
Mbledhja e dytë e kryesisë së shoqatës 17shkurti.ch për vitin 2019 e thirrur nga kryetari 
Ismet Abdyli  
   
Data: 5.5.2019  Ora: 11:20, Vendi: Glattbrugg     
 
Pjesmarrës: Qëndresa Sadriu, Ismet Abdyli, Ruhan Foniqi, Bekim Haliti, Sevdail Xhelili, 
Musa Halili, Avni Kastrati 
 
Mungon: Askush    
  
Temat e ditës:   

• E-Mail i këshillit të fshatit dhe mbjella e një druri dekorative 
• Java kulturore 
• Tavolina e Ping Pongut 
• Iftari 
• Shkolla e vallëzimit 

 
1. E-Mail i këshillit të fshatit dhe mbjella e një druri dekorative 
 
U diskutua tema e E-Mailit të cilën e ka dërguar Rexhep Arifi në emër të këshillit 
organizativ.  
 
Qendrimi i shoqatës për këtë temë është se nuk ka imponim nga këshilli i fshatit dhe 
perfaqesuesit e tyre politike ne vendimet tona.  
 
Shoqata ju informon se nuk ka marrë kurrfar organizimi për dëshmorët e fshatit dhe 
mbjellja e drurit për dëshmorin Nystret Hajdari vjen si një iniciativ personale e Qamil 
Sadriut i cili ka shprehur dëshir që këtë inicativ (mbjelljen e një druri) të tijën ta realizoj 
për nderë të ditës së ramjes së dëshmorit.  
 
Propozimi i shoqatës është që druri të mbillet para Xhamijes së poshtme ose te parku i 
vogel. Druri do të vendoset në përvjetorin e rënjes së dëshmorit (13.06.2019). 
 
Java kulturore fillon nga fundi i qershorit.  Në nderë të dëshmorëve të fshatit me 
04.08.2019 do të bëhet përmbyllja e javës kulturore me shumë aktivitete të ndryshme. 
 
Të gjithë të interesuarit për ndonjë iniciativ tjetër, mund të lajmrohen në shoqatë si 
gjithmonë do ta përkrahim me kënaqësi. 
 
Përgjegjës për organizimin: Ismet Abdyli 
 
2. Java kulturore 
 
Me rastin e 10 vjetorit të rënjes së dëshmorëve shoqata 17shkurti.ch në bashkpunim me 
këshillin organizativ do ta mbështetë javën kulturore me 800 CHF. 
 
Java kulturore përfshinë: Turnirin tradicional, shperblimet për lojtarër/ekipet e 
dalluara, shpërblim për nxënsit më të dalluar, shpërndarja e qmimeve për lexim nga 
Qamil Sadriu, organizimi i një mini maratone.  
 
Pergjegjes per organizimin nga ana e shoqatës: Avni Kastrati 



3. Tavolina e Ping Pongut 
 
Rregullimi i Ping Pongut statik kushton rreth 2000 € 
Shoqata për këtë projekt ndanë 1000€ dhe pjesen tjeter shpreson ta përfitojë nga hapja 
e një aksioni. 
 
Në këtë rast aksioni fillon si gjithmon me kryesin e shoqatës. 
Kontribuesit : 
 
Ismet Abdyli  100  
Argtim Abdyli 50 
Melos Abdyli  50 
Bekim Haliti                50  
Sevdail Xhelili 50 
Avni Kastrati   50 
Musa Halili  100 
 
Imran Asllani              50 
 
Pergjegjes per organizimin: Ismet Abdyli 
 
 
4. Iftari 
 
Shoqata ndanë 400CHF me rastin e organizimit të një iftari për burra dhe gra 
 
Përgjegjësi per organizimin e iftarit: Bekim Haliti.  
Të gjithë ata që dojnë të kontribojnë ër iftar ju lutem lajmrohuni te personi përgjegjës  
Kontakt: 079 783 05 88 
 
5. Kërkesë për shkollën e vallëzimit 
 
Kerkesa e Arife Kastrati per trajnimin e valltareve per javen kulturore diskutohet ne 
kryesi dhe për shkaqe bugjetore nuk mund ta mbështesim këtë kërkesë. 


