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Тема

Изминатава 2016 година е посебно зна-
чајна за Гевгелија, бидејќи поминаа 130 
години од нејзиното прогласување за 
град.

130 години, откако со указ на Отоманската 
империја, во далечната 1886 година, на-
селбата Гевгелија била прогласена за 
околиски центар, седиште на кајмакамот 
и воен, трговски и административен цен-
тар на  Гевгелиската околијата. 

130 години во кои градот се ширел, растел 
и се развивал.

130 години во кои Гевгелија постојано го 
надградувала својот бренд nа град со 
европски обележја.

Денес, од кога било порано, можеме сло-
бодно да речеме дека Гевгелија ги 
поседува и применува европските стан-
дарди на живеење.

Пред се, како резултат на нејзината отво-
реност и блискост до европскиот коридор, 
но, и континуираниот развој на градот по 
мерка на граѓаните.

На крајот од 2016 година, по повеќе од 
еден век постоење, Гевгелија е посакувана 
дестинација за живеење. Како за неговите 
жители, така и за сите граѓани од земјата 
или соседството одлучуваат да живеат.

Тоа е резултат секако и на создадените 
услови за подобар живот и поволна 
бизнис клима.

На крајот од 2016 година сумираме дека
годинава во општина Гевгелија биле про-
дадени 21 градежна парцела за изградба 
на нови станбени објекти и 5 градежни 
парцели за стопански капацитети.

Исто така, биле издадени 69 одобренија 
за градба.

За поттикнување на инвестиционата 
активност годинава се донесени 2 урба-

ГЕВГЕЛИЈА ЖИВЕЕ 
И ЌЕ ЖИВЕЕ

нистички плана, а 26 наскоро треба да 
бидат донесени.

Бројот на невработените во општината е 
намален на само 582 лица или на 4,59%, 
што е најниска стапка на невработеност 
во земјата.

На крајот од годината можеме да кон-
статираме дека инфраструктурната слика 
за општината е значително подобрена.

Годинава се изградени скоро 4 километ-
ри нови улици, обновен е асфалтот на над 
8.300 метри квадратни улична површина,
бетонирани се 4.000 метри квадратни 
улични краци и тротоари и со павер 
елементи се покриени 9.000 метри квад-
ратни тротоари и патеки.

Во завршна фаза е изградбата на при-
марната и секундарната сообраќајна 
мрежа на клучката кај мултинаменскиот 
комплекс „Милци“.

За подобрување на патната инфра-
структура во општината од општинскиот 
буџет беа издвоени 108.472.023 денари.

За изградба на нови канализациони 
линии во Моин и Давидово, за нови 
атмосферски канализации, како и за 
чистење на речните корита се вложени 
22.827.621 денар.

Заврши изградбата на уште 1090 метри 
од одводниот канал Рауљ - проект фи-
нансиран од ИПА-Програмата за преку-
гранична соработка со Грција.

Додека пак во завршна фаза е изградба-
та на Пречистителната станица кај Вар-
дар, што е само уште една потврда дека 
општина Гевгелија прави голем чекор за 
унапредување на пограничниот регион во 
чиста еколошка средина.

По извршената реконструкција на буна-
рот со вода за пиење кај Вардар и 
замената на пумпната станица ќе се 

обезбедат двојно поголеми количества 
вода за пиење.

За згрижување на децата од предучилиш-
но образование годинава беа издвоени 
9.547.000 денари, и тоа, за реконструкција 
на покривот и фасадирање на детските 
градинки „Детска радост“ и „Сончогледи“, 
а распишан е тендер за изградба на нова 
детска градинка во Прдејци.

Во сите основни училишта реализирани 
се повеќе проекти за подобрување на 
условите за настава, додека пак во Ми-
равци е изградена и ставена во употреба 
нова училишна спортска сала. 

Во Спортско-рекреативниот центар, кај 
поранешна Касарна, во непосредна бли-
зина на двојното тениско игралиште и 
мултинаменско игралиште уредена е 
фитнес зона.

Во новата 2017 година пред нас стојат 
значајни предизвици и проекти, кои треба 
да обезбедат уште поквалитетни услови 
за живот во општината.

Потпишан е договорот за изградба на 
новиот водоснабдителен систем во Гев-
гелија со АД„Хидрострој“ од Софија, кое 
даде најповолна понуда за реализација 
на овој капитален проект, во вредност 
од 105 милиони денари, кои средства се 
обезбедени преку подзаем од Светската 
банка и грант од Европската инвестицио-
на банка. 

Издадено е одобрение за градба на 
Конска брана, така што наскоро се 
очекува изведувачот на овој капитален 
зафат – турската компанија „Адилхол-
динг“ да стартува со изградбата.

Светска банка го одобри проектот за 
доградба на нови 14 училници во Средно-
училишниот центар „Јосиф Јосифовски“ 
во Гевгелија, со што ќе се обезбедат 
услови за едносменска настава и заштеда 
на енергија.

Тоа значи дека ни претстои реализација 
на повеќе капитални зафати, за кои веќе 
се обезбедени финансиските средства и 
по окончување на тендерските постапки 
ќе следи и нивно отпочнување.

Сите овие проекти ќе се реализираат во 
наредната година.

А, со тоа Гевгелија ќе обезбеди подоб-
рување на квалитетот на услугите кон 
граѓаните.

Едноставно ќе продолжи да живее.

За нас и за идните генерации.

Затоа, нека ни е среќна, здрава и бери-
ќетна 2017 година.

Нека Христовото раѓање ни го продолжи 
патот кон долговечна наша Гевгелија.

Иван Франгов, 
градоначалник на општина Гевгелија.

3ДЕКЕМВРИ 2016



Актуелно

Буџетот на општина Гевгелија 
за 2017 година е проектиран на 
862.301.109 денари. 

Приходите на основниот буџет 
изнесуваат 536.310.700 денари, 
од донации 199.799.409 денари, 

Една од најголемите турски ком-
пании, со петдецениско искуство во 
изградбата на енергетски објекти – 
„Адалихолдинг“ ќе ја гради браната 
Конско, кај Гевгелија. Одобрението 
за градба на браната, во близина 
на селото Конско, со висина од 75 
метри и капацитет од 25 милиони 

БУЏЕТОТ ЗА 2017 ГОДИНА
ПРОЕКТИРАН НА 862.301.109 ДЕНАРИ

КОНСКА БРАНА ЌЕ ЈА ГРАДИ 
ТУРСКАТА КОМПАНИЈА „АДАЛИХОЛДИНГ“

од донации 26.743.000 денари, а 
од самофинансирачки активности 
15.448.000 денари. Во приходите на 
буџетот за идната година влегува и 
кредитот од Светска банка, во износ 
од 84 милиони денари, за изградба 
на новиот водоснабдителен систем 

Градоначалникот на општина Гев-
гелија, Иван Франгов  имаше средба
со господин Ебубекир Туран, заме-
ник директор за енергетика во тур-
ската компанија „Адалихолдинг“,  
која на меѓународен тендер што го 
распиша Министерството за зем-
јоделство и водостопанство е избра-
на како изведувач на Конска брана.

Браната Конско ќе биде мулти-
наменска, покрај наводнувањето на 
над 7000 хектари плодно земјиште, 
ќе служи за водоснабдување, а во 
зимските месеци и за дотур на вода 
по природен пад до Дојранското 
езеро. Овој капитален проект 
проект ќе чини 40 милиони евра и 
е дел од програмата на Владата на 
Република Македонија за изградба 
на три брани, чија изградба треба 
да заврши во 2021 година. 

во Гевгелија, која стартува на 
почетокот од идната година.

Капиталните расходи учествуваат 
со 55,8% во вкупниот буџет, однос-
но со 64,81% во основниот буџет со 
што се задржува неговата развојна 
компонента. Покрај изградбата на 
новиот водоснабдителен систем, 
најголеми ставки од општинскиот 
буџет во идната година ќе бидат
наменети за изградба и рекон-
струкција на локалните патишта, на 
системи за отпадни води и на други 
објекти од интерес на граѓаните. 
Имено, значаен дел од планирани-
те активности и проекти во општин-
скиот буџет произлегоа од средбите 
што ги имаше градоначалникот на 
општина Гевгелија со граѓаните во 
сите населени места. Овој значаен 
документ, по јавната расправа, се 
очекува да биде донесен од страна 
на Советот на општина Гевгелија, до 
крајот на годината.

метри кубни вода, веќе е издаденоп, 
а наскоро се очекува почетокот 
на изведбените работи. Веќе е 
изграден пристапен пат од страна 
на компанијата Брашнарски, до 
местото на градбата, кој ќе служи за 
носење на градежен материјал до 
браната. 
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Актуелно

Во Гевгелија предадено е во упо-
треба реконструираното бунарско
подрачје „Вардар“, кое е дел од
регионалниот водовод. Обновува-
њето и модернизацијата на пумпна-
та станица двојно ќе го зголеми 
протокот на вода за пиење од 50 
на 100 литри во секунда. Проектот 
е реализиран со финансиска под-
дршка од Јапонската Влада, а во 
рамките на програмата на УНДП за 

На предвремените парламентарни избори, во општина 
Гевгелија ВМРО-ДПМНЕ освои најголем број гласа - 
7.608 или 47,05%, додека СДСМ освои 7124 гласа или 
44,05%. Коалицијата ВМРО за Македонија освои 373 
гласа или 2,31%, Коалицијата за промени и правда-трет 
блок 290 гласа или 1,79%, Левица 153 или 0,95% и ДУИ 
29 или 0,18%.

Инаку, на гласање од вкупно 19.397 запишани избирачи 
излегле 16.171 гласач или 83,37%.

Гласањето се одвиваше во мирна и демократска 
атмосфера.

Избори 2016 во Гевгелија

ВМРО-ДПМНЕ ОСВОИ 7.608, а СДСМ 7.124 ГЛАСА

ЗГОЛЕМЕНА ИЗДАШНОСТ
И КВАЛИТЕТ

Целосно реконструирано бунарското подрачје „Вардар“

подршка на општините зафатени 
со бегалската криза. На свеченото 
предавање во употреба на рено-
вираниот систем присуствуваа 
постојаниот претставник на УНДП, 
Луиза Винтон и Првиот Секретар на 
Амбасадата на Јапонија во Виена, 
Тојоказу Кубота.

- Ова бунарско подрачје започнало 
да се гради во 1968 година, а било

предадено во употреба во 1970 
година. По изградбата на новото бу-
нарско подрачје кај Моин, во перио-
дот од 1980 до 1982 година, тоа било 
единствениот водоснабдителен сис-
тем во Гевгелија. Меѓутоа, до денес, 
освен редовното сервисирање, во 
бунарското подрачје „Вардар“ не 
биле вршени никакви реконструк-
ции. Со извршената реконструкција 
како на хидротехничкиот, така и на 
градежниот дел од ова бунарско 
подрачје, зголемена е издашноста 
и подобрен квалитетот на овој 
водоснабдителен систем. Старите 
пумпи се заменети со три нови 
пумпи, добивме нов колектор, нова 
автоматика и електрика, односно 
извршена е целосна реконструкција 
на ова бунарско подрачје, истакна 
градоначалникот на општина Гев-
гелија Иван Франгов.

Инаку, на почетокот од идната го-
дина во Гевгелија започнува из-
градбата на нов водоснабдителен 
систем, кој ќе се гради со подзаем 
од Светска банка и ИПА-грант. По 
спроведениот меѓународен тендер
потпишан е договор со компанијата 
„Хидрострој“ од Софија за изградба 
на новиот систем. Со модернизација 
на постојните капацитети, општина 
Гевгелија настојува квалитетно и 
долгорочно да го реши водоснаб-
дувањето во Гевгелија.
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Актуелно

Првороденото бебе во општина Гевгелија е машко 
- го донесе на свет Софија Крстева од Негорци. 
Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов, 
по традиција, и честита на среќната мајка и даруваше 
10.000 денари. Додека пак на сите три нороденчиња 
им даруваше бебешки лолекции.

Инаку, за десет месеци од 2016 година во општина 
Гевгелија имало 181 новороденче. Согласно 
донесеното речение од страна на градоначалникот на 
општината на секое новороденче му се доделуваат по 
6000 денари, а на секое третородено дете и близнаци 
по 12.000 денари.

Уличката долж оградата на Општата болница, која се 
вкрстува со улицата „С.М.Данко“, доби атмосферска 
канализација и е целосно уредена.

Илија Георгиев од Мрзенци го фати Светиот крст во 
водите на реката Вардар на Богојавленски собир во 
Гевгелија и за подарок од општина Гевгелија доби 
телевизор. 

Започна со бетонирање на улични краци низ 
населените места во општината, поточно, во градското 
подрачје на Гевгелија и во Негорци.

За Бадник во Негорци по 19 пат беше запален 
најголемиот оган од старо и големо дабово дрво.

Најстариот жител на општина Гевгелија Филип Петров, 
од Петрово, го прослави стотиот роденден. 

ЈАНУАРИ

Ретро
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Актуелно

Општина Гевгелија ја 
започна акцијата за 
заловување на кучињата 
бездомници, согласно 
Законот за заштита и 
благосостојба на животните, 
која ќе ја спроведува 
ЈПКД„Комуналец“, кое 
потпиша договор со ДТУ 
Ветеринарна станица ,,Анри 
Вет“ Дооел Стојаково за 
извршување на редовното 
заловување на кучињата.

AQUA-M,

Во Гевгелија  се одржа  Промотивна конференција на проектот AQUA-M, 
кој општина Гевгелија го реализира во партнерство со општина Пеонија 
и јавното комунално претпријатие во Поликастро, соседна Грција, а со 
финансиска поддршка од ИПА-Програмата за прекугранична соработка 
Република Грција - Република Македонија 2007-2013. Во рамките на 
проектот ќе се уредува одводниот канал Рауљ.

НОВО УЧИЛИШТЕ

Предадено во употреба реновираното подрачно училиште во гевгелиското 
село Кованец. По 15 години децата од ова населено место повеќе нема 
да патуваат десетина километри за да одат на училиште во Негорци. 
Во стариот објект, кој доби и нова фасада, уредена е една училница, 
наставничка канцеларија, училишна кујна и тоалети. Реконструкцијата 
на училиштето во Кованец чинеше повеќе од 700 илјади денари, од кои 
поголемиот дел беа озбезбедени од буџетот на општина Гевгелија и од 
Министерството за образование.

Гевгелиската сликарка Мирјана 
Крстева Масети, се најде 
меѓу 55-те највлијателни 
жени во Македонија, во 2015 
година, според изборот на 
списанието „Теа Модерна“. 
Масети е претставена како 
академска сликарака со 
автентичен уметнички израз, 
за кој критиката вели дека е 
единствен. По самостојната 
изложба во Музејот на град 
Скопје, во минатата година 
делата на Крстева-Масети ги 
виде многубројна публика во 
неколку градови во земјата, а 
излагаѓе и во Париз и Њујорк.

Во ООУ „Владо Кантарџиев“ 
изршено е реновирање на 
тоалетите и замена на столаријата 
во подрачното училиште во 
Богородица.
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МАКЕДОНСКО-УНГАРСКА СОРАБОТКА

- Гевгелија стана надалеку позната последниве месеци 
поради бегалците, но, Гевгелија има многу други 
предности, кои придонесуваат за нејзиниот европски 
бренд, рече унгарскиот амбасадор во нашата земја д-р 
Јожев Бенце на бизнис средба градоначалникот Иван 
Франгов и со стопанствениците од општина Гевгелија. 
југот на земјата, која се оддржа во Гевгелија. Притоа, 
унгарскиот амбасадор оценувајќи ја соработката меѓу 
Македонија и Унгарија како многу успешна, нагласи 
дека во изминатиов период Унгарија најмногу ја 
поддржа Македонија во справувањето со бегалската 
криза. Покрај полицискиот контингент, кој им помага 
на македонските полицајци, Унгарија најмногу ја 
поддржа Македонија со материјална помош. Првата 
транша од 700.000 евра помош веќе е испорачана, а 
следува веќе втората. Покрај ова настојуваме да ја 
збогатиме и економската соработка, така што минатата 
година забележавме зголемена македонско-унгарска 
економска соработка за 14%.

ФЕВРУАРИ

Започна уредувањето на улици и тротоари со 
павер елементи на неколку локации во градот и во 
населените места. Со павер елементи ќе биде уредена 
целата улица „Ристо Јанев“, како и двата помали крака, 
a ќе бидат опфатени 1500 метри квадратни тротоари и 
помали улиcи.

По повод 4 февруари, Денот на раѓањето на 
македонскиот револуционер и идеолог Гоце Делчев, 
библиотеката од Гевгелија , која го носи неговото име, 
организира вечер со поетот Ефтим Клетников. 

Марија Бојкова, ученичка од четврта година  во 
СОУ „Јосиф Јосифовски“ од Гевгелија е добитник 
на наградата на фондацијата Никола Кљусев, за 
прозниот состав на тема „Македонија-ја создавам 
јас“.

Меѓународниот ден на ретки болести е одбележан во 
Гевгелија, во организација на Националната алијанса 
за ретки болести на Република Македонија, под 
мотото  „Придружете ни се, да се чуе гласот на ретките 
болести“.

Три дена  Гевгелија беше во центарот на вниманието 
на кошаркарската јавност и на  сите љубители на 
кошарката во Македонија. Имено, градот Гевгелија 
се покажа како одличен  домаќин на 24 издание 
на завршниот турнир од Кошаркарскиот куп на 
Македонија. 

КК Кожув не успеа во полуфиналето да го совлада 
МЗТ, кој му се реваншираше на тимот од Гевгелија за 
минатосезонскиот пораз, во оваа иста фаза на Купот. 
Иако, гевгелиските кошаркари можеа и имаа шанси 
за тоа. Во финалето кошаркарите на МЗТ-Скопје  го 
победија градскиот ривал Карпош Соколи со 68:62 , 
освојувајќи го по осми пат националниот трофеј.
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Претседателот на Република 
Македонија Ѓорге Иванов го посети 
Прифатниот транспортен центар 
„Винојуг„ кај Гевгелија, придружуван 

ОТВОРЕНА СОБА ЗА ДЕФЕКТОЛОШКИ ТРЕТМАН

Во Гевгелија е отворена соба за индивидуален дефектолошки третман 
на деца со посебни потреби, по иницијатива на Националната алијанса 
за лица со посебни потреби, а во соработка со фондацијата „Аполонија“, 
Детската градинка „Цветови“ и Општина Гевгелија. Опремувањето на 
собата, санирањето и поголемиот дел од финансирање на стручното 
лице дефектолог, во времетраење од една година, се обезбедени преку 
проектот „Дејвид ВанДерВег - социјализација на децата со посебно 
образовни потреби од Гевгелија“. Родителите на децата корисници, 
исто така, партиципираат со покривање на дел од трошоците за 
функционирањето на оваа соба. 

Во тек e тампонирањето на дел 
од  патот Негорци-Серменин 
со финансиска поддршка од 
Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделството и 
руралниот развој на Република 
Македонија, која на на општина 
Гевгелија и додели 18.900.000 
денари за доградба на уште 2 
км од овој пат.

НУЦК „Ацо Шопов“ - Театар - 
Штип гостува во Гевгелија со 
театарската претстава „Лулка“, 
работена според мотиви од 
народното творештво, во режија 
на Андреј Цветановски.

Во Негорци поставени темелите 
на ладилниот откупен центар 
за овошје и зеленчук на 
Ледра Агро ДОО, инвестиција 
кофинансирана од ИПАРД 
Програмата.

од своите соработници и 
градоначалникот на општина 
Гевгелија, Иван Франгов, и беше 
информиран за моменталната 
ситуација на нашата јужна граница 
со бегалците. Припадниците на 
АРМ ја поставуваат заштитната 
жичана ограда, во должина од 
35 километри, додека пак за Во 
зајакнување на безбедносните 
контроли на македонските 
безбедносни сили им помагаат 
полициски службеници од Чешка 
и од Словачка, а се очекува 
пристигањето и на полицицајци од 
Храватска, Словенија и Австрија.

-Земјата се соочува со многу 
предизвици и закани, но има 
капацитет да одговори и активно 
да дејствува, посочи шефот на 
државата. Македонија е веќе 
препозната како веродостоен 
партнер во справување со 
мигрантската криза.

УСПЕШНО СПРАВУВАЊЕ СО БЕГАЛСКАТА КРИЗА
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Гевгелиската скулптурка Гордана 
Хаџи Николова-Малашев и 
графичарката од Велико Трново 
Николина Џановска заеднички 
излагаа во Велико Трново, 
Република Бугарија, на изложбата 
под наслов „Трансформации” 
на. Малашева, која е магистер 
по скулптура, на изложбата се 
претстави со скулптури во дрво, 
под името „Понекогаш ние“, а 
Николина со најнови графики и 
цртежи. 

111 годишнината од смртта на 
големиот револуционер Сава 
Михајлов во Гевгелија беше 
одбележана, со полагање на 
цвеќе на спомен обележјето пред 
Народниот театар.

МАРТ Гевгелиските млади актери 
беа прогласени за најдобри 
на натпреваропт на 
Франкофанскиот средношколски 
театар, што се одржа во 
просториите на МКЦ - кино 
Фросина во Скопје. Во доста 
силна конкуренција гевгелиските 
ученици понесоа две престижни 
награди-ученичката Кристина 
Митреска ја доби наградата за 
најдобра актерка, а ученикот 
Илија Влахов најдобар актер. 

Денот на крводарителството – 17 
март, општинската организација 
на Црвениот крст од Гевгелија го 
одбележа со повеќе крводарителни 
акции, кои се одржаа во 
Здружението на граѓани „Ристо 
Калинико, потоа во гевгелиската и 
во богданската гимназија.

Театарската  Работилница- 
Прилеп, во копродукција 
со театарот „Војдан 
Чернодрински“ гостуваше во 
Гевгелија со монодрамата 
„Делириум Тременс“, работена 
по текст на Благоја Ристески-
Платнар, а во изведба и режија 
на Игор Трпчевски.

Сите детски градинки во 
Гевгелија, Миравци и Негорци беа 
фасадирани, односно старата 
фасада беше заменета со нова 
термо фасада. За подобрување 
на енергетската ефикасност од 
општинскиот буџет беа издвоени 
5.457.000 денари. 

Учениците Јован Делиманов 
и Викторија Јовановска од 
СОУ„Јосиф Јосифовски“ го освоија 
второто место на темата: „Квантна 
нано-точка“ на регионалниот 
натпревар за  „Нано материјали-
материјали на иднината “, што се 
одржа во Скопје, а беше наменет за 
средношколци од целата земја. 

По повод денот на пролетта, 
децата од ликовната работилница 
при Пионерскиот дом во Гевгелија 
организираа ликовна изложба на 
тема пролет, претставувајќи се со 
своите дела работени во акварел, 
темпера и колаж, во рамките 
на ликовната работилница, која 
работи во домот, под менторство 
на ликовниот уметник Мирјана 
Крстева-Массети. 

Започна акцијата за редовно 
чистење на речните корита, која ќе 
ги опфати Сува река, Кованска река 
и Мрзенска река. 

Ученикот Петар Узунов од СОУ 
„Јосиф Јосифовски„  ја освои 
втората награда на Државниот 
рецитаторски натпревар во 
приватната гимназија „Алгоритам“ 
во Скопје, 
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Ветеранките на ракометниот клуб “Југ” учествуваа на 
единаесеттиот меѓународен ракометен турнир “Нови 
Сад 2016”. 

ИЗЛОЖБА „ЖАН МОНЕ“

Во Гевгелија е отворена изложба на професионални  
фотографии, во рамки на наградата за медиуми „Жан 
Моне 2015“, во организација на Делегацијата на ЕУ и 
ЕУ инфо точката при општина Гевгелија. Во фоајето на 
Народниот театар беа изложени дел од фотографиите, 
кои учествуваа на минатогодишниот награден конкурс. 
Најголемиот број од фотографиите се инспирирани од 
бегалската криза и потекнуваат токму од Гевгелија и 
околината и тие најдобро ги отсликуваат случувањата 
што ги предизвика мигрантскиот наплив, истакна на 
отворањето на изложбата Мартин Клауке, шеф на 
секторот за соработка на Делегацијата на ЕУ во Скопје. 
На изложбата свое обраќање имаше и новинарката 
Марија Тасева победник на минатогодишниот конкурс 
„Ѓан Моне“ за најдобар новинарски текст, како и 
Наќе Батев, победник во категоријата за најдобра 
професионална фотографија.

Повеќе од два месеца, корисниците и вработените 
во Дневниот центар за лица со посебни потреби во 
Гевгелија, секојдневно ја „оживуваат“ старата оштетена 
и непотребна хартија, рециклирајќи ја и создавајќи 
честитки, картички, украcни кеси, украс. Проектот што 
го реализираат Дневниот центар за деца со посебни 
потреби, во соработка со фондацијата „Аполонија“ е 
финансиран од УСАИД, а со него раководи волонтерот 
на Американскиот Мировен корпус во Гевгелија - Кети 
Гавит. 

547 ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ

Општина Гевгелија на  Саемот за градежништво во 
Скопје ги презентираше можностите за обезбедување 
на градежни парцели за станбени објекти. Имено, 
вклучувајќи се во проектот „Купи куќа“, општина 
Гевгелија на заинтереираните млади луѓе им понуди 
547 градежни парцели за изградба на станбени 
објекти. И тоа, 74 парцели за индивидуални станбени 
објекти во локалитетот Касарна, 258 во локалитетот 
Караорман, како и 258 градежни парцели за 
резиденцијални објекти на Мрзенски рид кај Гевгелија.

Хористите од ООУ “Крсте Мисирков” уествуваа на 
традиционалните 16-те хорски средби “Млади канат” 
во градот Пазин, Република Хрватска, кој е збратимен 
со Гевгелија. На овие хорски средби настапија 
детски и младински хорови од Пазин, Крк и Пореч, а 
гевгелискиот училишен хор, под диригенство на Крсте 
Издушнов, беше специјален гостин. 
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АПРИЛ Меѓународниот ден на шегата беше 
одбележан со тадиционалната 
„Априлијада 2016“, кога 
маскираните деца од градинките 
„Детска радост“, „Цветови“ и 
„Сончогледи“, како и децата 
од основните училишта „Крсте 
Мисирков“ и „Владо Кантарџиев“ 
продефилираа низ центарот на 
градот.

Македонската филхармонија 
гостуваше во Гевгелија, каде пред 
младите гевгеличани од основните 
училишта, ја изведе оркестарската 
свита „Петре и волкот“, едно од 
најпознатите дела на рускиот 
композитор Сергеј Прокофјев. 

Во пресрет на големиот 
христијански празник Велигден, 
градоначалникот на општина 
Гевгелија традиционално на 120 
социјално загрозени семејства во 
општината им донираше по еден 
пакет велигденски јајца. 

Ученикот Марија Магдалена, 
од СОУ„Ј.Јосифовски“ го освои 
првото место на регионалниот 
натпревар по француски јазик, 
додека второто место го освои 
ученичката Сања Аризанова. 

Учениците од угостителско 
туристичката струка при СОУ 
“Јосиф Јосифовски” од Гевгелија, 
Кристијан Атанасовски, Ристе 
Малевски и Маја Петрова и 
годинава учествуваа на 11-та 
по ред маѓународна кулинарска 
манифестација “Бисер на морето” 
во Супетар, на хрватскиот остров 
Брач. Младите готвачи од Гевгелија 
се натпреваруваа во подготвување 
на  национално јадење.

Кинолошкото друштво “Кожуф” ја 
организираше традиционалната 
меѓународната изложба на сите 
раси на кучиња, на која на терените 
во Негорските бањи продефилираа 
кучиња од повеќе европски земји. 

ДОНАЦИЈА

Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и донираше на 
општина Гевгелија нов трактор со приколка и валјак во вредност од 40.000 
американски долари на јавното комунално претпријатие во Гевгелија. 
Опремата главно ќе се користи во руралните средини каде што нема 
пристапни патишта со цел да одговори на зголемената потреба од 
отстранување на отпад - последица од бегалската криза - и да помогне 
во поправката на локалните патишта кои беа оштетени како резултат 
на зголемениот број на мигранти. Претходно, УНДП веќе и донираше на 
општина Гевгелија коме за превоз накомунална опрема.
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75 годишнината од излегувањето 
на првите партизани во 
Гевгелиско - 26 април беше 
одбележана со полагање 
цвеќе на бистите на народните 
херои, бистите на првоборци 
и на Спомен костурницата во 
Гевгелија. 

Планинарското друштво 
“Кожуф” Гевгелија 
го организираше 23. 
традиционален планинарски 
марш „Перо Илиевски – Ума“.

Градскиот мешан хор Гортинија, 
во рамките на својот проект 
„Времеплов на македонската 
хорска музика“, заедно со 
Младинскиот мешан хор при СОУ 
Јосиф Јосифовски, оркестарот при 
СОУ Богданци и учлишниот хор при 
ОУ „Крсте Мисирков“  организираа 
хуманитаерн концерт „Повик за 
живот“ за собирање средства 
за операција на малата Ивана 
Прочкова од Богданци.

Членовите на ансамблот Бојмија 
учествуваа нa реномиран  
меѓународен детски фолклорен 
фестивал „Ca la noi in Covurlui„ 
кој се одржа во градот Галаци, 
Романија.

In memoriаm

ВЛАДИМИР РАЛЕВ

Владимир Ралев, познат 
бизнисмен, донатор, хуманист 
и вљубеник во Гевгелија почина 
во Женева, каде што постојани 
живееше. Роден е во 1934 
година во Гевгелија, каде се 
стекнува со основно образование, 
гимназија завршува во Велес, а 
дипломира во Белград  историја 
на уметноста и археологија, како 
и на Високата школа за трговија. 
Владимир  Ралев спаѓа во редот 
на најголемите македонски 
бизнисмени во светот. Во 1980 
ја отвори својата компанија 
Џора трејд која се занимава 
со производство, маркетинг и 
менаџмент и е еден од поголемите 
производители на памук и памучно 
предиво, платно, печатено платно, 
обоено платно и др. Владимир 
Ралев е еден од најголемите 
македонски донатори и хуманист 
со широк опсег на дејствување, 
како во светот така и во рамките 
на Република Македонија, односно 
меѓу деловите на македонскиот 
народ што живеат во соседните 
земји. 

Во Давидово стартува изградбата 
на новата канализациона мрежа, 
а во Моин во завршна фаза е 
изградбата на нова канализациона 
мрежа, зафати кои се реализираат 
со финансиска поддршка од 
Агенцијата за финансиска 
поддршка на руралниот развој 
на РМ, во рамки на ИПАРД 
програмата.

Ретро
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Денот на пожарникарите во 
Република Македонија-20 мај во 
единицата на ТППЕ-Гевгелија 
беше одбележан со презентаци-
ја на противпожарната опрема. 

Над 320 деца од шестте детски градинки во 
општина Гевгелија и го честитаа 55 роденден на 
својата установа ДГ„Детска радост“ со игра и песна, 
претставувајќи ги во прекрасни костими и креации, 
четирите годишни времиња и плодовите што ни ги 
носат

Наставничката Александра Горѓиева 
од ООУ „Владо Кантарџиев е 
избрана меѓу првите десет најдобри 
наставници во земјата.

На традиционалната „Гимназијада 2016“ во Куманово 
учествуваа и ученици од СОУ „Јоасиф Јосифовски“, 
кои постигнаа добри резултати.

По повод 18 мај - 
Меѓународниот ден на музеите, 
Музејот-Гевгелија и Уметничката 
галерија Амам организираа 
самостојна изложба на 
сликарката Адријана Мациев 
под наслов „Животот во боите“.

Во Богородица ЈПКД„Комуналец“ ја 
започна изведбата на атмосферска 
канализација на улицата „Гоце 
Делчев“ во должина од 380 метри.

ЃУРА МАРА

Фолклорната манифестација 
„Ѓура Мара“ и годинава 
се одржа во Миравци, на 
третиот ден од Велигден, кога 
бројни гости присуствуваа на 
одбележувањето на тажната 
приказна за грабнувањето на 
убавата девојка Мара од страна 
на турските војници и нејзиното 
ослободување од братот Ѓуро, 
вплеткана во оро кое го играат 
само девојки и жени. Покрај 
организаторот – КУД„Танец“ 
на платото пред Домот на 
културата настапија и гостите - 
друштвата „Паја Зарич“ од Нови 
Карловци, Република Србија и 
„Браќа Минкови“ од Куклиш.

ДЕТСКИ СЕМАФОР

Општинскиот натпревар “Детски 
семафор 2016” се одржа  на 
полигонот во ОУ “Крсте Мисирков”, 
а зедоа учество екипи од основните 
училишта “Ристо Шуклев”, “Владо 
Кантарџиев”, и “Крсте Мисирков”. 
Додека на републичкиот „Детски 
семафор“ ученичката  Вили 
Ристова од ООУ „Крсте Мисирков“ 
го освои третото место во возење 
велосипед и познавање на 
сообраќајните правила и прописи, 
а екипата од Гевгелија,исто така, го 
освои третото место.

МАЈ

Тројца гевгелиски Стефан 
Марковски, Венци Трајков 
и Стефчо Стефанов, пред 
Градската библиотека „Гоце 
Делчев“ потпишуваа книги и 
муабетија со своите сограѓани.

Ретро
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ЈОУ Библиотека “Гоце Делчев”-
Гевгелија го организира 
традиционалниот Пролетен Саем 
на книга, на кој свои штандови, 
пред зградата на библиотеката, 
имаа издавачките куќи Антолог, 
Феникс, Култура, Македоника, 
Литера и ЈОУ Библиотека Гоце 
Делчев. 

Во рамките на манифестацијата 
Гевгелиска културна пролет, 
што ја организира фондацијата 
„Аполонија“, во хотелот „Аполонија“ 
настапи камерното дуо Кировски 
– виолинистот Љубиша Кировски 
и пијанистката Маја Шутевска 
Кировска.

180 матуранти од СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ и годинава, на крајот 
од учебната година, на гевгелиското 
шеталиште го заиграа матурскиот 
квадрил, приклучувајќи се на 
другите матуранти во земјата и 
странство на оваа манифестација.

ООУ „Владо Кантарџиев“ го 
одбележа својот патронен 
празник со бројни манифестации,  
рекреативни игри во пикадо, 
„х точка“, полигон и трагачи за 
учениците, беше положено свежо 
цвеќе на бистата на патронот, а беа 
прогласени и најдобрите ученици.

Ученичката Теодора Атанасова 
од IV5 во СОУ„Ј.Јосифовски“ ја 
освои првата награда и златен 
медал во категоријата лично 
творештво-поезија на државниот 
натпревар “Четири литературни 
манифестации”, додека на 
државниот натпревар Shakespeare 
reading competition, се пласираше 
меѓу деветте финалисти.

Хорот на  СОУ „Јосиф 
Јосифовски“, под менторство на 
професорот Илија Атанасов, на 
годинашниот државен натпревар 
во хорско пеење,  повторно го 
освои првото место. 

Театарот Колозов од Скопје 
гостуваше во Гевгелија со 
урнебесната комедија „Женско 
царство“, во режија на Шенка 
Колозова. 

Ученикот Кире Џотов од СОУ„Јосиф 
Јосифовски“ го освои златниот 
медал на европскиот натпревар 
по латински јазик, што се одржа на 
Филозофскиот факултет во Скопје.

Драмската група при  СОУ„Јосиф 
Јосифовски“, во која членуваат 
учениците Крсте Смилков,Теодора 
Атанасова, Петар Узунов, Тања 
Димова, Викторија Ќосева, 
Душица Проданова, Андреј 
Алексов,Цветанка Чакарова,Петар 
Букршлиев, Сребра Цундрич, 
Катерина Иванџикова и Викторија 
Давалиева. настапија во Народниот 
театар во Гевгелија со „Дизни 
мјузикл“.

Ретро
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На шестиот меѓународен натпревар 
на млади пијанисти учествуваа над 
сто млади пијанисти од Македонија, 
Бугарија, Србија и Косово се 
натпреваруваа за наградите во пет 
категории, а нивните настапи ги 
оценуваше жири комисија во состав 
проф. Милица Шперовиќ-Рибарски 
од Македонија, проф. Драгомир 
Братиќ од Србија и проф. Тереза 
Тревизан од Италија. 

ЈУНИ

Претставници на Европската 
унија извршија примопредавање 
на еден утоварувач-гасеничар 
на ЈП “Комунлец”, кој е дел 
од пошироката помош на ЕУ 
за општина Гевгелија поради 
бегалската криза.

Во  ЈЗУ Психијатриска болница 
“Негорци” отворено е реновираното 
и опремено Одделение за пациенти 
со изречена мерка за безбедност, 
наменето за посебна група на  
пациенти кои во болницата доаѓаат 
со изречена мерка на безбедност 
“Задолжително лекување и чување 
во психијатриска установа”. 

КУД “Танец” од Миравци 
учествуваше на меѓународниот 
фестивал „Черноморски вечери“ 
во Черноморец, Република 
Бугарија.

Во Гевгелија се одржа 43. годишно 
собрание на Библиотекарското 
здружение на Македонија, на 
кое беа презентирани стручни 
трудови за поврзувањето на  луѓе, 
заедници, нации, позиционирање 
на  библиотеките во општеството 
и за библиотекарството во 
Македонија. 

КУД „Негорци“ учествуваше 
на меѓународниот детски 
фолклорен фестивал „Сани 
Олимпиа“ во Кранево-Албена, 
Република Бугарија. 

Во “Аполонија гарден” е 
отворена самостојна изложба  
на гевгелискиот сликар Глигор 
Старделев со наслов “И 
релативноста е релативна”. 

Промовирана поетската книга 
„Стихови со црвени намери“ 
од македонскиот автор Стефчо 
Стефанов, во издание на Градска 
библиотека „Гоце Делчев“ - 
Гевгелија, која содржи 53 песни.

Членовите на ансамблот Бојмија 
учествуваа на  интернационалниот 
фолклорен детски фестивал 
„Пријателство без Граници“ кој 
по 20-ти пат се одржа во градот 
Сливен, Бугарија.

Во Гевгелија се одржa третиот по 
ред фестивал на детски песни 
„Распеани дечиња“.

Гостин во библиотеката „Гоце 
Делчев“ во Гевгелија беше еден од 
најчитаните автори во Македонија, 
Игор Џамбазов, кој ја промовираше 
својата најнова книга „Умрен човек“.
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Објавена продажбата на 23 градежни парцели 
наменети за домување во станбени куќи во населбите 
Караорман, Мрзенски рид и крај Моински пат, како и 
две парцели за лесна индустрија во месноста Сува 
река, крај Гевгелија. 

Во Гевгелија заврши со работа јубилејното 15-
то издание на меѓународната ликовна колонија 
„Аполонија 2016“ во чија работа годинава учествуваа 
осум ликовни уметници од Србија, Бугарија, 
Македонија и за прв пат од Грција.

СПАСОВДЕН

Годинашното одбележување на Спасовден - 
Заштитникот на Гевгелија започна со Ликовниот 
перформанс на познатиот сликар и хуманист Живко 
Поповски, додека во центарот на Гевгелија се одржа 
традиционалната манифестација Распеана чаршија 
- Трба, трби. Во рамките на манифестацијата во 
Народниот театар во Гевгелија гостуваше театарот 
„Комедија“ со хит-претставата „Стјуардеси“, во режија 
на Синиша Ефтимов. Традиционално за Спасовден 
стартуваше и познатиот Баскер фест, кога уметници од 
целиот свет настапија на повеќе локации во центарот 
на градот.

НАЈДОБРИ УЧЕНИЦИ

Градоначалникот на општина Гевгелија, Иван Франгов, 
приреди свечен прием за најдобрите ученици и 
првенци на генерација од основните училишта во 
општина Гевгелија. За првенци на генерацијата се 
прогласени во училиштето „Крсте Мисирков“- Анета 
Велкова, во ООУ„Ристо Шуклев“ од Негорци - 
Александра Атанасова, во ООУ„ Климент Охридски“ 
од Миравци - Кристијан Митров и од ООУ„Владо 
Кантарџиев“ - Александар Тодов. Првенците на 
генерацијата добија и парична награда во вредност од 
5.000 денари.

Продолжуваат изведбените работи на Градскиот пазар, 
каде по тампонирањто на стопите и инсталирање на 
конструкцијата извршено е бетонирање на подната 
плоча, по што следува покривање на трите хали од 
пазарот. Покриениот дел на новиот Градски пазар ќе се 
простира на 5.888 метри квадратни, со три покриени 
хали, придружни дуќани и голем супермаркет. 

Ансамблoт Бојмија го одржа 12-ти по ред Годишен 
концерт во спортската сала „26 Април„ во Гевгелија, 
каде што продефилилираа 140 активни членови од 
сите возрасни групи на овој реномиран фолклорен 
ансамбл. 

Ретро
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На улицата „7 ноември“ се изгради нов тротоар со 
павер елементи, на западната страна од улицата, од 
мостот на одводниот канал Рауљ, па, се до објектот на 
„Интер комерц

ЈУЛИ

На досега трите објавени 
и спроведени објави за 
оттуѓување на градежно 
земјиште по пат на јавно 
наддавање во општина 
Гевгелија,  во сопственост на 
Република Македонија, биле 
продадени 26 парцели. 

И ова лето во општина 
Гевгелија се одвива акцијата 
за чистење на речните корита 
заради превентивна заштита 
од можното излевање на 
надојдените води 

Ретро

РЕГАТА

Од Велес  по 18 пат стартуваше вардарската регата 
Гемиџии, која со десетина гумени чамци и дрвената 
гемија четири денаа пловеа до Гевгелија.Оваа година 
учествуваа на стотина Гемиџии, а дел од нив беа и 
гости од Србија, Босна и Херцеговина и Црна гора. 
Учесници на Вардарската регата го завршија со 
пловењето  со нивното пристигнување во Гевгелија, 
каде  беа  пречекани од градоначалникот Иван Франгов 
и граѓаните на Гевгелија.

Патот од влезот на Прдејци до мостот на Кованска 
река е асфалтиран, така што со овој зафат всушност е 
решен еден од најголемите проблеми за стопанските 
капацитети на влезот од Прдејци.

Триесет млади кошаркари на КК Кожув учествуваа 
на летниот кошаркарски камп во соседна Грција, 
организиран  на Халкидики, во Неа Триглиа.

Во едицијата „Ѓерѓеф“ на 
издавачката куќа „Македонска 
реч“ од Скопје излезе од печат 
нова поетска збирка од Стефан 
Марковски, насловена „In 
Nomine“ која содржи 40-ина 
песни. 
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Гевгеличанецот Драган Ристов 
и оваа година од 19 до 22 јули, 
по четврти пат учествуваше  
на најголемиот маратон во 
пешачење кој секоја година 
се организира во Нијмеген 
во Холандија. Она што за 
алпинистите е искачувањето на 
Монт Еверсест, за аматерите 
во пешачење е да ја поминат 
за четири дена патеката од 
Вирдагсе до Нимеген, долга 200 
километри.Учеството на преку 
40 000 луѓе од преку 70 држави, 
покриеноста на настанот на 
холандската телевизија, го 
прават Vierdaagseза еден од 
најголемите настани во Европа. 

Ретро

Во Oпштата болница во Гевгелија 
пристигнаа дигиталниот мамограф 
како и нов најсовремен апарат за 
биохемиски анализи,од светскиот 
бренд Beckman. Со нивно 
ставање во функција пациентките 
од Гевгелија и од околните 
места дијагностицирањето  и 
лабораториските услуги ќе можат 
да го вршат во Општата болница 
во Гевгелија, благодарение на 
Министерството за Здравство.

Најдобри пет матуранти по 
македонски наставен јазик 
се Петра Преголовски од 
скопската гимназија “Раде 
Јовчевски Корчагин“, Емилија 
Танчева од СОУ Јосиф 
Јосифовски од Гевгелија, 
Анамарија Радојкова исто 
така од “Раде Јовчевски 
Корчагин“, и матурантите 
Елена Ајтова и Драган Трајчев 
од средното училиште „Јахја 
Кемал“. 

Учениците Кире Џотов и Лазе 
Раманчев од СОУ„Ј.Јосифовски“ 
кои на Меѓународниот натпревар 
на истражувачки проекти во 
Истанбул во месец мај, во голема 
конкуренција го освоија високото 
трето место, но и обезбедија 
пласман на меѓународниот 
натпревар „Чиста технологија-
направи влијание, кој што 
се одржа во Њујорк, САД, во 
Центарот за наука, техника и 
учење.

ВРЕМЕНА ДЕПОНИЈА

Советот на општина Гевгелија 
донесе одлука за утврдување 
на локација за изградба на мини 
депонија од времен карактер за 
комунален отпад во Гевгелија. 
И тоа, се до изградбата и 
профункционирањето на 
Регионалната санитарна депонија 
во рамките на Југоисточниот 
плански регион предвидена 
во Добрешево. Проектот ќе се 
финансира преку Програмата за 
развој на ОН (УНДП) од доделениот 
грант од Јапонската влада, која 
обезбеди 2.225.000 долари како 
поддршка на згрижувачките 
општини, Гевгелија и Куманово, 
кои  беа директно погодени од 
транзитот на скоро еден милион 
бегалци и мигранти во изминатите 
12 месеци. УНДП организираше 

истражување на теренот за 
одредување на најпогодна локација 
и изработка на критериуми за 
оваа мини депонијата според 
најсовремените светски стандарди 
за вакви проекти и сите параметри, 
е предложено мини депонијата да 
се гради на локацијата во близина 
на Ново Конско, во државна 
сопственост и на површина од 
20.000 метри квадратни.
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АВГУСТ
Улицата „Ристо Јанев“  е поплочена со павер елементи, во должина од по 80, со павер елементи  беа поплочени 
и целосно уредени патеките до новата спортска сала во Миравци и до реконструираното подрачно училиште во 
Кованец.

ПОМОШ

Општина Гевгелија меѓу првите  испрати екипи на 
Противпожарната единица и на ЈПКД „Комуналец“ 
за санирањето на последиците од катастрофалното 
невреме кое  го зафати Скопје. Седумнаесет работника 
од ова претпријатие со четири возила,четири 
агрегати и четири водни пумпи, од утро до мрак 
работеа на испумпување на водата од домовите на 
поплавените граѓани, чистење на калта од домовите 
како и исфрлање на насобраното ѓубре и оштетената 
покуќнина.

Ретро

Во ЈПКД „Комуналец“ пристигна новата  дигитална 
опрема за активна регистрација на истекување 
во водоводните системи со што брзо и полесно ќе 
се  откриваат  дефектите во водоводната мреж, 
во вредност од 20 илјади евра, која е обезбедена 
преку ГИЗ и Агенцијата за техничка помош на 
Швајцарија. 
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Во хотелот „Аполонија“ се одржа концерт на 
АЛЕКСАНДРА КОЦЕВСКА - мецосопран и ГЛИГОР 
ГЕЛЕБЕШЕВ – пијано, како  дел од манифестацијата 
Топол културен бран  на Министерството за култура на 
Република Македонија, која се реализира во соработка 
со општина Гевгелија. 

СМОКВИЈАДА 2016

Десет екипи учествуваа во годинашниот натпревар 
за приготвување на слатко од зрели смокви во 
рамките на манифестацијата Смоквијада 2016, која 
викендов се одржа во Гевгелија. По десетти пат 20 
приготвувачи од слатко, меѓу кои и неколкумина 
сопружници, се натпреваруваа да произведат слатко 
по мерак. Станува збор за деликатес кој го подготвува 
скоро секое гевгелиско домаќинство, а кое стана и 
гевгелиски бренд по манифестацијата што започна да 
ја организира ЗГ„Тера. Најдоброто слатко од смокви и 
годинава го подготвија брашниот пар Томе и АСнгелина 
Перунковски од Гевгелија.

Покрај напреварувачкиот дел, манифестацијата имаше 
и културно-забавен дел, кој се случи на шеталиштето 
во Гевгелија, каде што, покрај презентацијата на 
подготвените слатка од зрели смокви, гостите од 
целиот регион, но и соседна Грција, присуствуваа на 
богатата програма. По повод десетгодишниот јубилеј  
во гевгелиската галерија „Амам“ беше отворена 
изложба  „10 години Смоквијада“.

Реконструкцијата на двата постојни бунари со вода за пиење од 
бунарското подрачје кај Вардар ќе ја врши фирмата „Енерго монт“ која 
потпиша договор со УНДП,за реализација на овој зафат. Имено, со 
доделениот грант од Јапонската влада, УНДП во рамките на помошта 
за општините Гевгелија и Куманово, зафатени со бегалската криза,   
дел од средствата  намени за реконструкција на постојниот систем за 
водоснабдување. Со реконструкцијата на бунарите со вода за пиење кај 
Вардар е предвидено  зголемување на издашноста на водата за пиење од 
50 на 100 литри.

На турнирот во баскет Гевдион 2016, којсе се одржа 
под покровителство на општиуна Гевгелија, учествуваа 
20 екипи, така што во финалето на сениорска 
конкуренција се сретнаа екипите на С-М Текс од 
Гевгелија и Жито Југ Кавадарци и по возбудлива борба 
победи С-М текс, освојувајќи го првото место.

Мултимедијалниот арт 
фестивал БОШ 2016 се 
одржа по осми пат на повеќе 
локации во Гевгелија со бројни 
концерти, изложби и видео 
проекции, додека пак на 
посебни штандови уметниците  
излагаа  ракотворби и дела.

Во Хума традиционално е 
одбележан  верскиот празник 
„Свети Пантелејмон со богата 
културно-уметничка програма.

Ретро

Во Смрдлива вода  почна партерното уредување на дел од овој 
туристички локалитет,  во општина Гевгелиј, со уредување на патеки, 
четири летниковци,  летна сцена, клупи и друга неопходна урбана 
опрема. Партерното уредување ќе чини  5.881.710 денари, од кои 
4.984.500 денари се средства од Агенцијата за финансиска поддршка на 
руралниот развој, а 903.210 денари ги обезбедува општина Гевгелија, 
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ШТЕТИ

Општинската комисија за проценка 
на штети од елементарни непогоди 
констатира дека најголеми штети 
од невремето од 24 април, 
претрпеле земјоделците во 
околината на Прдејци, каде што 
штети се предизвикани на 60 
хектари. Инаку, вкупно проценетата 
штета од невремето, врз основа 
на извршената проценка, изнесува 
13.182.458 денари. Советот 
на општина Гевгелија го усвои 
Елаборатот за проценка на штети 
од невремето на 24 април и 
заклучи иустиот да се достави до 
Републичката комисија за проценка 
на штето од елементарни непогоди.

СЕПТЕМВРИ На градските гробишта во Гевгелија 
одржана панихида на гевгелискиот 
војвода Леонид Јанков кој загина во 
Ѓуров Дол, во близина на Ѓавато, 
во борба со триилјадна турска 
војска, а чија храброст е опеана 
во познатата песна “Трба, трби, 
гевгелиска”.

Канализационата мрежа во Моин 
е завршена, додека во исто време 
продолжија изведбените работи 
на канализационата мрежа во 
Давидово. И двата проекти се 
реализираат со финансиска 
поддршка преку ИПАРД програмата 
од страна на Агенцијата за 
финансиска поддршка на 
руралниот развој. За реализација 
на канализацијата во Моин беа 
доделени 8.313.000 денари, а 
за канализацијата во Давидово 
8.897.000 денари.

 КУД „Танец“ од Миравци  
учествуваше на  традиционален 
годишен концерт на КУД„Пријатели“ 
од Јабланица, Босна и 
Херцеговина, која е збратимена со 
општина Гевгелија 

Пионерскиот дом од Гевгелија 
во соработка со Музејот на 
град Скопје и Ликовниот салон 
на Фондацијата Аполонија 
организираа   ликовна  изложба 
,,Дивиот трендафил’’ од сликарот  
Виолета Силјан . 

Во салонот на хотел „Аполонија“ 
пред многубројните љубители 
на поезијата,сликарството и 
музиката, ЈОУ Библиотека „Гоце 
Делчев“,ја промовираше книгата 
„Земна и небесна екстаза“ - светска 
љубовна поезија и сликарство, 
што ја подготвија Ефтим Клетников 
и Климе Коробар и претставува 
антологиски избор на поезијата на 
странски и домашни писатели. 

Во Богородица заврши 
асфалтирањето на  улицата 
до училиштето, а во тек е 
асфалтирање на улицата во 
центарот на ова населено место. 
Додека пак во Ново Конско се 
бетонираат помали улици и краци. 
Во исто време во Прдејци започна 
гребењето на неколку улици, по 
што ќе следи и асфалтирање.

Општинската организација на 
Црвениот крст за осум месеци 
реализирала и собрала 500 
единици на крв, во соработка со 
Службата за трансфузија при 
гевгелиската Општа болница.

По повод 25 годишнината од 
независноста на Република 
Македонија во Гевгелија 
беше организиран концерт на 
Камерниот оркестар од Битола, 
кој настапи со проектот „Рок 
симфонија“, исполнувајќи ги 
најдобрите рок песни на сите 
времиња. 

Ретро
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Заврши  асфалтирањето на уште два километри 
од патниот правец Негорци-Серменин, во вредност 
од 11.184.801 денари, кои  се обезбедени преку 
Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството 
и руралниот развој.

Хуманитарното здружение „Ристо Калиников“ го 
одржа  4-тиот по ред Хуманитарен Концерт “СРВ Фест 
- Гевгелија” во чест на прерано починатиот музичар и 
член на групата Аквариус, Ристо Калиников. 

КЛУЧКА

Новата клучка на автопатната делница кај Милци, 
во близина на граничниот премин „Богородица“, е во 
завршна фаза. Натпатникот е изграден, а коловозните 
ленти од клучката се подготвени за асфалтирање. 
Наскоро се  очекува и целосно асфалтирање на 
клучката. Со овој зафат треба да се обезбеди 
директно сообраќајно поврзување на двете страни од 
автопатната делница со изградените објекти.Покрај 
растоварувањето на сообраќајот, кој особено на оваа 
делница е многу интензивен, клучката треба да го 
олесни пристапот до казината „Принцес“ и „Фламинго“, 
но и до пограничните населени места. Изградбата на 
приклучните улици ја финансираше општина Гевгелија 
со околу 60 милиони денари издвоени од општинскиот  
буџет.

Се  уредија   нови кружни текови во Гевгелија на 
две крстосници заради поефикасен сообраќаен 
проток. Семафорите на крстосницата на улиците 
„7 Ноември“, „Радован Ковачевиќ“ и С.М.Данко“, кај 
Полициската станица-Гевгелија  беа заменети со 
кружен тек. Истовремено, кружен тек беше уреден и на 
крстосницата на Моински пат и улицата „Маршал Тито“ 
кај поранешната Касарна. 

Општината  ја реализираше Европската недела на 
мобилност 2016 во соработка со  Министерството 
за животна средина и просторно планирање и 
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот, со 
организирање на повеќе активности и проекти, како 
велосипедско дефиле што  се возеше  низ  улиците на 
Гевгелија.

Во ликовната галерија Амам е отворена самостојна 
изложба на фотографии на авторот Љупчо Илиевски 
со наслов ,,Кокино-мистичен шепот низ вечноста“, што 
ја организираше Музејот во Гевгелија.

Ретро
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На 12-от  Меморијал „Димитар 
Кангов-Кангата 2016“, кој 
традиционално се организира во 
знак на сеќавање на  починатиот 
планинар и член на Планинарското 
друштво „Кожуф„, Димитар Кангов,  
учествуваа 120 планинари и 
љубители на природата, кои го 
искачија највисокиот врв на Кожуф 
планина,врвот Зелен Брег на 
надморска височина од 2166м.

Традиционалната спортска манифестација Отворени забавни школи, за 
децата на возраст од 7 до 11 години од општина Гевгелија  се одржа на 
спортските терени на ООУ “Владо Кантарџиев” , каде над стотина деца со 
своите инструктори   спортуваа, другаруваа и  се забавуваа  во рамките на 
оваа манифестација.

По повод 23 Октомври-Денот на 
македонската револуционерна 
борба беше положено свежо 
цвеќе на споменикот на Сава 
Михајлов во Гевгелија.

ОКТОМВРИ

Ретро

Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов 
учествуваше на дводневната конференција посветена 
на подоброто управување со миграцијата во Белград, 
каде што во своето обраќање нагласи:

-Кога во еден град со 16.000 жители во еден ден 
ќе  пристигнат 8000 -10.000 мигранти не е мала и 
едноставна работа. Особено, пред прогласувањето 
на кризната состојба во пограничниот регион од 
страна на Владата на РМ или пак по настаните 

Во просториите на Градската 
библиотека „Гоце Делчев“ 
Гевгелија, се одржа Општинскиот 
натпреварот ,,Млади библиотекари 
2016”, на кој учествуваа 
натпреварувачи од сите општински 
училишта. Во конкуренција од 8 
натпреварувачи прво место го 
освои Наташа Василева со 37,5 
бода од ООУ ,,Ристо Шуклев “ од 
Негорци.

Здружението на пензионери 
од Гевгелија беше домаќин 
на манифестацијата 
„Пензионерите пеат„ во 
Народниот театар, каде 
настапија пеачките групи на 
пензионерите од Гевгелија, 
Богданци, Валандово, Демир 
Капија, Неготино, Кавадарци, 
Велес, Прилеп и Битола..

Поетскиот карван на Друштвото 
на писателите на Македонија 
гостуваше во Гевгелија, 
претставувајќи 18 автори од 
различни генераци и нивното 
богато поетско творештво. 

веднаш по затворањето на Балканската рута, кога 
над 1500 мигранти на диво влегоа кај селото Моин, на 
територијата на општина Гевгелија, предизвикувајќи 
вознемиреност кај месното населелние. Ваквите 
случувања ги имаа сите карактеристики на 
хуманитарна катастрофа за месното население.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЈПКД „Комуналец„  започна со реконструкцијата на Пумпната станица во бунарското подрачје „Вардар“, кое е дел 
од регионалниот водоснабдителен систем во Гевгелија. Со реконструкцијата ќе се изврши замена на постојните 
пумпи за вода за пиење со нови потопни пумпи, како и на целата електропника, а ќе се изврши и санација на 
внатрешниот дел. Покрај обновата и модернизацијата на бунарското подрачје ќе се зголеми и издашноста на 
бунарот од сегашните 50 на 100 литри во секунда. Целиот зафат ќе чини 4.200.000 денари, а проектот ќе се 
реализира со финансиска поддршка од УНДП во рамките на помошта на општината за бегалската криза. 

КУД Негорци учествуваше на деветнаесеттиот 
долклорен фестивал во Драч, Албанија. На првиот, 
ревијален фестивалски ден настапија 24 фолклорни 
групи од повеќе европски земји, додека на двете 
натпреварувачки полуфинални вечери настапија  32 
фолклорни групи. Младите играорци од Негорци на 
возраст од 10 до 14 години, во така силна конкуренција 
го освоија второто место. Со овој настап, КУД Негорци 
уште еднаш беа успешни  презентери на  богатството 
на македонската фолклорна традиција. 

Ретро

ПРОЕКТИ

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во 
образованието, имплементиран од Македонскиот 
центар за граѓанско образование (МЦГО) заедно 
со партнер-организацијата Центар за изведувачки 
уметности МУЛТИМЕДИА од Скопје, организираше 
во Народниот театар официјална промоција 
на финалниот производ - Театарска претстава 
“Гевгелија рамна кути тепсија“ -  изработена од 
страна на група ученици од Средното училиште 
“Јосиф Јосифовски“ како резултат на циклусот 
креативни работилници во кои тие учествуваа во 
изминатиот шестмесечен период.
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Швајцарската амбасадорка во 
нашата земја, Сибил Сутер 
Тајада оствари средба со 
градоначалникот на општина 
Гевгелија Иван Франгов, на која 
се разговараше за завршните 
изведбени работи околу изградбата 
на новата Пречистителна станица 
кај Гевгелија, во вредност од 9,7 
милиони евра.

По повод месецот на книгата 
ЈОУ Библиотека “Гоце Делчев” 
организираше натпревари во 
рецитирање, квиз во знаење од 
литературата, а беа прогласени 
и победниците од конкурсите  за 
најдобар расказ, есеј и дизајн на 
корица на книга. 

На улицата „7 Ноември“ 
започнаа изведбените работи 
за изградба на атмосферска 
канализација, од мостот над 
одводниот канал Рауљ, па се 
до крстосницата со улицата, 
која води до Општинскиот 
затвор. 

Дваесет и шест дела со мотиви на 
дамнешни и помалку заборавени 
предмети што биле нераскинлив 
дел од македонската куќа и три 
портрети со ликот на Свети Стефан 
ја сочинуваа етно приказната 
на академскиот сликар Драги 
Хаџи Николов беа изложени во  
Ликовниот салон АМАМ.

Во организација на СОУ „Јосиф 
Јосифовски“ од Гевгелија се одржи 
седмата поетско-музичка вечер 
„Пееме за Гевгелија“, на која 
покрај учениците и професорите, 
настапија  Глигор Гелебешев, 
Катерина Гелебешева и Марија 
Џиџева.

По повод 72 години од 
ослободувањето на Гевгелија, 
делегации на Сојузот на борците од 
Гевгелија, на Општина Гевгелија, 
предводена од градоначалникот 
Иван Франгов, делегации на 
збратимените општини Пазин, 
Инџија и Јабланица, предводени 
од нивните градоначалници, 
на Сојузот на пензионерите, на 
политичките партии и здруженија 
на граѓани, положија цвеќе на 
спомен обележјата во Гевгелија. 
Во организација на библиотеката 
„Гоце Делчев“ беше промовирана 
книгата за Васка Дуганова од Ристо 
Стамков. 

ЈОУ „Дом на културата„ 
организираше проекции на новиот 
македонски долгометражен 
игран филм „Златна петорка“ на 
режисерот Горан Тренчовски.

Професорката во ООМУ„Васо 
Карајанов“ Љубица Улишева 
својата 40 годишна педагошка 
дејност ја одбележа со јубилеен 
концерт, чиј промотор беше 
м-р Лилјана Пецова Илиеска, 
поранешна ученичка на 
славеничката.

Вкупно 20.000 садници 
аризонски чемпрес и багрем 
беа засадени во општина 
Гевгелија, на локацијата кај 
Топлик, во рамките на акцијата 
„Ден на дрвото-Засади ја својата 
иднина“. 

НОЕМВРИ

Ретро
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ДОНАЦИЈА

Делегацијата на ЕУ во нашата земја и донираше 
на општина Гевгелија  два возила за управување 
со комунален отпад и една вакуум цистерна во 
рамките на програмата за помош на општините 
во начата земја зафатени со бегалската криза. 
Двата камиони за дистрибуција на комунален 
отпад и вакуум цистерната за фекални води денес 
на градоначалникот на општина Гевгелија Иван 
Франгов му ги предаде амбасадорот Јаромир 
Левичек, шеф на одделението за економски и 
финансиски прашања во ЕУ. 

Во рамките на проектот 
“Воведување на електронски 
бизнис”, дваесет и седум ученици 
од образовниот профил при СОУ 
“Јосиф Јосифовски” Гевгелија беа 
на двонеделна обука во Даблин, 
Република Ирска. 

Извршена реконструкција на 
санитарните јазли и замена 
на столаријата во подрачните 
училишта во Богородица и во 
Мрзенци.

Во Ликовнта галерија АМАМ, 
отворена е  изложба на 
Мултимедија центарот од Гевгелија 
насловена како Страст и екстракт.

Во рамките на празнувањето на 
општинскиот празник - 7 ноември 
се одржа  традиционалниот 
“Фолклорен ѓердан“, на кој 
настапија ансамблите Бојмија, 
Негорци, Танец, од општина 
Гевгелија, два ансамбла од 
Богданци, како и гостите од 
Белград, КУД „Милан Миличевиќ“. 

Со  претставата „Бегај, еве ја 
жена ти (Па не баш)“ во режија на 
Коле Ангеловски, ансамблот на 
Кумановскиот театар гостуваше  во 
Гевгелија. Во Народниот театар 
во Гевгелија, исто така, гостуваше  
Народниот театар од Слојштица 
со претставатата „Приказни за 
заборавените претци“, додека 
пак ФАД Стоби гостуваше со 
претставата „Лесната, Бесната и 
Тесната“, работена по мотиви од 
Македонски еротски приказни.

Ретро

Во посета на општина Гевгелија, престојуваше 
амбасадорот на Република Италија во Република 
Македонија, Карло Ромео, кој го посети Прифатниот 
транзитен центар за мигранти „Винојуг“, а се сретна и 
со градоначалникот на општина Гевгелија.

7 НОЕМВРИ
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Ученичката Васка Ефтимова 
од четврта година при СОУ 
„Јосиф Јосифовски“, под 
менторство на професорот Тони 
Аврамов го освои првото место 
на конкурсот за ученици од 
основните и средни училишта 
за есеј на тема „Св.Климент 
Охридски и моќта на словото“, 
кој беше оценет како најдобар 
во конкуренција на  105 есеи.

„Низ огледалото“ е насловот на најновата самостојна изложба на Санјонг 
Ли од Јужна Кореја, со која таа се претстави во Гевгелија, во Ликовната 
галерија „АМАМ“. 

Учениците и професорите од СОУ „Јосиф Јосифовски“, 
предводени од професорите Жаклина и Илија  
Атанасови,  на 19-от фестивал на уметност-Утринска 
звезда 2016, што се одржа во Банско,Бугарија, освоија 
три сребрени медали, во конкуренција на хорови, 
драмски групи и вокално-камерни групи. 

Претседателот на Република Македонија Ѓорге Иванов  
ги посети припадниците на војниците и другите 
безбедносни служби задолжени за обезбедување 
на државната граница, во објектот на Здружениот 
штаб во Гевгелија, каде што од бригадниот генерал 
на Здружената оперативна команда Зоран Милески 
беше информиран за моменталната ситуација на 
македонско-грчката граница.

Фудбалерите на Кожуф со 
победата во последното коло  
над екипата на Дојранско езеро 
од 4-1 на домашен терен,  го 
освоија првото место во Третата 
македонска фудбалска лига 
-Југ и ќе презимат како есенски 
шампиони.

КК „Кожув„ кој од оваа година е под 
„капата„ на општина Гевгелија го 
заврши есенскиот дел на  Првата 
македонска кошаркарска лига 
на четврто место со 12 бодови, 
а продолжува и оваа година да 
се натпреварува во Балканската 
кошаркарска лига.

ДЕКЕМВРИ

Ретро

Гевгелискиот уметник Гордана 
Хаџи Николова Малашева 
учествуваше на третата по ред 
Меѓународна научна конференција 
во Велико Трново, насловена како 
„Од сетилното кон визуелното“ 
со реферат на тема „Трагите од 
минатото” во која ја истражува 
уметноста на неолитските луѓе.

Писателот, поет и сценарист од најмладата генерација Стефан 
Марковски, за ракописот „Сиво сјаат вселените“, е годинашен 
добитник на наградата „Бели мугри“ за најдобра необјавена поетска 
збирка од автор до 35 години, што ја доделува Јавната установа Дом 
на култура „Кочо Рацин“ од Скопје. 
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Во Ликовната сала на хотел „Аполонија“  е  отворена 
самостојна  изложба на слики од академскиот сликар 
Драгица Ристеска Димитровска, под наслов „Сенки“. 

Во ОУ „Владо Кантарџиев“, во организација на 
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот 
на патиштата, се одржа првиот сообраќаен квиз 
во рамките на акцијата на Републичкиот совет за 
безбедност во сообраќајот на патиштата „ Безбедност 
на децата во сообраќајот“, додека вакви квиз 
натпревари се одржаа и во другите основни училишта 
во општина Гевгелија. 

Ретро

По асфалтирањето на паркинг-
просторот крај новиот Градски 
пазар,  се  асфалтираа  неколку 
улици во западната зона на 
Гевгелија, „Атанас Петков“ и 
„Александар Сингер“ како и 
влезот и излезот на обиколницата 
кај Милци, близу граничниот 
премин Богородица.

29ДЕКЕМВРИ 2016



... Нашиот Кирил Пејчиновиќ – 
Тетоец се поистоветил со свети 
Нифонт и токму нему од толку 
многу требни светци го вклопил 
во составот на својата прва книга, 
со наслов кој колку да е црковен, 
т.е. схоластички,  уште повеќе е 
во духот на Нововековието, имено 
на  Просветителството од кое ќе 
произлезе нов поглед кон светот 
и стварноста.  Не преку зеркалото 
или ѕеркалото од кое веќе се 
вадат ѕрцките или зрцките, туку 
преку огледалото од кое се гледа 
преку девет рида и планини, преку 
димни гори и длабоки мориња, 
се гледа дури и во минатото пред 
девет века  и илјадници бразди, и 
од чиј замаглен заглед заигруваат 
игри бесовски, а од чиј заздив се 
заслушуваат песни раскошни. Од 
народот со непокорена заума. Без-
друго, со поглед устремен во 
иднината на народот свој, на јазикот 
свој, на црквата своја. 

Ја поставува таа врска во  
„Огледало“ и самиот Пејчиновиќ, 
преку дводелната структура на 
својата прва книга која ја напишал 
како што вели самиот во насловот 

Димитар Пандев

СЛОВО ЗА КИРИЛОВОТО „ОГЛЕДАЛО“ 
НА ФОНОТ НА СВЕТИ КЛИМЕНТОВИТЕ СЛОВА

ради потреби и ползованија. При-
тоа , во првиот дел е меѓу монаси-
те, па ги  учи на потребните молитви 
преку сказанија за нив, а во вториот 
е меѓу самиот народ, со своето 
слово за празниците, полезно поу-
чувајќи ги на богоугоден живот 
токму преку примери како не треба 
да се однесуваат. Во првиот дел 
превладува црковнословенскиот 
јазик со примеси од народниот 
јазик, а во вториот превладува 
македонскиот народен јазик, не-
говиот роден тетовски говор, а 
црковнословенскиот му е сведен 
на цитати од црковни книги. Во 
првиот дел зборува не само  како  
црковен веледостојник, независно 
од неговата подготвеност и упа-
теност во црковната служба, туку 
како сезнаечки писател кој веќе ја 
испрочитал сета нему достапна 
литература па сега твори сказанија 
со кои им ги доближува молитвите 
на свештените лица. Во вториот 
дел, во Словото за празниците, пак, 
се пројавува како општественик 
издигнат над својата средина, кој 
се здобил со интелектуална пре-
каленост  по патиштата  меѓу црква-
та и чаршијата , за на крајот да се 

скраси во своето тивко манастирско 
окружие покрај плочата врз која 
уште при живе ги беше врежал 
стиховите на своето упокоение.

Но, црковната литература, молит-
вите и словата му се само матрица 
која тој ја заменува со живи ситуа-
ции од меѓуселанската комуника-
ција. Од неговото книжевно „Јас“ 
не зборуваат апокрифни апостоли 
туку самиот тој. Виденијата не му се 
од оној, туку  од овој свет. Тој не го 
слика грешникот потем сторениот 
грев, туку пред или во самиот грев.
Со ова своја постапка тој ја извле-
кува онаа натуралис тичка нагорна 
врвица од средновековната лите-
ратура која до полн израз ќе созрее 
во македонскиот фолклор и ќе 
соодветствува со реалистичката 
литература. И ја извлекува таа 
врвица со своето строго упрекливо 
јас,  потем кое  парадоксално про-
звучуваат неговите совети кои при 
сѐ што се  актуализирани црковни 
закони и норми воспоставени од 
апостолско и  патристичко време, 
имено, од времето на апостол 
Павле до времето на свети Климент 
Охридски, од посланијата Павлови 

Култура
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По повод 200 години од излегувањето од печат на 
книгата “Огледало” од македонскиот преродбеник Кирил 
Пејчиновиќ, ЈОУ Библиотека “Гоце Делчев”-Гевгелија, 
во рамките на манифестацијата „130 години-град Гевге-
лија“ организираше  јубилејно чествување во црквата 
„Св.Спас“, со изложување на оригиналниот примерок 
на книгата, која е во сопоственост на Библиотеката и е 
една од неколкуте оригинални зачувани примероци во 
Македонија. 

На настанот присуствуваа академик Георги Старде-
лов, професор Ивица Џепаровски, градоначалникот 
на општина Гевгелија Иван Франгов, претседателот на 
Советот на општина Гевгелија Драги Хаџи Николов,  

и од словата Климентови, сепак 
се слично негови зашто се обоени 
со личен стил, особено неговото 
безмалку заканувачко, а сепак толку 
милозвучно „ Не пој песни раскошни“. 
И чинам токму оваа литота е клучна 
за сиот општествен пресврт и во 
македонската општествена среди-
на и во македонската литература. 
Зашто, токму во раскошот на гре-
вот се содржи сиот оној накале-
мен ѓаволски византизам од кој 
Пејчиновиќ сака да ги ослободи 
своите наречи-грешници. И ги осло-
бодува во името на милозвучната 
на народниот јазик, во името на
воспоставениот мост меѓу црков-
нословенскиот и народниот јазик,
меѓу црковните теми и и општес-
твените.

Во своето „Огледало“ чија содржина 
е вклопена меѓу молитвата на све-
ти Нифонт и молитвата на архангел 
Михаил, меѓу грешникот, војводски 
прислужник, и самиот војвода на 
небесните сили. Гревот наречен ли-
тература со моќта на печатницата 
и на народниот јазик станува клуч 
за македонските срца, всушност за 
новата македонската стварност која 
ќе се запоточи во новата македон-
ска литература. Нејзин знаменосец 
е токму Пејчиновиќ. Неговото зна-
мење – Огледалото, во кое  скоковито 
но и скокотливо се менуваат слики 
од македонскиот општествен живот 
во чија срцевина е црквата на чиј 
трон во мигот немаме епископ, но 
имаме писател, кој совршено е упа-
тен во воспоставениот времетек на
животната врвица на своите сосе-
лани, што обредно го скицира во 
сказанието како треба детето да 
заучи азбука. Но, со  „Епитафот“ како 

да ни кажува нешто друго. Имено, 
како треба навистина да се живее 
во името на новата реалност. Се-
ланите на Пејчиновиќ стануваат 
граѓани. Спроти граѓанската лите-
ратура, во екот на граѓанската 

преродба. Во новите македонски 
градови со библиотеки со маке-
донски книги, меѓу кои за навек 
почесно место има „Огледалото“ на 
Пејчиновиќ…

свештеници од гевгелиската епархија, и граѓани на 
општина Гевгелија. Градоначалникот Иван Франгов 
напомена дека 130 години поминаа од кога Гевгелија 
од мала турска касаба прерасна во препознатлив 
македонски град, кој со големи чекори оди кон Европа, 
не само со своите економски достигнувања, туку и со 
културната оставштина која, вклучувајќи ја и книгата 
Огледало, докажуваат дека овој град со право се смета 
за европски град. 

На промоцијата промоторот  Димитар Пандeв одржа 
вдахновена  пригодна беседа, а настанот го збогати 
градскиот хор Гортинија, под диригенство на Илија 
Атанасов, со избор на византиска музика. 

Култура
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ГЕВГЕЛИЈА ПОСТОЕЛА 
УШТЕ ОД КРАЈОТ НА XIV ВЕК

Според едно предание населбата Гевгелија била 
запалена и ограбена од Турците при крајот на XIV век, 
а самите луѓе одведени во ропство. Најраниот податок  
за постоењето на населбата Гевгелија на денешното 
место датира уште од 1495 година, во книгата 
„Македонска хронология“ / часть - София, 1926 година. 
Тоа несомнено зборува дека населбата Гевгелија, 
многу веројатно, постоела уште од крајот на XIV и 

Гевгелија-130 години град 
Gölgeli, Zevgelija или Гел-Гери

почетокот на XV век. Според дефтерот за демографија 
на населбите за Паша санџакот во областа на Сол-
Кол од 1530 година, од времето на султанот Сулејман 
Величествениот, тогашната населба Гевгелија (во 
дефтерот именувана како Гевгел) броела околу стотина 
и можеби нешто повеќе жители. Во официјалните 
графи на овој османлиски даночен попис стои дека во 
Гевгелија имало 24 домаќинства, 13 ергени и 5 вдовици. 
Други податоци за населбата Гевгелија, од овој период, 
нема. Тогаш населбата Гевгелија се наоѓала во состав 
на Аврет-Хисарската (Кукушката) каза.

Гевгелија е релативно нова градска 
населба, која го наследила името од 
селска населба. Најверојатно збо-
рот Гевгелија потекнува од турскиот 
збор Gölgeli, што значи место во кое 
има многу сенки (сенковито место 
или место со дебели сенки). За ова 
тврдење сведочат повеќе големи и 
дебели дрвја кои се стари од 100 до 
над 120 години. Такви се маслинката 
во манастирскиот комплекс „Св. 
Вознесение Христово“ („Св. Спас“), 
кое е старо повеќе од 120 години, 
исто така брестот во градскиот парк, 
до самата железничка станица, за 
кое се претпоставува дека е старо 
околу 150 години.

Доста е раширено мислењето дека
зборот Гевгелија има и грчка  етио-
логија. На грчки јазик zevgelija значи 
ораница. Меѓутоа, според српските 

публицисти С. Станоевиќ и К. Кос-
тиќ, зборот Гевгелија значи пар во-
лови, рало или ораница на едно 
семејство. Таквата констатација тие
ја споредуваале со зборот ђев-
ђелијами, што претставувало феу-
дален облик на земјишна соп-
ственост во повелбите на српските 
владетели.

Најраспространета легенда за по-
теклото на името Гевгелија, која 
старото месно население најмногу 
ја прераскажува, е запишана  уште 
во 1890 година од А. Тошев, учител 
во Солун:

„Во најраните години на селото, 
кога немало повеќе од 5 до 10 куќи, 
дошол еден дервиш и не сакал 
да си отиде, бидејќи многу му се 
бендисало селото и земјиштето. 

Малкубројните жители не сакале 
да го примaт и решиле насила 
да го прогонат. Како резултат на 
тоа дервишот почнал луто да ги 
проколнува и заплашува жителите 
кои навистина се исплашиле и 
го повикале да се врати назад со 
зборовите гел-гери, што значи ела 
назад (врати се), од кое подоцна 
станало Гевгелија“.

Исто така, постои и друга ле-
генда според која населението во
населбата постојано се преместу-
вало сè додека тоа не нашло ново 
земјиште за постојано населување, 
па поради тоа се претпоставува 
дека населбата го добила и името 
од зборовите гев-гел што значи оди-
дојди.
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Во 1860 година Гевгелија имала 215 куќи од кои 180 
биле македонски, 25 турски и 10 куцовлашки. Во овој 
период во Гевгелија се населува турското, влашкото 
и циганското население, со што населението е веќе 
зголемено повеќекратно. Во 1870 година бројот на 
вкупното население изнесувал околу 1.610 жители, од 
кои 1.257 Македонци, 250 Турци, 103 Власи, предимно 
доселени од Влахо-Мегленската област. Во 1890 година, 
според податоци на К. Костиќ, Гевгелија имала 4.200 
жители.

Од 1890 до 1912 година бројот на населението во 
Гевгелија се движи од околу 4.200 до над 5.000 жители. 
Според податоците на В. Кѐнчов, во 1895 година, 
Гевгелија броела 4.175 жители, од кои 3.000 христијани 
(се мисли на Македонци), 650 Турци (мухамеданци), 175 
Чекрези, 120 Власи – христијани и 230 Цигани. Во 1906 
година Гевгелија, пред Балканските војни, според Јован 
Трифуновски, имала 5.188 жители и поради брзиот 
економски раст била нарекувана „Кучук Сељаник“ (Мал 
Солун).

Првата светска војна во Гевгелија оставила 
сериозен пустош, како на економски план, така и 
врз демографијата на населението. Според пописот 
на населението во Кралството СХС од 1921 година, 
Гевгелија броела само 2.792 жители.Додека според 
официјалната годишна статистика на Кралството 
Југославија од 1936 година, Гевгелија непосредно пред 
Втората светска војна, одвај достигнала до 4.000 жители. 
По Народноослободителната борба (НОБ), односно, во 
1944 година, имала околу 4.000 жители. Населението 
во град Гевгелија во 1948 година броело 4.967 жители, 
во 1953 година веќе нараснува до 5.777 жители, а во 
1961 година живеат 7.332 луѓе. Според пописот во 1981 
година во Гевгелија имало 9.410 жители.

Во 1991 година во  Гевгелија живеат 15.041 жители, 
додека според републичкиот попис што се спроведе 

Во 1865 година во Империјата била воведена нова
територијлно-административна поделба. Најпрос-
трани територијални единици станале вилаетите 
на чело со валија. Гевгелискиот крај влегол во 
Солунскиот вилает. Вилаетите биле поделени на 
помали територијални единици наречени каази 
(околии). Во 1886 година населбата Гевгелија би-
ла прогласена за околиски центар, седиште на 
кајмакам и воен, трговски и административен цен-
тар на  Гевгелиската околијата. 

од 21. јуни до 5. јули 1994 година, во Гевгелија веќе 
живеат 14.974 жители. Според последниот попис на 
населението во Република Македонија во 2002 година, 
градот Гевгелија брои 15.685 жители од кои 97% 
се етнички Македонци, 1,6% се Срби, 1% е влашко 
население, а 0,4% се останати народности.  
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ПРВ ЛЕКАР

Прв дипломиран лекар во град 
Гевгелија бил гевгеличанецот 
Кирил Дудуклиев во 1905 година, 
меѓутоа овој лекар никогаш не 
работел во град Гевгелија. Првиот 
лекар гевгеличанец кој работел во 
Гевгелија бил Коста Чохаџиќ,  кој 
дипломирал во 1910 година во 
Париз, а со работа во Гевгелија 
започнал во 1911 година. Како 
гинеколог-акушер и доктор по 
општа медицина, д-р Чохаџиќ 
работел во Гевгелија и околните 
села две години, а потоа заминал 
за Скопје. Д-р Коста Чохаџиќ 
е првиот лекар-специјалист, 
кој почнал да води стручно 
породување во домашни услови во  
Гевгелија. Исто така д-р Чохаџиќ 
е првиот лекар кој вовел стручно 
изведување на вариолизација 
кај децата во Гевгелија во 1911 
година. Овој еминентен доктор бил 
и основоположник на гинекологија 
и акушерство во Република 
Македонија.

НАЈПОЗНАТИ 
ГЕВГЕЛИСКИ МААЛА

Просторната организираност на
Гевгелија околу 1870 година прет-
ставувала неколку маала. Фами-
лиите што живееле во овие маала 
биле едни од најстарите фамилии 
во градот. Такви маала биле: Чар-
ши-маало во кое живееле фамилии-
те на Чурлиновци, Ристо Ќеата, Аџи-
Коста, Балабуровци, Догановци; 
Даре-маало со фамилиите на Биг-
Делови, Аџи-Анго, Аџи Ташо, Рос-
никут, Јован Гѐчут, Ралевци, Јован 
Ангов, Бутровци; Манастир-маало 
со фамилиите на Јован Петков, 
Дељо Турунџов, Продановци, Аџи-
гоновци; Клисе-маало (Свети Спас-
маало) со фамилиите на  Беши-
ровци, Тано Москов, Дино Ризов, 
Пиперовци, Зафир Стојков, Мито 
Киров; и Новото маало во кои жи-
вееле фамилиите на Гошовци, 
Мамковци, Палазови, Кавазови, Ичо 
Аџиов, Никола Зафирчин.

Освен македонските маала, во 
Гевгелија имало и турско и циганско 
маало. Со населувањето на турско-
то население во Гевгелија, по 1850 
година, се формирало т.н. Џами-
маало кое се наоѓало западно во 
градот. Со доселувањето на Цига-
ните во Гевгелија, во средината на 
XIX век, се формирало Циган-маало 
со цигани христијани, а другиот дел 
од циганите муслимани се насели-
ло во Џами-маалото. Од 1864 година 
во Гевгелија се населуваат Черке-
зи, кои го образуваат Черкез-маало, 
западно од Циган-маало. Подоцна, 
со доселувањето на влашкото на-
селение, во 1860/70 година, во гра-
дот се формирало Влашко-маало 
кое се наоѓало на просторот поме-
ѓу турското, черкеското и циганско-
то маало. Во 1880/90 година во 
Гевгелија побогатите Турци, зара-
ди поудобен живот, оформиле ново
турско маало, кое се наоѓало се-
вернозападно, како продолжение на 
Џами–маало. Во овој период во Гев-
гелија веќе постоеле 10 маала. 
Населувањето на Евреите во Гевг-
елија не било концентрирано во 
маало, бидејќи биле малубројни. 
Тие живееле на самата главна 
улица во „Еврејскиот конак“.

Гевгелија во овој период имала 
веќе водоводен градски систем од 
бунари, цевководи и чешми. Скоро 
секоја куќа во авлијата имала бу-
нар, чија длабочина изнесувала од
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8 до 10 м, додека водата до чеш-
мите се пренесувала на трошок на 
општината, со земјени цевки од рас-
тојание на околу 3 км. Исто така, 
градот имал и градски одводен 
систем кој служел за собирање на 
водата од обилните дождови. Тие 
одводни канали биле странично од 
улиците. Одводниот канал на глав-
ната улица бил длабок 1 м и ја со-
бирал сета вода од градот, додека 
споредните одводни канали биле 
поплитки и атмосферската вода 
истекувала во реката Вардар.
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ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНЧУК, 
ЗА КОЖУРЦИ, ЗА ДРВА

Уште во 1863 година Хан забележал дека главниот 
пазарот во Гевгелија е голем и богат, а во 1890 година 
А. Тошев за пазарот на Гевгелија запишал: „На пазарот, 
кој станува во петочен ден, се собираат луѓе од целата 
каза за да ги распоредат своите стоки”. На овој пазар 
трговците нуделе најразлична стока, од брашно, жито, 
ориз, црвен пипер, млечни производи, разен зеленчук, 
риби, лубеници, дињи, вино, како и текстил, облека, чев-
ли и разни занаетчиски производи. Пазарот се наоѓал 
во средината на градот, во близината на градската 
чаршија. Неделниот пазар работел во петок, а подоцна 
и во четврток и заземал многу големо пространство.

Освен овој пазар особено прочуено било пазариштето 
во Гевгелија за откуп на кожурци во цела Македонија, 
па дури и во цела европска Турција. Инаку, пазарот 
се наоѓал во близината на беледиската (општинската) 
управна зграда, односно на местото на денешната 
зграда на Општинскиот суд во Гевгелија. 

Друг познат пазар во Гевгелија бил и пазарот за откуп 
на огревно дрво кој се наоѓал пред тогашната Гевгели-
ската банка, односно, до конакот на богатиот турчин 
Мулајлија Ефенди (денешната градска библиотека). 
Исто така, постоеле разни дуќани на трговска стока, 
дуќани за текстил, кондури, бакарни производи, про-
давници за месо, коларници и друго. Целокупното сто-
панство во Гевгелија, во периодот од 1860 до 1912 
година, било упатено кон Солун. Сите пазарни вишо-
ци, земјоделско-сточарски и занаетчиски производи се 
пласирале на солунскиот пазар, а од него се купувало 
индустриска и занаетчиска стока што ја немало во 
Гевгелија. 

ОД СВИЛЕНА БУБА ДО ФИЛАНДИ

Одгледувањето на свилена буба во Гевгелија започ-
нало некаде околу 1850 година. Прв со одгледување 
започнал некој си Голуб од с. Гуменџа, кој кога доаѓал 
во Гевгелија, a семето од свилена буба го донел поме-
ѓу луѓето со чиста лушпа од орев. Околу 1860 година 
луѓето започнале и самите да одгледуваат свилена 
буба по домовите. Поради голем интерес гевгеличани 
почнале да посетуваат и т.н. свиларски школи во Сол-
ун и Бруси (Мала Азија), така што одгледувањето 
станало стручно.

Првите попрости филанди (еден вид преоден тип од
занаетчиство во манифактурни работилници) се изгра-
дени уште пред 1850 година. Според податоци на не-
кои патеписци, во овој период во Гевгелија постојат 9 
филанди  (свиларници) во кои  биле вработени 70ѐ100 
работници, главно, жени. Дури во 1898 година во Гев-
гелија била отворена првата фабрика, изградена во 
близината на сегашната пошта и работела еден подолг 
период, од 1898 до 1913 година, а во 1931 година од 
земјотресот била целосно уништена. 

ПРВАТА ПРЕТСТАВА ЗАБРАНЕТА

Првата театарска претстава, која е изведена во Гев-
гелија на македонски мајчин јазик, е претстава „Маке-
донска крвава свадба“, која била забранета. Оваа 
претстава првпат е изведена во 1905 година во куќата 
на Аргир Манасиев, учител од Мачуково. Во периодот 
од 1908 до 1912 година во Гевгелија почнале да се 
прикажуваат првите театарски претстави. Во летото 
1908 година, непосредно по прогласувањето на Хурие-
тот, по иницијатива и раководство на Васил Дудуклиев, 
тогашен студент по медицина во Бејрут, во Гевгелија 
била прикажана пиесата „На сила оженување“. Всуш-
ност, во 1909 година, во основното училиште, во дворот 
на - денешната црква „Свети Кирил и Методиј“, е 
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формирана првата театарска група, машка и женска, 
која настапувала со повеќе театарски претстави.

Со основањето на првата театарска група, во основното  
училиште во дворот на црквата била адаптирана 
специјална сала за театарски претстави. Тука најчесто 
се изведувале претставите „Ревизор“ од Гогољ, „Раз-
бојници“ од Шилер и многу други. Интресно е да се 
спомене дека овие театарски претстави се изведувале 
на локален гевгелиски говор. Тетарскиот живот постојано 
се одржувал сè до почетокот на Првата светска војна.

Со изградба на Соколскиот дом во 1935 година за-
почнува и поорганизиран театарски живот во градот. 
На репертоарот се наоѓале популарни претстави како 
„Сомнително лице“ од Б. Нушиќ, „Јазовец пред суд“ 
од П. Кочиќ и други, кои можеле да ги видат не само 
гевгеличани, туку и жителите од околните населби. 
Меѓутоа, театарскиот живот во Гевгелија го достигнува 
својот врв со изградбата на Народниот театар во 1955 
година. Кога театарската сезона ја отворал полупро-
фесионален ансамбал кој за кратко време го збогатил 
репертоарот на претстави кои привлекувале големо 
внимание. За доајен на гевгелиското глумиште се сме-
та Ванчо Дуганов, потоа, Јован Камберски, Жарко 
Хаџикојчев, Марија Каркалашева, Ташка Хаџи Мит-
рева, Душко и Родна Данаилови и многу други.
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НАСТАНИ ПО ПОВОД 130 ГОДИНИ ГРАД ГЕВГЕЛИЈА

Концерт на 
ООМУ„Васо Карајанов“

Концерт на 
фолклорен ансамбл Бојмија

Промоција на „Огледало“

Метрички карван„Парите се отепувачка“


