vullnetarizmit, mbrojtjes e 
përfshirjes sociale, shëndetësisë, kulturës, sportit, mjedisit, turizmit, 
drejtësisë, punëve të brendshme e të jashtme, integrimit dhe të mbrojtjes;
4. Harmonizimi i politikave rinore me politikat e zbatuara nga Bashkimi 
Europian, Këshilli i Europës, Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe 
institucione të tjera ndërkombëtare;
5. Garantimi i pjesëmarrjes së të rinjve në proceset politikëbërëse dhe 
vendimmarrëse;
6. Liria e organizimit, iniciativave rinore dhe të vetë-qeverisjes së organizatave.
Mendoj dhe besoj fort që falë parimeve të sipërpërmendura dhe vullnetit 
“të çeliktë” rinor, ata do të jenë një pasqyrë e mirë reflektive e interesave të 
qytetarëve e veçanërisht të të rinjve.                            Gazetar: Oresti Pengu

Të rinjtë e ditëve të sotme, falë shumë faktorëve të ndryshëm, arrijnë të jenë të 
frytshëm në ide dhe mendime, por që këto ide të sillen në jetë, duhet që këta 
të rinj të kenë mbështetje nga ligji dhe të fuqizohen prej tij. Kjo mbështetje 
dhe ky fuqizim i këtyre të rinjve me ide të mëdha, bazohet në disa parime 
kryesore: 

Mundësitë e barabarta për të rinjtë
Sot, mes të rinjve dhe moshave të rritura ka shumë dallime, gjë e cila nuk duhet 
të ndodhë. Jemi të barabartë dhe kemi të drejtë të japim secili mendimin e tij 
në mënyrën që na përshtatet.

Sipas ligjit përkatës saktësohet se:
a) parimi i barazisë dhe i mosdiskriminimit, është shumë i fuqishëm tek të 
rinjtë;
 b) parimi i mundësive të barabarta dhe garantimit të pjesëmarrjes së të 
rinjve në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse në fushat e arsimit etj, 
hedh poshtë të gjitha ato çka sot bëhen me të rinjtë.
Në bazë të këtij neni, të rinjtë kanë të drejtë të shprehen lirshëm për diçka 
që u pëlqen, ose për diçka që nuk u pëlqen. Gjithashtu ata kanë të drejtë të 
jenë pjesë e proceseve politikëbërëse dhe vendimmarrëse në të gjitha fushat 
e përmendura me lart. Ky nen nuk i jep askujt të drejtën të diskriminojë të 
rinjtë dhe t’u heqë të drejtën e pjesëmarrjes në të gjitha fushat e caktuara për 
ata.                                                                                 Gazetare: Risilda Topuzi

Gazetar: Saimir Kuqo

Mund pa fund për art magjie
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Në pjesën e dytë të këtij shkrimi, 
do tentojmë të hedhim dritë mbi 
variantet e ndryshme të poemës 
(baladës) dhe të bëjmë disa 
krahasime të disa varianteve më të 
përhapura në Shqipëri.
Pamë motivin e Lenorës, i cili është 
diçka tjetër dhe “motivi i vëllait 
të vdekur”, diçka tjetër. Lenorën, 
kryesisht prozë, e hasim në Angli e 
Skandinavi, Gjermani, Francë e Itali, 
shtrihet te hungarezët, te kinezët, 
lituanët, letonët, rumunët, armenët, 
duke arritur deri te sllovenët. 
Ndërsa në jug, në hapësirën 
serbokroate, maqedonase, bullgare, 
rumune, shqiptare e greke motivi 
i Lenorës nuk ekziston. Aty haset, 
përgjithësisht në stil baladë, motivi i 

“vëllait të vdekur”.   
Cili variant ka qenë fillestari?                                                                                                                                  
Disa studiues mendojnë se mund të 
kenë qenë të pavarura njëra nga tjetra. 
Studiuesi rumun D.Korakostea, 
shkruan: “Marrëdhënia midis vëllait 
e motrës në traditën sipas së cilës 
i vdekuri udhëton natën me kalë, 
është më e vjetër se në tregimin, 
sipas të cilit i vdekuri i hipën kalit 
natën me të fejuarën e vet”. Pra, në 
Ballkan, ku gjinia, familja e madhe 
patriarkale, për arsye të caktuara 
historiko-shoqërore ishin shumë 
më të forta, jetuan më gjatë e më 
fuqishëm marrëdhëniet midis vëllait 
e motrës në këngën e vëllait të 
vdekur e na dhanë marrëdhënie  të 
një dashurie vëllazërore prekëse. 
Kurse në pjesën tjetër të Evropës, ku 
zhvillimi historik e shoqëror ndoqi 
një rrjedhë të ndryshme, në këngë 
shfaqen dy personazhe disi të rinj: 
i fejuari me të fejuarën, i dashuri 
me të dashurën, burri me gruan. 
Në traditën gojore shqiptare kënga 
e “vëllait të vdekur” gjendet në tri 
grupe të përcaktuara mirë: në atë që 
populli i quan kënga e Halil Garrisë, 
në këngën e Dhoqinës dhe në këngën 
e Kostandinit e Garentinës. 
KËNGA E HALIL GARRISË
Është epike, e rëndë, tronditëse. 
Është kënga e një familjeje të madhe 
që shuhet, vëllezërit, motra, nëna 
vdesin nga dashuria e madhe për 
njëri-tjetrin. Duket si fitore e plotë 
e vdekjes, por në të vërtetë, është 
triumfi i jetës. Vëllai i vdekur çohet 

nga varri dhe mban besën që i ka 
dhënë së motrës. Atë e “ka xanë varri 
me besë t’dhanë”. Është kënga e 
njeriut, himn për të, triumfi i tij mbi 
vdekjen. Janë analizuar 75 variante të 
kësaj kënge, të hasura më së shumti 
në Shkodër dhe në pjesë të ndryshme 
të Kosovës. Në 75 variantet shqiptare 
të Halil Garrisë, 5 janë fare pa emër, 
ndërsa 52 kanë vetëm emrin e vëllait 
të vdekur. Emri i motrës shfaqet më 
vonë. Një dukuri të tillë (52 variante 
vetëm me emrin e vëllait pa atë të 
motrës), nuk e shohim në gjithë 
përvojën ballkanike : nga 43 variante 
greke, krahas emrit të Konstandinit 
është edhe ai i motrës (me përjashtim 
të një varianti), ndërsa në 77 këngë 
bullgare e maqedonase, emri i 
motrës mungon vetëm një herë.
  Numri i vëllezërve është zakonisht 
7 ose 9. Prej gojës së vëllait të vdekur 
motra mëson se vëllezërit janë 
martuar, por nuset e nipërit mbeten 
simbolikë. Askund s’e gjejmë nënën 
plakë me fëmijë ndër duar, siç ndodh 
në variantet bullgare e maqedonase. 
Babai nuk përmendet asnjëherë 
në gjithë këngën e Halil Garrisë te 
shqiptarët. Motra martohet “7 vjet 
larg... 9 muaj larg... 9 ditë larg” ose 
“7 ditë rrugë larg... 7 konaqe larg”. 
Ku janë 7 vëllezër, janë 7 ditë rrugë 
larg; ku janë 9, janë 9 ditë rrugë larg. 
Motivi që e bind motrën – besa. I 
vogli, i jep motrës – vetëm e gjithnjë 
asaj – besën se do shkojë ta marrë. 
Premtimin në 31 variante, bën Halili; 
në të tjerat, premtimi bëhet në emër 

të vëllazërisë. Në të gjithë variantet, 
vëllanë e çon prej varrit malli, 
vajtimi dhe lotët e së motrës; I nënës 
asnjëherë. Në të 75 variantet, vëllai 
i vdekur çohet vetë, vetëm në 41 
variante, e ngre Zoti në 28 dhe në 6 
nuk thuhet fare. Ndërmjetës të tjerë, 
hyjnorë a shenjtorë, nuk ka. Kjo 
tregon që Kënga e Halil Garrisë është 
shumë pranë rrëfenjës fillestare, kur 
i vdekuri çohet nga varri vetëm po 
t’ia prishnin qetësinë. Halili shkon 
te motra përgjithësisht me kalë; në 
disa variante nuk thuhet fare me se 
ecën (le të nënkuptohet se shkon 
në këmbë). Nuk shohim asgjëkundi 
që të vdekurit t’i bëhet “kalë rrasa 
e varrit”, si në këngën e Dhoqinës e 
të Konstandinit e Garentinës. Kali 
është gjithmonë i gjallë. Te kënga e 
Dhoqinës: “rrasa bëhet kalë/balta 
bëhet shalë”. Te “Konstandini e 
Garentina” guri i varrit i bëhet “kalë 
i harbuar”, rrethi “fre i argjendtë”. 
Kënga e Halil Garrisë nuk është e 
mbushur me truke të tilla artistike me 
të cilat, jo pa arsye, është e mbushur. 
Edhe kënga e popujve të tjerë. “Halil 
Garria” është këngë tepër e mbyllur. 
Ajo shënon fazën e parë të baladës 
së “vëllait të vdekur”. Ajo zhvillohet 
kryesisht brenda vetvetes.
Klemend Guçi 
Mësues,
 Gjimnazi 
“Gjergj Pekmezi’’, 
Pogradec

Motivi ballkanik dhe europian i disa prej baladave të mirënjohura në folklorin 
tonë dhe jo vetëm, Pjesa e II-të (Kënga e Halil Garrisë)

“Besa e Halil Garrisë”, piktor Gazmend Leka

Mes dy detesh

Mes dy detesh them të rri,
Nga kureshtja do ve re,
Mbase shpejt s’do të mbërri,
Por dhe shpejt, nuk ka përse!
Domosdo që do të lagem,
Madje i lagur do të vi,
Ndoshta nga uji do plakem,
Në mes detesh do të rri.
E nëse vonohem,
Ndoshta ti do më kërkosh,
Unë, nga detet nuk largohem,
Mendjen dot s’do ma ndërrosh.

Mateo Yskollari

Sikur 

Ah sikur,
Sikur të mundesha të ndryshoja 
fundin e një libri,
Por nuk mundem,
Sepse s’jam autor i tij .

Sikur të mundesha të ndryshoja 
ritmin e këngës,
Por nuk shkon,
Melodia e saj ndryshon .

Ashtu si kjo botë
Ashtu si unë
Nuk mundem 
Nuk mundem ta ndryshoj atë.

T’i jepja familjes lumturi 
T’i jepja një prindi çlodhje dhe fuqi
Një botë pa dhimbje, pa lot 
Sikur të mundesha, por nuk mun-
dem dot.
                         
Vikena Hoxhallari

Refleksi i së vërtetës

Sa shumë gjykojmë, 
sa pak kuptojmë. 
Sa shumë shpresojmë, 
sa pak veprojmë. 
Sa shumë ëndërrojmë, 
sa pak besojmë. 
Sa shumë dyshojmë, 
sa pak kërkojmë. 
Sa shumë premtojmë, 
sa pak ndryshojmë. 
Sa shumë mendojmë, 
sa pak reflektojmë. 
Sa shumë nxitojmë, 
sa pak shijojmë. 
Sepse... 
aq shumë e duam drejtësinë, 
por aq pak dënojmë padre-
jtësinë...!

Jona Mato
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Një ndër aktivitetet e radhës që ka organizuar SIG 
Foundation në bashkëpunim me Këshillin Rinor 
Pogradec është “Besniku i Librit”. Ky aktivitet u 
organizua në bashkëpunim me Dr.T.K.R, Bashkinë 
Pogradec dhe Bibliotekën “Mitrush Kuteli”. 
Drejtoresha e Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe 
Rinisë, znj. Loridela Beqari u shpreh: “Më vjen 
shumë mirë që në kuadër  të muajit të Bibliotekës 
zhvillohen aktivitete të tilla, të cilat janë një suport 
mjaft i mirë përsa u përket të rinjve pogradecarë”. Sot 
më 13.07.2020 Qendra Kulturore “Lasgush Poradeci” 
organizoi këtë aktivitet në funksion të projektit 
“Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve, për të qenë pjesë 
e vendimmarrjes lokale, nëpërmjet fjalës së lirë 
dhe aksionit qytetar”. Aktiviteti kishte për qëllim 
përzgjedhjen e kartelës më të pasur të Bibliotekës. 
Komisioni i ngritur për vlerësimin e kartelave fituese 
përbëhej nga:
1. Afërdita Duka- Përgjegjëse e Bibliotekës 
njëkohësisht edhe Kryetare Komisioni
2. Loridela Beqari- Drejtoreshë e Dr.T.K.R
3. Elia Meçi- Koordinatore e KRP
Mosha 15-29 vjeç, kartela  në bibliotekë, si edhe 
përgjigjia saktë e pyetjeve të jurisë, ishin kriteret që 
duhet t’i plotësonin fituesit. Në përfundim të këtij 
aktiviteti u indetifikuan 15 kartelat më të pasura të 
bibliotekës sipas kritereve të lartpërmendura, por 
vetëm tre ishin fituesit.
Vendi i parë: Ortian Elezi
Vendi i dytë: Joana Kaftira 

Vendi i tretë: Klea Agolli
Të pesëmbëdhjeta kartelat e përzgjedhura fillimisht, 
përmbanin elemente dalluese dhe personifikuese për 
lexuesit, por midis tyre tre kartela bënë diferencën. 
Fituesi i vendit të parë, përveç librave artistikë shfaqte 
interes edhe për libra me tematikë shkencore, si fizika 
dhe matematika. Ndërkohë, Joana si fituese e vendit 
të dytë shfaqte një tërheqje drejt trillerit dhe misterit.  
 Përveç pyetjeve që iu drejtuan fituesve nga komisioni, 
pati edhe bashkëbisedime nga të pranishmit, si 
stafi organizativ dhe kandidatët e përzgjedhur, 
rreth librave që ata kishin lexuar, por edhe rreth 
shumë sugjerimeve për libra të tjerë të cilët mund të 
pasurojnë bibliotekat e tyre një ditë. Të rinjtë ishin 
shumë entuziastë për aktivitetin por organizatorët, 
në ndjekje rigoroze të masave anti-covid përzgjodhën 
vetëm 9 pjesëmarrës. “Ne shpresojmë që aktivitete si 
Besniku i Librit të rritin frekuentimin në Bibliotekë”- 
u shpreh përgjegjësja e Bibliotekës “Mitrush Kuteli”, 
znj. Afërdita Duka. Ndërkohë, nga pushteti lokal, 
Drejtoresha e Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe 
Rinisë, pasi çmoi vlerën e aktivizimit rinor u shpreh 
si më poshtë: “Falënderojmë organizatorët dhe 
donatorët që zgjodhën pikërisht lexuesin pogradecar 
për të suportuar dhe promovuar, duke nxitur të rinjtë 
drejt leximit”. Ky aktivitet ia arriti qëllimit të tij, pasi 
bëri bashkë shumë lexues me ide dhe perceptime 
të ndryshme, si edhe solli përsëri në qendër të 
vëmendjes, bibliotekën dhe librin.

Lexuesit më të mirë në Pogradec

Historia e saj në historinë e Pogradecit
Bashkia Pogradec dhe Muzeu Historik 
Pogradec, me mbështetjen e Projektit të 
USAID-it për Planifikimin dhe Qeverisjen 
Vendore “Gratë, Paqja dhe Siguria”, 
organizuan më 18 korrik një diskutim me të 
rejat dhe të rinjtë, me qëllim identifikimin 
dhe promovimin e figurave femërore të 
shquara të qytetit, kontributi i të cilave 
është i paarritshëm edhe në ditët e sotme. 
Në ambientet e Muzeut Historik Pogradec, 
mirëseardhja dhe fjala e hapjes i takonte 
znj. Froseda Amgjellari Tola, Përgjegjese e 
Muzeut Historik Pogradec, e cila u shpreh 
si më poshtë: 
“Jam shumë e lumtur që Pogradecit iu dha 
mundësia për të treguar dhe për të nxjerë 
në pah vlerat dhe kontributet e grave 
pogradecare, të cilat kanë luajtur një rol të 
rëndësishëm për frymëzimin dhe nxitjen e 
brezit të ri, si edhe falenderoj të rinjtë për 
prezencën e tyre dhe dëshirën që ata kanë 
për të njohur më shumë rreth kësaj teme”.
Të pranishëm në këtë diskutim ishin: Znj. 
Dolly Eittberger, Përfaqësuese e Projektit 
të USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen 
Vendore; znjsh. Loridela Beqari, Drejtore e 
Drejtorisë së Turizmit, Kulturës dhe Rinisë; 
znj. Afroviti Gusho, themeluese e shoqatës 
“Unë, Gruaja”. Gjatë këtij diskutimi  u 
paraqit një broshurë e titulluar “Historia e 
saj në historinë e Pogradecit”. Kjo broshurë, 
e cila paraqet 26 jetëshkrime të shkurta të 
grave që kanë dhënë ndihmesë të shquar 

në jetën e Pogradecit, është një përpjekje 
e parë për t’u dhënë kontributeve të grave 
vendin që u takon në librat e historisë. 
Për jetën e tyre dihet fare pak, çka dihet 
me siguri është se këto gra kanë dhënë 
dhe japin një kontribut të pamasë për 
komunitetin e tyre, jo vetëm në ditët e 
sotme, por përgjatë gjithë historisë. Gjatë 
këtij diskutimi u drejtuan edhe shumë 
pyetje nga të rinjtë rreth kësaj broshure. Znj. 
Monika Kocaqi, duke i’u përgjigjur një prej 
pyetjeve të drejtuara nga të rinjtë u shpreh: 
“Vështirësia qëndronte në përzgjedhjen e 
grave sigurisht, por ne u munduam që të 
zgjidhnim gratë e para që hodhën hapin e 
parë në çdo drejtim”. 
Një lajm i mirë ishte që kjo broshurë do të 
vazhdojë botimin e saj më tej edhe me gra të 
tjera të suksesshme. 
Ky diskutim, si edhe krijimi i kësaj broshure 
synon të ndërgjegjësojë publikun për 
rolin e gruas përgjatë gjithë historisë. Le 
të shërbejë kjo broshurë si shtysë për të 
vlerësuar dhe mbrojtur figurën femërore, jo 
vetëm në rrethin e Pogradecit, por shumë 
më gjerë. 
 

Gazetare: 
Joana Yskollari

(SIG Foundation organizon aktivitetin “Besniku i Librit”)

Gazetare: Joana Yskollari
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Viki. H. Për mamin më të mirë
Çdo kush thotë, se ka një nënë të veçantë dhe vërtet çdo nënë 
ka veçantinë e saj. Sa më shumë ne rritemi, aq me shumë e 
kuptojmë sakrificën e tyre për më të mirën tonë, të cilën kurrë 
nuk do mundemi t’ua shpërblejmë. Përkushtimi, dashuria dhe  
dhembshuria jote, nënë, nuk krahasohet me azgjë në botë.

Me dashuri,
Vajza jote

Viki.H. Për trajnerin e ekipit BS
Edhe pse pak kohë, edhe pse një kampionat jo i realizuar siç 
duhej, së bashku e përfunduam me dinjitet. Dua të të falenderoj 
për durimin që ke pasur me mua dhe secilen prej nesh në ekip. 
Këshillat e tua me ndihmua vërtet, na ke dhënë gjithmon kurajo.

Me respekt,
Nga Pogradeci

Për mësuese Tashën (Natasha Merko) nga Xhoni 
Jesku: 
Në syrin e të gjithëve kur ishe “tmerri” i shkollës, në kohën e 
dezhurnit dhe jo vetëm, për mua ishe inspirim dhe motivim. 

Për Anonimin, ishe ti që besove tek unë edhe kur të gjithë 
mendonin ndryshe. Sukses është të kesh miq që besojnë tek ti, jo 
te rroga, as te karriera. Faleminderit D. 
Sara

DEDIKIM

E diela e argëtimit
Midis ditëve të nxehta të verës dhe 
punës intensive për numrin e dytë 
të gazetës “Letër e Hapur”, balanca 
vendoset nga aktivitetet çlodhëse 
dhe argëtuese. Ditën e dielë, KRP në 
bashkëpunim me Bashkinë Pogra-
dec, “Visit Pogradec” dhe Nehemi-
ah Getaway University organizuan 
një cikël aktivitetesh sportive ujore 
si shëtitje me kaìk, gara me kanoe, 
stand up etj. Sportet ujore të lartpër-

mendura janë një risi e kësaj vere në qytetin e Pogradecit. Për herë të parë Klu-
bi Shumësportësh i ofron pushuesit vendas, por edhe vizitorëve, mundësinë 
për të praktikuar aktivitete të tilla shumë tërheqëse dhe sfiduese. 
Duke marrë parasysh faktin që shumë të rinj mund të jenë të panjohur me 
rregullat dhe masat e sigurisë, në fillim të xhiros, u bë një njohje paraprake e 
tyre. Klevis Cane, si instruktor dhe njëkohësisht Shef  i Klubit Shumësportësh, 
prezantoi me kujdes rregullat që duhet të ndiqeshin nga të rinjtë dhe këshilloi 
të zbatoheshin në çdo kohë për të shmagur shqetësimet ose suprizat e pa-
këndshme. Në një xhiro e cila zgjati përafërsisht një orë, nën rrezet e nxehta të 
mesditës, të rinjtë lundruan në sipërfaqen e qetë të liqenit. Shpirti garues i tyre 
solli edhe disa sfida të vogla brenda grupit. Në përfundim të gjithë u rikthyen 
në breg me buzëqeshje dhe kënaqësinë e një aventure ujore. Falënderime të 
veçanta për “Visit Pogradec” dhe Klubin Shumësportësh, të cilët mundësuan 
realizimin e aktivitetetit.                                                      Gazetare: Elia Meçi

Korriku i maturantëve
08.07.2020 – 29.07.2020
Të rinjtë e Këshillit Rinor Pogradec, 
kryesisht maturantët që sapo 
përfunduan vitin e fundit të arsimit 
të mesëm, i’u bashkuan projektit 
veror të IJR-së (Instituti ‘Jeta 
e Re’), duke përfituar falas disa 
Webinare me trajnerë dhe mësuesë 
amerikanë. Temat e trajtuara 
kryesisht në këto Webinare kishin 
të bënin me: Lidershipin, Graphic 
Design, Public Speaking etj, qëllimi 
primar i të cilave ishte përgatitja e 
të rinjve për jetën studentore dhe 
më tej. Gjithashtu para fillimit të të 
gjitha takimeve online, u organizua 
dhe një mbrëmje festive ku u pritën 
të gjithë të rinjtë e interesuar, për 
t’u njohur dhe më gjerësisht  me 
vijimësinë e këtij projekti.

Gazetar: Oresti Pengu

“Discover Pogradec” është një nismë e ndërmarrë 
nga z. Gani Bego, me qëllim promovimin e qytetit 
të Pogradecit dhe zonave të mbrojtura, nëpërm-
jet guidave turistike, aventurës dhe itinerareve të 
ndryshme. Kjo platformë turistike ofron shërbimin 
e saj në dy mënyra, të cilat janë shumë të lehta për 
tu aksesuar: Faqja e Instagramit- discoverpogra-
dec, si dhe faqja e web-it: www.discoverpogradec.
com. Në qoftë se doni të zbuloni bukuritë e fshehu-
ra të qytetit të Pogradecit, “Discover Pogradec” jua 
jep këtë mundësi.

                Gazetar: Oresti Pengu

“Visit Pogradec” është një blog i kushtuar 
tërësisht qytetit të vogël bregliqenor të Pogradecit. 
Megjithëse i vogël, ai brenda vetes mbart vlera 
të mëdha kulturore dhe natyrore. Blogu është 
krijuar vetëm për ata që janë të apasionuar pas 
aventurës dhe eksplorimit të natyrës në Rrethin e 
Pogradecit edhe më gjerë. “Dëshirojmë të ndajmë 
me ju vlerat e shumta që mbarten në këtë rajon”- 
është kjo çfarë Klevis Cane dhe Aleksandër Filipllari duan të shpalosin në blogun e tyre. 
Faqen zyrtare mund ta gjeni shumë lehtë me një kërkim në internet dhe vetë blogu 
do t’ju orientojë në shumëllojshmërinë e videove dhe informacioneve rreth qytetit të 
Pogradecit.

Bethania School në Kemondo është një institucion 
arsimor bashkëudhëtar dhe partner me Nehemiah 
Gateway, për t’i ardhur në ndihmë arsimimit në vendet 
në zhvillim. Në këtë shkollë ushtrojnë profesionin e 
tyre me dhjetra mësues, të cilët nuk po shpërblehen për 
shërbimin e tyre, për shkak të problemeve ekonomike me 
të cilat është përballur vendi. Duhet të theksojmë se viti 
shkollor në Tanzani është i shtrirë në periudhën janar-
tetor. Për shkak të pandemisë botërore të COVID-19, 
shkollat në të gjithë Tanzaninë u mbyllën për një periudhë 
disa mujore. Por, edhe pas rihapjes së tyre, problemet 
ekonomike vazhdojnë të pengojnë procesin mësimor, 
pasi shkollat nuk janë në gjendje të paguajnë rrogat e 

mësuesve, si rasti i Bethania School. Shifrat për të cilat 
bëhet fjalë fillojnë nga 12.500€ për të mbuluar pagat 
mujore. Për t’i ardhur në ndihmë “Bethania School”, NG 
ka themeluar një fond dhurimi për të gjithë ata që janë 
të interesuar të ndihmojnë në kauzën e lartpërmendur. 
Detajet e llogarisë bankare do t’i gjeni të përfshira në 
formularin e mëposhtëm:
https://www.nehemiah-gateway.al/en/get-involved/
donate?neues-spendenformular-3821/spende 
Le të tregojmë bujarinë tonë, pavarësisht mundësive, për 
t’u renditur përkrah me dashamirësit e arsimit, përtej 
kufijve tanë, por për të mirën e përgjithshme. 

Gazetare: Elia Meçi

Nuk është e thënë që gjithmonë të bëjmë gjëra të mëdha për të qenë bamirës, por ka vlerë të madhe edhe të bërit gjëra të vogla me 
bujari të madhe

Discover Pogradec, një mundësi për të eksploruar Pogradecin Blog ‘Visit Pogradec’

KUADRAT INFORMATIV

Gazetar: Laert Lickollari
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HORIZONTALISHT 
5. Dikur, ishte fshat i lirë (tashmë krahinë) edhe pse Pogradeci  ishte nën 
sundimin serb. (5)
7. Ka qenë drama e interpretuar në shfaqen e parë teatrale  nga Trupa e 
Teatrit në Pogradec. (4)
8. Sipas ndarjes së re administrative në vitin 1888 Pogradeci bënte pjesë në 
Kazanë e ... (8)
12. Emri i një nga 39 vezirëve me origjinë shqiptare që u bë dhe kryeministër 
i Perandorisë Osmane, i lindur në zonën e Pogradecit. (5)
15. Një nga dy qëndrat më të hershme të qytetërimit në zonën tonë ndodhet 
pranë fshatit ... (7)
18. Lëvizja e ... quhej lëvizja e Pogradecarëve (Bendo Shapërdani, Sul 
Sulstarova) kundrejt sundimtarëve osmanë për rritjen ë taksave në vitin 1863. 
(8)
21. ''Luadhi i ...'' quhet lëndina në lindje të fshatit Hoshteçë. (7)
22. Ishte vilajeti ku bënte pjesë Pogradeci gjatë pushtimit Turk (në sanxhakun 
e Ohrid). (10)
23. Njësia Administrative e Bashkisë Pogradec me numrin më të ulët të 
banorëve. (6)
24. Shoqëria e parë sportive e kulturore në Pogradec quhej ''Trupi ...''. (10)
25. Quhej kinemaja e parë në qytetin e Pogradecit. (8)
26. I përdori Gjergj Pekmezi për të zbuluar dhe demaskuar blerjen e fëmijëve 
shqiptarë që të flisnin greqisht para Komisionit. (8)

VERTIKALISHT 
1. Ndeshja e parë e futbollit në Pogradec është luajtur mes Pogradecit dhe 
nje skuadre të ushtrisë... (8)
2. Quhej Shoqëria e parë Pogradecare për përhapjen e gjuhës shqipe. (8)
3. Në malin me gështenja, që ndodhet prapa Kalasë së Pogradecit, është një 
vend i hapur dhe këtij vendi populli i Pogradecit i thoshte Shën ... (5)
4. Pogradeci ishte nën pushtetin ... kur u nënshkrua Deklarata e Pavarësisë 
në Kuvendin e Vlorës. (4)
6. Kuptimi i fjalës Katjel, dikur zonë e populluar dhe me vreshta, sot fshat 
nën territorin e Bashkisë Prrenjas. (10)
9. Pseudonimi i shkrimtarit Dhimitër Pasko në lidhje me vendlindjen e tij 
Pogradecin, Dr. (3)
10. I quanin pogradecarët e vjetër varkat që përdornin për peshkim. (5)
11. Ura e ... është ura e një fshati në Pogradec, e cila është pjesë e rrugës 
Egnatia dhe klasifikohet si monument kulture i kategorisë së I-rë. (7)
13. Quhej dikur Liqeni i Ohrid dhe përgjatë tij banonte fisi ilir i enkelejdëve. 
(8)
14. Emri Pogradec është një toponim sllav që ne gjuhën shqipe do të thotë 
‘Qytet nën ...’ (4)
16. Vendbanimet ilire në Selcën e Poshtme, dikur quheshin qytetërimi i ... (8)
17. Quhej mbreti që formoi një shtet Ilir të fuqishëm gjat shekullit të V-të në 
rajonin e Pogradecit, me vendbanime dhe kështjella rreth Liqenit te Ohrit. 
(5)
19. Ylli i ... quhej dikur skuadra e futbollit të Pogradecit (sot: KS Pogradeci). 
(3)
20. Serbët pushtuan Pogradecin me pretekstin se do ta mbronin nga... (8)

FITON AI QË DI
Ky fjalëkryq është hartuar me të dhëna historike, fakte, 
personalitete, por edhe zbulime nga gojëdhëna mbi rrethin 
e Pogradecit. Shumë informacione publikohen për herë 
të parë në  medien e shkruar, konkretisht Gazetën ‘’Letër 
e Hapur’’. Fituesi/ja është i/e lutur ta dërgojë versionin e 
plotësuar, të shkruar ose të skanuar, pranë redaksisë së 
gazetës ‘’Letër e Hapur’’ dhe do të shpërblehet me një dhuratë 
modeste, si edhe do të publikohet në numrin e radhës.

ZGJIDHJA E KRIPTOGRAMËS SË NUMRIT TË PARË:

‘‘Se s’dashuronja – as un’ as ti, 
Po dashuronte dashurija: 
Një dashuri-një fshehtësi 

Më e fshehur sesa fshehtësija.” 
Lasgush Poradeci

Fitues: Ortian Elezi 
Shpërblimi: Libri ‘’Shqipëria ç’ka qenë, 
ç’është e ç’do të bëhet’’, autor Sami Frashëri

Gazetarë + Monitorues

Ky botim u realizua në kuadër të projektit 
‘’Aktivizimi dhe fuqizimi i të rinjve, për qenë pjesë 
e vendimmarrjes lokale, nëpërmjet fjalës së lirë dhe 
aksionit qytetar’’, me mbështetjen financiare të 
Leviz Albania, një projekt i Agjencisë 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), në zbatim nga SIG Foundation. 
Mendimet dhe opinionet e shprehura në këtë 
gazetë ju përkasin autorëve dhe nuk përkojnë 
domosdoshmërisht me qëndrimet e donatorëve.


