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Festohet dita e komunës së Tetovës 
Posted by shqipmedia1 on Mar 4th, 2011 // No Comment  

Me një ceremoni solemne komuna e Tetovës të enjten ka nderuar me mirënjohje personat të cilët 
kanë kontribuar në sfera të ndryshme për qytetin e Tetovës. 
Me rastin e 3 Marsit Ditës e komunës së Tetovës, komuna e Tetovës në vitin 2011 ka ndarë 
dhurata personave të shquar fizik dhe juridik në shenjë faleminderimi për rezultatet e arritura në 
fusha të ndryshme të jetës së përditëshme dhe për kontributin e dhënë në afirmimin e qytetit të 
Tetovës. 

Me këtë rast mirënjohje për kontribut në sferën e shkencës mirënjohje i nda doktor Murtezan 
Ismailit, në fushën e arsimit disa veteranëve të arsimit, në fushën e OJQ-së organizatës “ Eko 
Natyra” Tetovë, në sferën e kulturës Shoqërisë Kulturor-artistike “Jehona e Malësisë së 
Sharrit”- Tetovë, grupit Elita 5. 

Në sferën e biznesit dhuratë u nda edhe për fabrikën “Renova” nga fshati Xhepçisht, në fushën e 
gazetarisë Urim Hasipi, gazetar në Televizionin Koha-Tetovë dhe korespodent i gazetës Koha, 
Aleksandar Samarxhiev, gazetar në TV “Kis” Tetovë etj. 

Me këtë rast kryetari i komunës së Tetovës Sadi Bexheti, tha se kjo ditë na përkujton vitin 1992, 
formimin e këshillit të parë pluralist të komunës së Tetovës që si ngjarje hapi para nesh 
horizontin e pluralizimit politik dhe të jetës demokratike edhe në qytetin e Tetovës. 

“Është datë që duhet të perceptohet si një fillim i një periudhe të re ku vlerat demokratike dhe 
civilizuese zëvendësuan mentalitetin e njëmendësisë ndërkaq për komunën e Tetovës kjo ishte 
një kthesë historike që garantoi ritme të reja zhvillimi”, tha Bexheti. 

Gjatë seancës solemne të këshillit komunal, poashtu dhurata dhe mirënjohje u ndanë edhe për 
sfera tjera si në bujqësi, sport, arritje personale, institucione të ndryshme, nxënësve të 
suksesshëm që kanë marrë çmime në gara shtetërore etj. 

Ndërkaq, në orët e mbrëmjes është paraparë të mbahet një koncert festiv me rastin e ditës së 
komunës, ndërsa poashtu pritet që Lazim Destani të shpallet qytetar nderi i Tetovës. Vitin e 
ardhshëm pritet të shënohet 20 vjetori i konstituimit të këshillit të parë pluralist të Tetovës, 
transmeton Tv Koha. 

Impresum / RSS / Arkiva

http://www.shqipmedia.com/portal
http://www.shqipmedia.com/portal
http://www.shqipmedia.com/portal/lajme-shqip/aktuale-nga-qytetet/
http://www.shqipmedia.com/portal/author/shqipmedia1/
http://www.shqipmedia.com/portal/2011/03/festohet-dita-e-komunes-se-tetoves/#respond
http://www.tvkoha.tv/impresum/
http://www.tvkoha.tv/rss.xml
http://www.tvkoha.tv/arkiva/


   
Lajme > Maqedoni > Monumentet kulturore prezantohen në Tetovë 

 
Monumentet kulturore prezantohen në Tetovë 
Një falëmenderim I veçantë iu takon edhe dy shoqatave malore Eko Natyra dhe Luboten si 
dhe muzeut të Tetovës që ndihmuan në realizimin e këtij projekti”, ka deklaruar kryetari I 
komunës së Tetovës Sadi Bexheti, I cili shprehu përgëzimet e tija për punën e bërë rreth 
përgatitjes së kësaj ekspozite nëpërmjet së cilës begatohet jeta kulturore në Tetovë.Edhe 
koordinatori I Aleancës Franceze në Tetovë Faton Sherifi është shprehur se është bërë një punë e 
madhe lidhur me këtë projekt sepse janë përfshirë veçoritë kulturore të qytetit të Tetovës. 
Zmadho pamjen,... 
 
Tetovë, 7 tetor-Në Galerinë e arteve në Tetovë, të martën mbrëma është hapur ekspozita me 
fotografi të monumenteve, shtëpive dhe vendeve kulturore në komunën e Tetovës e titulluar “Të 
hapim derë në Tetovë, shtëpi dhe vende kulturore”. Ekspozita është organizuar nga Aleanca 
Franceze në Tetovë dhe komuna e Tetovës. 
 
Në fjalën e tij përshëndetëse kryetari I komunës së Tetovës Sadi Bexheti, është shprehur se kjo 
ekspozitë është një rumbullaksim I punës së mrekullueshme të dy ekspertëve nga Spanja dhe 
Franca, të cilët me përkushtim kanë realizuar këtë projekt mbi shtëpitë e vjetra dhe vendet 
kulturore në Tetovë.”Ky projekt afirmon në mënyrën më kreative shumëllojshmërinë e vlerave 
kulturore dhe trashëgiminë e pasur të qytetit tonë. 
 
Një falëmenderim I veçantë iu takon edhe dy shoqatave malore Eko Natyra dhe Luboten si dhe 
muzeut të Tetovës që ndihmuan në realizimin e këtij projekti”, ka deklaruar kryetari I komunës 
së Tetovës Sadi Bexheti, I cili shprehu përgëzimet e tija për punën e bërë rreth përgatitjes së 
kësaj ekspozite nëpërmjet së cilës begatohet jeta kulturore në Tetovë.Edhe koordinatori I 
Aleancës Franceze në Tetovë Faton Sherifi është shprehur se është bërë një punë e madhe lidhur 
me këtë projekt sepse janë përfshirë veçoritë kulturore të qytetit të Tetovës. 
 
Ky projekt është ndihmuar edhe nga Qendra Nacionale për Trashëgimi Kulturore në Shkup, 
Shoqatat malore “Luboten” dhe “Eko-natyra” si dhe Muzeu i Tetovës.  
Ndryshe fotografitë për këtë ekspozitë dhe teksti shpjegues janë bërë nga dy ekspertet për 
promovimin turizmit malor që vijnë nga Spanja dhe Franca.(U.H) 
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Zemra Shqiptare

Urim Gjata: Nderohen me mirënjohje personalitete të ndryshme në Tiranë 
E Hene, 01-12-2008, 07:41pm (GMT1) 

 NDEROHEN ME MIRËNJOHJE PERSONALITETE TË NDRYSHME 
NË TIRANË 

  
Nga Urim GJATA 

  
Të dielën në mbrëmje në Pallatin e Kongreseve në Tiranë mbajtën Festivali i tretë 
Ndërkombëtar i Forumit Imazh dhe Media ku u nderuan me Çmime dhe Mirënjohje 
shumë figura të shquara nga jeta politike dhe kulturore nga mbarë trevat shqiptare. 
Organizatorët të drejtuar nga kryetari i Forumit prof.dr. Astrit Memia ishin kujdesur që 
në këtë aktivitet të kishte përfaqësues nga Mali i Zi, Kosova, Maqedonia, Çamëria, 
Presheva. Të pranishëm ishin edhe deputet dhe ministra si Zv/Ministër i Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta znj. Marjeta Zaçe (Pronjari), Prefektja e 
Korçës Elfrida Zefi, Ministri pa portofol i Malit të Zi z. Ferhat Dinosha, akademiku Esat 
Stavileci, deputeti i PDSH Daut Rexhepi LEKA, përfaqësuesja e partisë DR znj.Flora 
Latifi (Maloku), kryetari i Lidhjes së Shoqatave Shqiptare në Greqi z.Rudi Mezini, 
Kryetari i Forumit Ndërkombëtar për të Drejatat dhe Liritë e Njeriut dega Maqedoni 
z.Idriz Sinani etj. 

Në tingujt e muzikës dhe këngës shqiptare të kënduar nga këngëtarët e njohur 
Eranda Libohova, Elbasan Munishi, Endri dhe Stefi Prifti, Eneida Tarifaj, Lirio Nushi, 
grupi i valleve nga Rugova, Gjakova, Zef Beka, Edi Furra, humoristët Behar Mera etj. Më 
tej aktiviteti vazhdoji me ndarjen e çmimeve për IMAZHIN më të mirë të politikanit të 
vitit, humanist, për filmin dokumentar më të mirë etj. Për imazhin e politikanit më të 
mirë dhe vizionar u nderuar me çmim të artë politikani i madh z.Arbër Xhaferi i cili në 
mungesë të tij për arsye shëndetësore çmimin e tërhoqi përfaqësuesi i PDSH deputeti 
Daut Rexhep LEKA. Për Imazhin në ndihmë të fëmijëve u nderuar me çmim ari znj. Liri 
Berisha, për filmin dokumentar në kujdesie të Ekologjisë fitoji filmi 
dokumentar i bërë nga shoqata Ekologjike EKO-NATYRA me kryetar 
Nexhbedin Haliti me qendër në Shipkovicë etj. Kryetari i Forumit Imazh & Media Dr. 
Astrit Memia përshëndeti të ftuarit dhe personalitetet që u nderuan me çmime duke u 
angazhuar që do të vazhdojë punën për rritjen e imazhit të Shqipërisë në botë, për 
shtrirjen e Forumit Imazh & Media edhe me gjerë në trojet shqiptare si dhe jashtë tyre 
në Itali, Greqi, Francë, Belgjikë, Angli dhe Amerikë. Forumi Imazh & Media ka për 
qëllim evidentimin e individualiteteve, personaliteteve dhe figurave publike Shqiptare të 
cilat kanë rritur dhe rrisin imazhin e Shqipërisë në botë. Në fund aktiviteti u mbyll me 
këngën e njohur PËR TY FLAMUR të kënduar nga këngëtari tetovar Elbasan Munishi i 
cili me zërin e tij elektrizoji spektatorët e shumtë që kishin mbushur sallën e madhe në 
Pallatin e Kongreseve në kryeqytetin e Shqipërisë. 
 



Pas kësaj mbrëmje aktivitetet vazhduan në kujdesin e Shoqata të ndryshme 
joqeveritare shqiptare të cilat me rastin e festave kanë nderuar me çmime dhe 

mirënjohje shumë figura kombëtare që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm për 
zhvillimin nëpër sfera të ndryshme jetësore. Në një manifestim të organizuar për nder të 
festës së Flamurit më tej në Vilën 31, ish-shtëpia e diktatorit Enver Hoxha në organizim 
të Forumi Imazh dhe Media dhe në bashkëpunim shoqatat e ndryshme shqiptare ndanë 
mirënjohje personaliteteve të ndryshme. Në mes të vlerësuarve këtë vit Lidhja e 
Shoqatave të Shqiptarëve në Greqi nderoji me Mirënjohje historianin dhe publicistin 
Arben Llalla me motivacionin: “Për kontributin në mbrojtje të të drejtave të 
emigrantëve shqiptar në Greqi (1998-2004). Dhe për ndihmat humanitare 
që ka mbledhur dhe dërguar për refugjatët shqiptar të Kosovës gjatë luftës 
së vitit 1999”. Po ashtu dr. Astrit Memia u shpall Anëtarë Nderi i “Lidhjes së 
Shoqatave të Shqiptarëve në Greqi” me motivacionin:  

 

“Për kontributin e dhënë si politikan dhe opinionisbërës për çështjen 
kombëtare dhe në të mirë të paqes dhe sigurisë rajonale. Për lartësimin e 
imazhit shqiptar në botë, si dhe për kontributin në ndihmë të emigrantëve 
shqiptarë në Greqi.” 
Vitin e kaluar Lidhja e Shoqatave Shqiptare në Greqi me Mirënjohje ka nderuar znj.Liri 
Berisha dhe Urim Gjatën.  
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Dëmtohet parku te Gurri i Shqiponjës 
6 prill- “Anëtarëve të Eko-Natyrës, adhuruesve tjerë të natyrës ju dashtë dhjetë vjet që ta 
rregullojnë këtë eko-park, u vendosën tavolina për pushuesit, shporta për mbeturina në çdo cep, 
pllakate për paralajmërime, u tamponua rruga deri te çeshmat publike, aritëm mirëkuptim me 
NPK Tetova për transportimin e mbeturinave, kryesorja e ngritëm nivelin e vetëdijes mjedisore 
tek qytetarët –dhe për një moment ai mund shkoi huq,tani ai vend duket si një arë e lëvruar ose si 
një kantierë ndërtimi. 
 
Bulldozherët e Makedonija Pat-it, kanë shkatërruar vend piknikun Gurri i Sidollit i njohur si 
“Gurri i Shqiponjës” që gjendet karshi rrugës Tetovë- Kodra e Diellit.  
 
Ky vend tani më i përngjan gërmadhave dhe jo një vend për piknik. Ky park ishte rregulluar nga 
ana e shoqatës Eko Natyra nga Tetova dhe paraqiste një vend të mirë për pushuesit.  
 
“Në vend-piknikun e quajtur Gurri i Sidollit bulldozherët N.P. Makedonija Pat me 3-4 mars 
2010,e bënë një shkatrim të madh-e “lëvruan” tërë hapsirën (nuk e kuptojmë se a kishte nevojë 
që të hiqet edhe dheu sëbashku me borën),u mbuluan me dhe Tavolinat dhe Shportat e 
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mbeturinave,u bllokua po me dhe edhe rruga e tamponuar që të çon te vend-pikniqet e Bigurrit 
dhe te Stanet e Shipkovicës”, thuhet në një reagim të lëshuar nga ana e kësaj shoqate. 
Më tej në reagim shoqata Eko Natyra njofton se këtë Eko-katasrofë e kanë denoncuar edhe në 
Stacionin policor në Kodrën e Diellit dhe në Njësinë rajonale Makedonija Pat-Kodra e Diellit të 
cilët kanë premtuar se do ta sanojnë gjendjen por ja që shkrirja e borës e zbuloi pasqyrën e 
vërtetë të kesaj Eko-katastrofe. 
“Anëtarëve të Eko-Natyrës, adhuruesve tjerë të natyrës ju dashtë dhjetë vjet që ta rregullojnë 
këtë eko-park, u vendosën tavolina për pushuesit, shporta për mbeturina në çdo cep, pllakate për 
paralajmërime, u tamponua rruga deri te çeshmat publike, aritëm mirëkuptim me NPK Tetova 
për transportimin e mbeturinave, kryesorja e ngritëm nivelin e vetëdijes mjedisore tek qytetarët –
dhe për një moment ai mund shkoi huq,tani ai vend duket si një arë e lëvruar ose si një kantierë 
ndërtimi.  
Natyrës i duhet mjaft kohë të regjenerojë tokën dhe kullotën e pjesës ndoshta më të bukur të 
Sharrit”, qëndron në reagimin e kësaj shoqate malore 
 

The French Alliance presents Tandem Project 2009 
Director of the French Alliance in Tetova Paul Chambry, in a meeting with the Mayor of the 
Municipality of Tetova Sadi Bexheti on Friday has introduced Tandem project 2009, through 
which French and Spanish expert supported by the Embassy of France in Skopje will explore the 
possibilities of development and promotion of mountain tourism. 
Two experts will accommodate in Tetova during July, August and September and within this 
period they will stay in four villages in Sharr Mountain to identify old buildings, which then will 
be restored and the site will be attractive for potential tourists . Experts will make a precise study 
of these houses, and will then prepare a general plan for development of mountain tourism 
related to historical and cultural traditions of these places. 
 
Chambry has previously made known that the Museum of Tetova has provided a list of these 
homes protected by law, which in the meantime will be identified for exploration tour. 
Mayor of Tetova, Sadi Bexheti has given full support to this project and has reckoned it as a 
good opportunity for the revival of mountain tourism to maintain attractive old houses as part of 
cultural heritage. He has disclosed that the municipality will provide all the necessary assistance 
to identify these homes and accommodation for the necessary experts for three months. "I am 
interested to help the Sharr Highlands and this project provides an opportunity for economic 
development of these regions," said Mayor Bexheti. 
 
Local partners of this project will be the NGO "Eko-Natyra”, the Mountaineer Club “Luboten”.  
 
At this meeting was discussed about the publication of the book "Guide for the Sharr Mountain" 
prepared by the French Alliance, that will be funded by the municipality of Tetova. It is expected 
that within ten days, this guide will be ready in four languages, French, English, Albanian and 
Macedonian language. 
 
 
Date 05.06.2009 

Coopération décentralisée dans les Balkans 



Bilan de la première 
mission du projet 2009 en 
Macédoine 
Document rédigé par le consultant-expert du CRET : 
Yves Fouque. Accompagnateur en Montagne 
Deuxième partie de la mission, du 11 au 15 janvier 
Dimanche 11 janvier 
Repérage à raquettes 
Nous remontons rive gauche de la rivière Shkumbin dans un 4X4 rustique mais sûr jusqu’au 
village 
de Bozovce (1300 m). En une heure nous avons changé de siècle, passant d’une ville moderne 
à un 
village loin du monde, tout au moins en apparence… Nous sommes accueillis par des enfants 
très 
intéressés par ces drôles d’engins que sont des raquettes. Peu après notre départ, nous 
traversons 
une mini piste de ski large de trois mètres : les enfants sont remontés « en escaliers », skis au 
pied 
pour redescendre au coeur du village. Dans nos vallées alpines, les « anciens » ont appris à 
skier de 
cette manière et sont devenus les premiers moniteurs de ski ! Nous remontons à raquettes en 
direction du site de Leshnitsa, « escortés » par des chasseurs en 
compagnie de qui nous pique-niquerons. Une discussion s’engage entre ce qui fut 
probablement des 
ennemis en 2001. 
Cette journée confirme l’impression laissée l’année précédente par la visite du village de Vejce. 
L’essentiel est là pour la mise en place d’un tourisme durable à taille humaine : village préservé 
dans 
un paysage de montagne attractif, sentiers, population accueillante, vie de village avec 
beaucoup 
d’enfants. Tout reste à faire mais rien ne manque. 
Lundi 12 janvier 
La journée commence par une réunion à l’Alliance Française avec Nadia Jurzac, attachée de 
coopération à l’Ambassade de France, pour finaliser le projet de coopération décentralisée 
2009. Il 
est décidé d’occulter la partie portant sur la coopération transfrontalière avec le Kosovo qui 
semble 
être prématurée. 
Nous déjeunons en compagnie de Paul Chambry, de Nexbedin Halidi et Ali Islami. 
Ils s’occupent tous les deux de l’association Eko-Natura, très présente dans les villages que 
nous 
avons traversés la veille. Le déroulement des missions en 2008 ne les a pas beaucoup 
impliqués et 
leur a laissé un sentiment de frustration. Ils avaient par exemple sélectionné deux jeunes gens 
par 
village avec l’intention de les engager dans la formation de guides du mois de mars 2008, alors 
qu’il 
s’agissait d’une formation de formateurs. Faute d’une explication suffisamment claire de notre 
part, 



leur initiative n’a pu se concrétiser. Nous leur présentons clairement les objectifs du projet 2009 
et 
quelles vont être leurs implications. Une des actions prévue est d’aller dans les villages pour 
expliquer ce qu’est le tourisme de montagne et les métiers qui en découlent. Chacun pourra 
ainsi 
choisir en toute connaissance de cause le métier qui lui convient le mieux. 
A 14h, nous nous rendons dans les locaux de GTZ (German Technical Cooperation). Cette « 
Agence 
gouvernementale de coopération internationale » dépend directement du ministère allemand 
des 
Affaires Etrangères et a trois bureaux en Macédoine. Elle finance des microprojets à 
concurrence de 
6000 € par projet, nos partenaires Eko Natura et Luboten en ayant déjà bénéficié. Nous 
décidons de 
rester en contact avec l’idée que nous pourrions identifier des besoins lors de nos visites dans 
les 
villages et orienter les demandeurs vers GTZ (nous aurons la même démarche avec USAID, 
que 
nous rencontrerons le dernier jour). 
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The French Alliance presents Tandem Project 2009 

Zoom 

 

Director of the French Alliance in Tetova Paul Chambry, in a meeting with the Mayor of the 
Municipality of Tetova Sadi Bexheti on Friday has introduced Tandem project 2009, through 
which French and Spanish expert supported by the Embassy of France in Skopje will explore the 
possibilities of development and promotion of mountain tourism. 

Two experts will accommodate in Tetova during July, August and September and within this 
period they will stay in four villages in Sharr Mountain to identify old buildings, which then will 
be restored and the site will be attractive for potential tourists . Experts will make a precise study 
of these houses, and will then prepare a general plan for development of mountain tourism 
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related to historical and cultural traditions of these places. 
 
Chambry has previously made known that the Museum of Tetova has provided a list of these 
homes protected by law, which in the meantime will be identified for exploration tour. 
 
Mayor of Tetova, Sadi Bexheti has given full support to this project and has reckoned it as a 
good opportunity for the revival of mountain tourism to maintain attractive old houses as part 
of cultural heritage. He has disclosed that the municipality will provide all the necessary 
assistance to identify these homes and accommodation for the necessary experts for three 
months. "I am interested to help the Sharr Highlands and this project provides an opportunity 
for economic development of these regions," said Mayor Bexheti. 
 
Local partners of this project will be the NGO "Eko-Natyra”, the Mountaineer Club “Luboten”.  
 
At this meeting was discussed about the publication of the book "Guide for the Sharr Mountain" 
prepared by the French Alliance, that will be funded by the municipality of Tetova. It is expected 
that within ten days, this guide will be ready in four languages, French, English, Albanian and 
Macedonian language. 
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Eko-Natyra ktheu troftën në Liqenet e Sharrit 
BALLINA LAJME Maqedoni Eko-Natyra ktheu troftën në Liqenet e Sharrit  

Publikuar/modifikuar 05/12/2010 14:17:00 -Lexuar(314)  

 

Shoqata ekologjike Eko-Natyra Tetovë këtyre ditëve e përfundoi me sukses fazën e tretë të 
projektit:”Peshkëzimi i liqeneve dhe lumejve të Sharrit me Troftë pikaloshe”.  
Projekti realizohet nga aktivistët e Eko-Natyrës dhe banorët lokal të malësisë së Sharrit,kurse i 
njëjti këtë vit finansohet nga Ministria e ambientit jetësor dhe planifikimit hapsinor të 
R.Maqedonisë Nga aktivitetet dhe monitorimi i kësaj faze të projektit mund të konstatojmë se 
aksioni ishte mjaft  i suksesshëm,gjendja e rasatit të peshqve është mjaft e mire,dhe e 
qëndrueshme. Ishte kjo faza e tretë e këtij projekti  dhe tani më shtimi i Troftës pikaloshe do të 
jetë shtim natyror. I vetmi problem qëndron se ujrat  e Sharrit nuk kanë  dalë në  konsesion për 
peshkim dhe   sporti i peshkimit bëhet pa kriter , në çdo kohë dhe me mjete  të palejueshme për 
peshkim. Komunat e Tetovës dhe Bogovinës me kërkesë të Eko-Natyrës caktuan  për kohë të 
caktuar persona  që do të kujdesen si roje peshku –por këtu duhet një zgjidhje institucionale dhe 
permanente. 
Për realizimin e projektit falenderojmë Ministrinë e  ambientit jetësor  të R.Maqedonisë, 
Komunat Tetovë dhe Bogovinë, banorët e fshatrave të malësisë së Sharrit:Vicë, Brodec,Veshallë, 
Bozovcë, Shipkovicë dhe Novo sellë-falenderime të veçanta për Dr.Prof.Vangjell Stefanovski 
ekspert i lëmisë së Peshkimit nga Univerziteti i Manastirit i cili me kërkesë të Eko-Natyrës  
punoi Program-elaboratin e këtij projekti dhe për punën e bërë  nuk pranoi kompenzim material. 
(N.Z.) 
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Monumentet kulturore prezantohen në Tetovë 

Një falëmenderim I veçantë iu takon edhe dy shoqatave malore Eko Natyra dhe Luboten si dhe 
muzeut të Tetovës që ndihmuan në realizimin e këtij projekti”, ka deklaruar kryetari I komunës 
së Tetovës Sadi Bexheti, I cili shprehu përgëzimet e tija për punën e bërë rreth përgatitjes së 
kësaj ekspozite nëpërmjet së cilës begatohet jeta kulturore në Tetovë.Edhe koordinatori I 
Aleancës Franceze në Tetovë Faton Sherifi është shprehur se është bërë një punë e madhe lidhur 
me këtë projekt sepse janë përfshirë veçoritë kulturore të qytetit të Tetovës. 

Zmadho pamjen,... 

 

Tetovë, 7 tetor-Në Galerinë e arteve në Tetovë, të martën mbrëma është hapur ekspozita me 
fotografi të monumenteve, shtëpive dhe vendeve kulturore në komunën e Tetovës e titulluar “Të 
hapim derë në Tetovë, shtëpi dhe vende kulturore”. Ekspozita është organizuar nga Aleanca 
Franceze në Tetovë dhe komuna e Tetovës. 
 
Në fjalën e tij përshëndetëse kryetari I komunës së Tetovës Sadi Bexheti, është shprehur se kjo 
ekspozitë është një rumbullaksim I punës së mrekullueshme të dy ekspertëve nga Spanja dhe 
Franca, të cilët me përkushtim kanë realizuar këtë projekt mbi shtëpitë e vjetra dhe vendet 
kulturore në Tetovë.”Ky projekt afirmon në mënyrën më kreative shumëllojshmërinë e vlerave 
kulturore dhe trashëgiminë e pasur të qytetit tonë. 
 
Një falëmenderim I veçantë iu takon edhe dy shoqatave malore Eko Natyra dhe Luboten si dhe 
muzeut të Tetovës që ndihmuan në realizimin e këtij projekti”, ka deklaruar kryetari I komunës 
së Tetovës Sadi Bexheti, I cili shprehu përgëzimet e tija për punën e bërë rreth përgatitjes së 
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kësaj ekspozite nëpërmjet së cilës begatohet jeta kulturore në Tetovë.Edhe koordinatori I 
Aleancës Franceze në Tetovë Faton Sherifi është shprehur se është bërë një punë e madhe lidhur 
me këtë projekt sepse janë përfshirë veçoritë kulturore të qytetit të Tetovës. 
 
Ky projekt është ndihmuar edhe nga Qendra Nacionale për Trashëgimi Kulturore në Shkup, 
Shoqatat malore “Luboten” dhe “Eko-natyra” si dhe Muzeu i Tetovës.  
Ndryshe fotografitë për këtë ekspozitë dhe teksti shpjegues janë bërë nga dy ekspertet për 
promovimin turizmit malor që vijnë nga Spanja dhe Franca.(U.H) 

 
 

 

 

Publikuar: 07.10.2009 

Promovohet turizmi alternativ në Malin Sharr 

Zmadho fotografinë 

 

Të shtunën në Kodrën e Diellit është mbajtur tryezë e rrumbullakët për promovimin e turizmit 
alternativ në Malin Sharr . Kjo ngjarje është organizuar nga Ministria e Ekonomisë së 
Maqedonisë. Dita ndërkombëtare e turizmit u emërua si “Dialogët e Sharrit”, ndërsa e shpalli të 
hapur ambasadori i BE-së në Maqedoni Ervan Fuere. 

Kryetari i komunës së Tetovës Prof. Dr. Sadi Bexheti tha se komuna e Tetovës është angazhuar 
maksimalisht në promovimin e bukurive të Malit Sharr. 
 
“Edhe pse pjesa më e madhe e Malit Sharr i takon komunës së Tetovës ne kemi filluar me 
projekte konkrete për prezantimin e Sharrit si vend turistik jo vetëm në qendrën rekreative 
Kodra e Diellit”, tha kryetari Bexheti. Sipas tij, komuna e Tetovës është në bashkëpunim të 
ngushtë me Aleancën Franceze dhe me shoqatën “Eko-Natyra”, është duke përgatitur një spot 
dhe botimin e librit “Bredhje në Malin Sharr”. Ai më tej shtoi se komuna e Tetovës në 

http://www.tetova.gov.mk/en/


bashkëpunim të ngushtë me ambasadën e Italisë është angazhuar për përgatitjen e ciceronëve, 
të cilët do të ndihmojnë turistët.  
 
Bashkëpunimi me ambasadën e Italisë ka ndihmuar në thellimin e bashkëpunimit me komunën e 
Trieshtës, e cila do të sjell përvojat e veta në komunën e Tetovës për zhvillimin e turizmit rural.  
 
Prof. Dr. Sadi Bexheti theksoi se edhe komuna e Varazhdinit ka shprehur gatishmëri për 
investime në komunën e Tetovës, ndërkohë që këto investime do të bëhen rrëzë Malit Sharr.Po 
ashtu edhe ambasada e Turqisë ka shprehur gatishmëri për investime në qytetin e Tetovës. 
 
Këshilltari për zhvillim të turizmit nga ambasada e Italisë, Alberto Pogorelz tha se natyra është 
shumë me rëndësi për ekonominë dhe turizmin, ndërkohë që duhet të ruhet ekologjia. Projekti i 
filluar nga komuna e Tetovës , tha ai, nuk është e lehtë të realizohet dhe padyshim që duhet 
mbështetje edhe nga pushteti qendror. 
Të ftuar në këtë tryezë ishin të pranishëm gjithë kori diplomatik, kryetarët e komunave të rajonit 
të Pollogut, zv.kryeministri i Maqedonisë, Abdylaqim Ademi dhe ministrat ai i Ekonomisë Fatmir 
Besimi dhe ministri i ekologjisë Nexhati Jakupi, përfaqësues nga universiteti i USHT-së dhe UEJL-
së si dhe përfaqësues nga OJQ-të dhe UNDP-së. 
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Komuna e Tetovë spromovoi udhërrëfyesi “Shëtitje në Malet e Sharrit” 

26 shkurt Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti tha se nëpërmjet këtij udhërrëfyesi 
banorët e vendit dhe turistët e huaj kanë mundësi të zbulojnë bukuritë madhështore dhe 
mahnitëse të Malit Sharr, si dhe potencialin e lartë turistik të rajonit. Ai e ka vlerësuar lartë 
bashkëpunimin për botimin e librit dhe në veçanti bashkëpunimin e frytshëm në shumë drejtime 
me Aleancën Franceze në Tetovë dhe me ambasadën e Francës në Maqedoni. 

Zmadho pamjen,... 

 

Në komunën e Tetovës, është promovuar udhërrëfyesi “Shëtitje në Malet e Sharrit” i përpiluar 
nga autorët, Mathieu Sette dhe Chantal Sobrino Tafunell.  
 
 
Ky libër paraqet kurorëzim të bashkëpunimit të frytshëm në kuadër të projektit TANDEM, në 
mes Komunës së Tetovës, Aleancës Franceze në Tetovë, Ambasadës së Francës dhe Spanjë, 

Departamentit të Alpeve të Larta, Klubit malor “Luboten” dhe shoqatës “Eko-Natyra”. I 
pranishëm në këtë promovim ka qenë edhe ambasadori i Francës në Maqedoni, Jean Claude 
Schlumerger. 
 
Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti tha se nëpërmjet këtij udhërrëfyesi banorët e vendit 
dhe turistët e huaj kanë mundësi të zbulojnë bukuritë madhështore dhe mahnitëse të Malit 
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Sharr, si dhe potencialin e lartë turistik të rajonit. Ai e ka vlerësuar lartë bashkëpunimin për 
botimin e librit dhe në veçanti bashkëpunimin e frytshëm në shumë drejtime me Aleancën 
Franceze në Tetovë dhe me ambasadën e Francës në Maqedoni. 
 
“Me botimin e këtij libri, Tetova përfiton udhërrëfyesin e parë profesional, i cili do të shërbejë 
për promovimin e qytetit, të bukurive dhe të trashëgimisë së pasur kulturore”, tha kryetari 
Bexheti. 
 
“Jam i kënaqur që vizita ime koincidon me promovimin e këtij libri. Dhe këtu shoh një shenjë të 
mirë të bashkëpunimit që ekziston mes institucioneve të Francës dhe Tetovës. Ky është një 
projekt mjaft i qëlluar pasi që libri është botuar në katër gjuhë edhe atë, në gjuhën frënge, 
angleze,, shqipe dhe maqedonase”, tha ambasadori i Francës në Maqedoni, Jean Claude 
Schlumerger. 
 
Sipas tij, ky projekt ka bashkuar shumë partner rreth vetes të cilët kanë pasur një qëllim, dhe ne 
këtë mund të quajmë bashkëpunim të decentralizuar. 
 
“Në këtë projekt ka qenë i kyçur edhe Departamenti i Alpeve dhe komuna e Tetovës, dhe kjo 
është bërë e mundur përmes Aleancës Franceze këtu në Tetovë e cila luan një rol të 
rëndësishëm për ndërlidhjen mes shtetit të Francës dhe Tetovës”, tha ambasadori i Francës në 
Maqedoni, Jean Claude Schlumerger. 
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Eko natyra mne sukses e ktheu troftën në Liqenet e Sharrit 

16 gusht - Shoqata ekologjike Eko-Natyra Tetovë këtyre ditëve përfundoi me sukses fazën e 
parë të projektit: „Peshkëzimi i liqeneve dhe lumejve të Sharrit me Troftë pikaloshe“. Nga 
aktivitetet dhe monitorimi i kësaj faze konstatojmë se aksioni është mjaft i suksesshëm,gjendja e 
rasatit të peshqve është mjaft e mirë,tani duhet të punohet në ngritjen e vetëdijes së banorëve 
lokal,peshkatarëve dhe barinjëve lokal se trofta autentike është pasuri natyrore që duhet ruhet 
edhe për gjeneratat e ardhshme.Projekti ngërthen në vete tre faza të lëshimit të rasatit të këtij 
lloji,e pastaj shtimi do të jetë natyror“, thotw kryetari i kwsaj shoqate Nexhmedin Haliti.Sipas tij, 
ndihmesw ka dhwnw Doktor profesor .Vangjell Stefanovski –ekspert i kësaj lëmie nga 
Univerziteti i Manastirit i cili me kërkesë të Eko-Natyrës punoi program –elaboratin e këtij 
projekti ,dhe iu bashkangjit kësaj ideje fisnike dhe nuk pranoi kompensimi material për punën e 
kryer. 

Projektin materialisht dhe teknikisht e ndihmuan: Metaleks,Pizeria Lura,Keti- teks, Sirena,Re-Ad 
,Komuna e Tetovës dhe malësorët e fshatrave të Sharrit.Ky sukses na motivon që fazat tjera do 
të jenë edhe më të suksesshme dhe qëllimi i ynë do të realizohet sepse ky margaritar ju 
mungonte dekadave të fundit liqeneve të Sharrit, thotw Haliti. 
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