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Македонската кошаркарска федерација се огласи со
благодарност до организаторите и честитки до клубовите за
одличната организација и спортска атмосфера од годинешното
издание од Кошаркарскиот Куп на Македонија одржан викендов во
Гевгелија.
„Македонската кошаркарска федерација им ги честита
освоените Куп-трофеи на женскиот кошаркарски клуб Вардар, кој
изминатиот викенд ја освои третата Куп-титула во низа, и на
кошаркарскиот клуб Работнички кој се закити со десеттиот Куптрофеј. Исто така, сакаме да им се заблагодариме на градот
Гевгелија за гостопримството и за безрезервната поддршка за
организирањето на овој спортски настан кој е празник на
кошарката. Воедно, сакаме да им се заблагодариме и на
клубовите Блокотехна и Кожув кои беа коорганизатори на
натпреварите.
Спортските сали „Негорски Бањи“ и „26 април“ беа
исполнети речиси до последното место од љубителите на спортот
со портокаловата топка, кои дополнително придонесоа за
спортската атмосфера во целост.
Благодарност и до сите клубови-учесници во овогодишниот
Куп за фер играта и за промоцијата на кошаркарскиот спорт“ - стои
во соопштението на МКФ.
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Zgolemena kontrola na deponijata kaj Gevgelija

По серијата пожари на депонијата кај Гевгелија, воведена е
целосна контрола на просторот каде што се депонира
комуналниот отпад, но и на околниот простор. Од страна на
ЈПКД„Комуналец“ извршено е целосно заградување на депонијата
и обезбеден само еден влез за возилата кои депонираат отпад.
Околниот простор е исчистен и од страна на инспекциските
служби во општина Гевгелија контролата е зголемена. Пред се, во
поглед на одржување на просторот за депонирање на отпадот.
Паралелно се преземаат и заштитни мерки за отстранување на
дивите собирачи на пластика, главно, Роми од другите делови на
земјата, кои диво се населуваат крај депонијата.
Во текот на март депонијата неколку пати беше потпалувана,
засега од непознати сторители, што предизвикуваше голем чад кој
се ширеше и во градот. Со заедничка акција на ТППЕ-Гевгелија,
ЈПКД„Комуналец“ кој стопанисува со депонијата и специјални
екипи за дејствување и локализирање на пожари предизвикани од
комунален отпад, депонијата беше ставена под контрола.
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Nagradeni u~enici za solfe`

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ПО СОЛФЕЖ
Учениците од ООМУ „Васо Карајанов“ од нашиот град освоија
една прва, две втори и една трета награда, како и две пофалници
на Државниот натпревар по солфеж на учениците од државните
основни училишта. Натпреварот се одржа во Државниот музичко
балетски училишен центар „Илија Николовски-Луј“ во Скопје.
Емилија
Николовска во прва В категорија освои 95 бодови и со тоа ја доби
Првата награда. Втора награда добија Мартин Заров и Љубица
Улиш, додека трета награда освои Сања Миленковиќ. Учениците
Борис Ќаев и Бобан Прошевски добија пофалници.
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