
 

Тениско игралиште 
 
 
 Тениското игралиште е донација од Бугарското Министерство за 

надворешни работи и на свечен начин беше ставено во функција. 
 На свеченоста беа присутни: амбасадорот на Р. Бугарија, господинот 
Ангел Ангелов, господинот Константин Андреев, државен секретар во МНР 
Бугарија,  конзулот на Р. Бугарија, годподинот Наум Кајчев, гости од 
Бугарија, министерот за образованит на Р. Македонија, господонот Никола 
Тодоров, министерот за одбрана на Р. Македонија, господинот Зоран 
Коњановски, градоначалникот на општина Битола, господинот Владимир 
Талевски, пратеници, директори, професори, ученици и други гости.  
 Присутните најпрво беа поздравени од учениците на Училиштето кои 
истакнаа дека во нашето училиште културата и спортот претставуваат 
есенцијални фактори кои го детерминираат, развиваат самостојното учење, 
управување со животот, самореализацијата и саморазвојот, а со тоа и 
интелектуалната и физичка добра состојба на ученикот. Културните, 
спортските и уметничките активности нудат можност за запознавање и 
прифаќање на различните вредности кои дополнително го зајакнуваат 
индивидуалниот развој.  
 Потоа на присутните им се обрати директорот на Училиштето, 
господинот Ѓеорги Ташковски кој истакна дека чувствува гордост, 
задоволство и возбуда заради успешно завршенит проект, изградба на 
тениско игралиште во СОТУ „Ѓорги Наумов“, донирано од Р. Бугарија по 
линија- помош и развој за подобрување на инфраструктурата за физичко 
воспитување и спорт.  Директорот им за заблагодари, од свое име и од име 
на учениците, на сите оние кои беа вклучени во проектот, бидејќи тенисот е 
спорт кој е во подем и интересот за него од ден на ден е сé поголем, 
посебно кај младата популација. Ставањето во функција на ова тенистко 
игралиште претставува одлична можност за развој на тенисот и заедничко 
поставување брана пред нашата младина, штит што ќе штити од 
современите пороци.  
 На крај директорот својот говор го заврши со желба и надеж дека на 
овај терен ќе тренира идниот ако не европски, барем балкански шампион, 
како што е нашиот ученик Христиан Илиовски кој ја освои титулата 
Шампион на Источна Европа во мото-крос. 
 Први на тениското игралиште заиграа присутните, министерот за 
образование, министерот за одбрана, градоначалникот, конзулот на Р. 
Бугарија... 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                    


