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SHEMBULL I BASHKËPUNIMIT KULTUROR NDËRMJET MAQEDONISË DHE SLLOVENISË

Ekspozita “Bardh e zi në ngjyra”, një
festë për sytë për të gjithë artdashësit

Cvetan Gavrovski ka fituar çmime të shumta të rëndësishme për fotografinë në ekspozita
vendore dhe ndërkombëtare. Është anëtar i shpeshtë i jurisë së ekspozitave
ndërkombëtare nën kujdesin e federatave ndërkombëtare të fotografisë artistike
Në galerinë e Qendrës Shkollore, Kranj,
Republika e Sllovenisë, është mbajtur ekspozita e fotografisë artistike me temë
“Bardh e zi në ngjyra” nga fotografi i njohur
maqedonas prof. Dr Cvetan Gavrovski. Në
aspektin kulturor është shembull i bashkëpunimit të mirë kulturor ndërshtetëror
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe
Republikës së Sllovenisë. Përsa i përket planit artistik, nga aspekti që fotografia bardh
e zi mund të na rrëmbejë, ekspozita është
një festë për sytë. Përmes fotografive në teknikën bardh e zi, mjeshtri i fotografisë Cvetan Gavrovski na tregon gjithë bukurinë dhe
pasurinë e jetës, natyrës dhe mjediseve urbane. Këto janë momente të mrekullueshme të pavdekshme - nga aftësia e fotografit
dhe mundësitë e camera obscura të fotografit. Një adhurues i fotografisë bardh e zi,
ai i sheh fotot e ekspozuara si “40 nuanca në
ngjyra”, që është shumë më tepër një fenomen sesa një paradoks. Ekspozita ia vlente

të shikohej dhe të shijohej një përzierje e
mjeshtërisë dhe bukurisë.
Cvetan Gavrovski është doktor i shkencave teknike në fushën e elektronikës. Në
karrierën e tij profesionale ishte profesor
ordinar në Universitetin "Shën Kirili dhe
Metodi në Shkup. Fotografia artistike ka
qenë preokupimi i tij për më shumë se dyzet vjet. Ka marrë pjesë në mbi dyqind ekspozita grupore brenda dhe jashtë vendit.
Është autor i pesëmbëdhjetë ekspozitave
vetjake (Maqedoni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Gjermani, Serbi, Slloveni).
Recensionet dhe kritikat e tij për fotografinë janë botuar në revista dhe në shtypin e
përditshëm.
Ai ka fituar çmime të shumta të rëndësishme për fotografinë në ekspozita vendore dhe ndërkombëtare. Është anëtar i shpeshtë i jurisë së ekspozitave
ndërkombëtare nën kujdesin e federatave
ndërkombëtare të fotografisë artistike. Pje-

sëmarrës në disa koloni ndërkombëtare të
artit. Anëtar nderi i Akademisë Bullgare të
Fotografisë. Ai është përfaqësues i Image
Colleague Society International - SHBA për
Maqedoninë. Ai është anëtar i fotoklubit
akademik ELEMA nga Shkupi. Ishte president i klubit dhe dha një kontribut të
rëndësishëm në afirmimin e tij. Ai është dy
herë kryetar i Foto Unionit të Maqedonisë.
Në vitin 1995, në Kongresin e 23-të të FIAPit në Andorra, ai përfaqësoi FSM-në dhe
kontribuoi që të bëhet përfaqësuesi
kombëtar i fotografisë maqedonase në federatën botërore. Prezanton fotografinë
maqedonase me fotografi në koleksionet e
ekspozitave botërore në: Kinë, Zvicër, Itali,
Hungari, Luksemburg, Sllovaki, Irlandë,
Spanjë, Indonezi, Kore, Spanjë. Ai mban titullin Master i Fotografisë i Foto Unionit të
Maqedonisë dhe titullin EFIAP - Excellence
FIAP i Federatës Botërore të Fotografisë.
(Sotir Kostov)

Takim pune
me ministren
Trençevska
Me ftesë të kryetares së Lidhjes së Shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë,
Stanka Trajkova, u mbajt takim pune me
ministren e punës dhe politikës sociale,
Jovanka Trençevska. Duke shprehur kënaqësinë e madhe që ministrja Trençevska
pranoi ftesën për t'u takuar me pensionistët dhe për të dëgjuar drejtpërdrejt problemet dhe kërkesat e tyre, presidentja
Trajkova ndër të tjera tha, “Fillimisht, faleminderit që gjetët kohë për t'u takuar
me ne, pavarësisht përgjegjësive të
shumta. Do të donim të flisnim për
gjithçka, për të gjitha aktivitetet dhe problemet tona, por sot do të veçoj pyetjet e
mëposhtme. Fillimisht, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time në emër të
280,000 pensionistëve për mbështetjen
tuaj për miratimin e propozimit tonë për
metodologjinë e re të rritjes së pensioneve nga shtatori 2022, si dhe për pagesën
e çdo përfituesi të pensionit në masën
prej 1000 denarë në mars, prill dhe maj”.
Tema kryesore e takimit të punës ishte
çështja e banesave sociale (të pensionistëve, shtëpitë private të pleqve, shërbimet sociale) me theks ishte ajo se ka një
deficit në ndërtimin e shtëpive shtetërore të të moshuarve që do t'u përshtateshin pensionistëve me pensione më të
ulëta, më pas kërkesa e Sindikatës që të
ketë një subvencion në çmimin e akomodimit në shtëpi private si dhe nevoja e
nevojshme për ambiente geriatrike për të
akomoduar të moshuarit. U shqyrtua
edhe çështja e devijimit të lehtësive të
pensioneve tek shoqatat e pensionistëve,
objektet e ndërtuara me fondet e pensionistëve dhe kontributi në masën 4% të
ndarë në periudhën 1963-1993, si dhe
përgjigjet për këtë pyetje nga MPPS dhe
FSPIM kanë marrë shoqatat e pensionistëve.
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Iljaz Haxhiu, aktivist i theksuar
Iljaz Haxhiu është nxënës i gjeneratës së parë kur pas Luftës së Dytë Botërore 1945/46, për herë të
parë në fshat u hap shkolla në gjuhën shqipe
Iljaz Haxhiu është mjaft i njohur në Shoqatën e pensionistëve Saraj e më gjerë. U
lind në vitin 1937 në fshatin Raçe të Shkupit.
Ai është prind i gjashtë fëmijëve, dy djemve
dhe katër vajzave. Dy djem dhe njëra vajzë
i janë larguar për punë të përkohshme në
Gjermani shumë vite më parë dhe tre vajzat
jetojnë me familjet e tyre këtu. Gruaja e tij
vdiq dhjetë vjet më parë. Iljaz Haxhiu është
nxënës i gjeneratës së parë kur pas Luftës së
Dytë Botërore 1945/46, për herë të parë në
fshat u hap shkolla në gjuhën shqipe. Për
periudhën më të gjatë, duke filluar nga viti
1964, punoi 35 vjet në ndërmarrjen “Ujësjellës-Kanalizim” në qytetin e Shkupit, ku si

person i kualifikuar në këtë fushë ishte
udhëheqës i grupit punues. Doli në pension
në vitin 1989. Pas daljes në pension, Iljaz
Haxhiu ishte anëtar i Shoqatës së pensionistëve Karposh në Shkup për rreth katër vjet.
Në vitin 2007 ishte një nga nismëtarët kryesorë për themelimin e Shoqatës së pensionistëve Saraj. Që nga themelimi është kryetar
i degës së Kondovës, e cila përfshin fshatrat:
Kondovë, Sillare e Poshtme, Sillare e Epërme, Rasçe, Radushë dhe Dvorcë.
Si në degë ashtu edhe në Shoqatë aktivitetet programore i kryen me përgjegjësinë
më të madhe. Këtu ai respektohet si një njeri me karakter pozitiv dhe cilësi morale. Ilja-

zi, jep një kontribut të madh në realizimin e
aktiviteteve programore. Pavarësisht moshës, ai ende nget një Golf 5, me të cilin shpesh udhëton falas në fshat dhe kryen detyrat e kryetarit të degës. Ai është edhe anëtar
i Komisionit të Shëndetësisë dhe Çështjeve
Sociale ku shquhet edhe me aktivitetin e tij.
Së bashku me kryetarin e komisionit, doktor
Jovan Deçkov shkon me golfin e tij nëpër
fshatra dhe merr pjesë në ndarjen e pakove
ushqimore për pensionistët me të ardhura
të ulëta, ndërsa mjeku i ndihmon pensionistët duke ua matur tensionin, sheqerin në
gjak etj.
Iljaz Haxhiu jeton i vetëm në shtëpi. Në

muajt janar dhe shkurt shkon te djemtë dhe
vajza e tij në Gjermani dhe kalon rreth dy
muaj atje. Edhe pse duan që babai i tyre të
qëndrojë dhe të jetojë atje, por ai nuk dëshiron, dëshiron të jetojë këtu në vendlindjen
e tij. Kur ai është këtu, ai kthehet në selinë e
Shoqatës gjatë javës. Përgjatë rrugës për në
Radushë, në vendin e quajtur “Uji i thartë", ai
ndërtoi me duart e veta një vikend-shtëpi. Ai
kultivon fruta dhe perime atje. Krahas aktiviteteve në Shoqatë, një pjesë të mirë të
kohës ai e kalon edhe këtu në vilë. Në territorin e Shoqatës dhe më gjerë nuk ka njeri
që nuk e njeh Iljaz Haxhiun dhe atë vetëm
për mirë. (Baki Bakiu)

