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NASTANI
Festival na germanskiot film

Домот на култура Гевгелија во Гевгелија, од денес до сабота, 18
мај, ќе биде домаќин на 14 Фестивал на новиот германски филм.
Фестивалот ќе го отвори претставникот од Германската амбасада,
г-ѓа Катрин Фриинсфелд, вечерва во Народниот театар во
Гевгелија, со почеток во 20 часот. Љубителите на седмата
уметност ќе може да проследат седум филмови од новата
германска продукција, односно по два филма дневно.
На отворањето на фестивалот во Гевгелија ќе биде прикажан
филмот „100 Нешта (100 Dinge)“, а во четврток, на 16 мај, со
почеток во 11 часот „Помош, ги смалив моите родители (Hilfe, ich
habe meine Eltern geschrumpft)“, а во 20 часот „Патување во
Ерусалим (Reise nach Jerusalem)“. Во петок, на 17 мај во 11 часот
ќе биде прикажан - „Тоби и тајната на нашата планета (Checker
Tobi und das Geheimnis unseten)“, а во 20 часот - „Во време на
намалена светлина ( In Zeiten des abnehmenden Lichts)“.
Последниот ден од фестивалот, во сабота, на 18 мaj 2019 година
12 часот - „Продадената смеа (Das verkaufte Lachen)“, додека во
20 часот ќе биде прикажан „Крајот на вистината (Das End der
Wahrheit)“.
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Dogradbata na u~ilnici vo SOU"J.Josifovski" gotova do novata
u~ebna godina

Доградбата на новите училници во СОУ„Јосиф Јосифовски“ во
Гевгелија се одвиваат забрзано и сосема е реално да бидат
готови до почетокот на новата учебна година. Ова беше речено по
вчерашната обиколка на претставниците на Светска банка,
Татјана Шадрунова, тим лидер и Орлин Диков, консултант, Тања
Томиќ, главен координатор на МСИП проектот и градоначалникот
на општина Гевгелија Сашо Поцков на градилиштето. Притоа,
беше извршен целосен увид на изведбените работи на изградбата
на нови училници и објектот наменет за туристичко-угостителските
паралелки.
Во СОУ„Јосиф Јосифовски“ се градат 14 нови училници во
СОУ„Јосиф Јосифовски“ во Гевгелија со што ќе се обезбеди
едносменска настава и целосна енергетска заштеда во овој
средноучилишен центар. Реализацијата на проектот чини
34.732.000 денари, кои средства се обезбедени со заем од
Светска банка, како и сопствено учество на општина Гевгелија во
износ од 5.665.000 денари.
Паралелно со изградбата на нови училници, во СОУ„Јосиф
Јосифовски“ се одвиваат градежните работи за реконструкција на
угостителскиот дел и ресторанот во центарот. Овој проект се
реализира со заштедените 23 милиони денари од блок дотациите
што училиштето ги добиваше во изминатите осум години.
Изведувач на работите е градежната фирма „Еуроинг“, која
потрврдува дека училниците ќе бидат готови до почетокот на
новата учебна година.
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Potpi{an memorandum za sorabotka na op{tina Gevgelija so
Institutot "Evropa za tebe"

Општина Гевгелија и Институтот за европско образование,
социјално-културни и економски политики „Европа за тебе“ од
Скопје потпишаа Меморандум за соработка за спроведување
истражување, креирање и развој и промоција на европското
образование, социо-културни и економски политики. Ваквата
заедничка цел и соработка ќе се остварува преку аплицирање и
учество во проекти за унапредување на едукативните,
економските и социо-културните услови во нашата земја. И тоа,
преку организирање на заеднички работилници, тркалезни маси и
семинари, како и објавување на печатени и електронски
публикации.
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Za 24 ~asa vo Gevgelija navrnale 21 litar na metar kvadraten do`d

Во изминатите 24 часа во Гевгелија наврнале 21 литар на метар
квадратен дожд. Најголемите количества врнежи беа синоќа, кога
врнежите беа и најобилни. Најмногу дожд - 36 литри наврнале во
Ѓуриште и во Виници, каде што се измерени 32 литри на метар
квадратен.
Според прогнозите на синоптичарите засега не се очекуваат нови
врнежи на дожд. Тоа значи дека најавениот бран со обилни
врнежи како да ја заобиколи земјата. По синоќешните врнежи во
Гевгелиско не се забележани некакви поголеми штети или закани
за излевање на водотеците. Иако, улиците веднаш се наполнија
со вода, но, разреденоста на врнежите не предизвика пообилни
води.
Од страна на надлежните институции се нагласува дека
состојбата со временските прилики се следи и понатаму, а се
преземени сите неопходни превентивни мерки, согласно
Препораките на општинскиот кризен штаб.
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