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Тема

Седмоноемвриското	празнување,	покрај	потсетувањето	
на	датумот	за	историското	ослободување	на	општината,	
е	добра	можност	да	се	направи	осврт	за	тоа	што	и	колку	
локалната	самоуправа	успеала	да	реализира	во	корист	
на	граѓаните.	Кога	се	во	прашање	траснпарентноста	и	
комуникациите	бројноста	на	новите	алатки,	како	што	се	
Систем	48	часа	и	„Информирај	се“,	но,	и	континуираното	
подобрување	на	услугите	во	урбанизмот	преку	целосна	
електронизација	на	постапките,	промените	се	видливи.

Што	 се	 однесува	 пак	 до	 капиталните	 остварувања	
и	 воопшто	 живеење	 во	 општината,	 тогаш	 одговорот	
може	 да	 биде	 многу	 краток	 –	 ова	 беше	 време	 на	
предизвици	 и	 конкретни	 остварувања.	 Општината	 се	
соочи	со	предизвикот	 за	обезбедување	на	долгорочно	
и	 дополнително	 водоснабдување	 и	 на	 добар	 пат	 е	
да	 го	 разреши	 ова	 прашање.	 Изработен	 е	 проект	 за	
нови	 бунари	 кај	 Вардар,	 затворена	 е	 финансиската	
конструкција	и	до	крајот	на	годината	ќе	биде	распишан	
јавен	повик	за	реализација	на	овој	проект.

Заштитата	на	животната	средина,	не	само	во	општината,	
туку	 и	 во	 поширокиот	 пограничен	 регион,	 претставува	
поодамнешен	 предизвик,	 кој	 добива	 завршница	 дури	
сега.	Започна	изградбата	на	Пречистителната	станица,	
вредна	 9,7	 милиони	 евра,	 која	 треба	 да	 обезбеди	
заштита	на	реката	Вардар.	Создавањето	на	еко-регион	
од	едната	и	другата	страна	на	границата	е	придобивка,	
која	 треба	 да	 се	 негува	 и	 оддржува,	 не	 само	 заради	
зачувување	 на	 гевгелискиот	 бренд,	 туку	 и	 заради	
бенефитите	што	ги	носи	ваквата	придобивка.

Ако	 по	 многу	 децении	 Гевгелија	 добива	 нов	 пазар,	
кој	 ќе	 одговори	 на	 потребите	 на	 граѓаните,	 но	 и	 на	
се	 побројните	 гости	 од	 соседството,	 тогаш	 сосема	 е	
оправдана	определбата	за	решавање	на	овој	предизвик.	
Особено	што	Гевгелија	и	нејзините	граѓани	заслужуваат	
еден	 таков	 објект,	 кој	 без	 разлика	 на	 сомневањата,	
конечно	ќе	го	добијат.	Како	што	по	подолго	време	стана	
реалност	 –	 уредувањето	 на	 одводниот	 канал	 Рауљ	
и	 заштитата	 на	 граѓаните	 од	 поплави.	 По	 почетната	
фаза	и	уредените	800	метри	од	овој	канал,	продолжува	
изградбата	на	преостанатиот	дел,	 од	мостот	на	 улица	
„Индустриска“,	 па	 се	до	реката	Вардар.	А,	 тоа	е	 уште	
еден	 голем	 предизвик	 за	 локалната	 самоуправа,	 која	
зафатот	го	реализира	со	финансиска	поддршка	од	ИПА-
Програмата	за	прекугранична	соработка.

При	 набележувањето	 на	 годинашните	 предизвици	 не	
може	да	се	избегне	бегалската	криза	и	проблемите	што	
ги	донесе	напливот	од	мигранти	и	бегалци.	Општината	
преку	ноќ	беше	преплавена	од	туѓинци,	 кои	пристигаа	

Тема

ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗВИЦИ
И КОНКРЕТНИ ОСТВАРУВАЊА

од	сите	делови	на	градот	и	како	река	се	упатуваа	кон	
железничката	 станица.	 На	 почетокот	 граѓаните	 имаа	
разбирање	 за	 овие	 напатени	 луѓе,	 но,	 кога	 преку	 ноќ	
во	 западниот	 дел	 од	 градот	 осамнуваше	 уште	 една	
половина	од	Гевгелија,	предизвикот	стана	проблем,	кое	
бараше	брзо	разрешување.	Подигањето	и	уредувањето	
на	 Привремениот	 транзитен	 центар,	 каде	 што	 по	
евиденцијата	 и	 краткото	 задржување	 мигрантите	 го	
продолжуваат	 патот,	 претставуваше	 најповолното	
решение.	Но,	не	значеше	и	негово	целосно	разрешување	
ако	 се	 има	 предвид	 дека	 бројот	 на	 мигрантите	 се	
зголемува	и	неизвесно	е	до	кога	ќе	трае.	Навременото	
постапување	и	менаџирање	со	овој	предизвик,	наспроти	
бројните	проблеми,	е	најдобра	гаранција	дека	локалната	
самоуправа	може	да	се	справува	и	кога	проблемите	не	
се	во	нејзина	надлежност.	
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Во	 текот	 на	 изминатите	 десет	 месеци	 од	 2015	
година	во	општина	Гевгелија	во	општина	Гевгелија	
се	реализирани	повеќе	зафати	за	подобрување	на	
комунално-патната	 инфраструктура.	 Продолжија	
активностите	за	уредување	на	новата	станбена	зона	
Караорман,	каде	што	паралелно	со	продажбата	на	
нови	градежни	парцели	за	индивидуални	куќи,	се	
градат	 и	 нови	 улици.	 Извршено	 е	 пробивање	 на	
нови	улици	во	должина	од	скоро	еден	километар,	
а	 започна	 и	 изградбата	 на	 улицата	 кон	 затворот.	
Во	 Милетково	 е	 изграден	 мост	 на	 локалниот	
пат,	 додека	 пак	 во	 Кованец	 се	 бетонирани	 730	
квадратни	метри	улични	површини.	

Патеката	 на	 патот	 Гевгелија-Негорци	 продолжува	
да	 се	 гради,	 а	 распишан	 е	 дел,	 во	 рамките	
на	 Југоисточниот	 плански	 регион,	 за	 избор	
на	 изведувач	 на	 уредувањето	 на	 центарот	 на	
Смрдлива	 вода.	 Се	 на	 се,	 само	 за	 изградба	
и	 реконструкција	 на	 патната	 мрежа	 во	 овој	
период	 беа	 вложени	 5.634.862	 денари.	 Акцијата	
продолжува	 со	 редовното	 есенско	 асфалтирање	
на	 ударните	 дупки	 и	 целосно	 асфалтирање	 на	
некои	улици,	како	и	бетонирање	на	помали	краци	
и	 тротоари.	 Во	 текот	 на	 октомври,	 согласно	
потпишаните	 договори	 по	 окончаната	 тендерска	
постапка,	започна	реализацијата	на	овие	зафати.

И	оваа	2015	година	во	општина	Гевгелија	продолжи	
реализацијата	 на	 проектите	 за	 изградба	 на	 нова	
атмосферска	 канализација,	 пред	 се,	 на	 улиците	
каде	 што	 проблемите	 по	 обилните	 врнежи	 беа	
најизразени.	 Нова	 атмосферска	 канализација	 е	

ЗАФАТИ ЗА
ПОДОБРИ УСЛОВИ НА ЖИВЕЕЊЕ

изградена	на	улицата	„Мицо	Шаренков“	и	на	улицата	
„Митко	 Зафировски“,	 така	 што	 долгорочните	
проблеми	на	граѓаните	кои	живеат	на	овие	улици	
се	веќе	минато.	За	реализација	на	овие	комунални	
зафати	беа	вложени	3.445.259	денари.

Годинава	заврши	изградбата	на	одводниот	канал	за	
атмосферски	води	кај	Негорци,	проект	финансиран	
од	 ИПА-Програмата	 за	 прекугранична	 соработка	
со	 Грција,	 кој	 општина	 Гевгелија	 го	 реализираше	
во	 партнерство	 со	 Агенцијата	 за	 развој	 во	 Пела,	
соседна	Грција.

Во	рамките	на	Секторот	за	урбанизам	и	комунално	
уредување	 на	 општина	 Гевгелија,	 согласно	
Програмата	за	комунално	уредување	на	градежно	
земјиште,	 реализирани	 се	 повеќе	 зафати.	

Меѓу двете празнувања
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Почнувајќи	 од	 реконструкцијата	 на	 фасади	 и	
санација	 на	 младинските	 домови	 во	 Богородица	
и	 Негорци,	 па,	 се	 до	 изградба	 на	 нови	 линии	 за	
улично	 осветлување.	 Од	 капиталните	 објекти	
секако	треба	да	се	посочи	изградбата	на	втората	
фаза	 на	 пазарот	 во	 Гевгелија.	 Реализацијата	 на	
овој	проект	продолжи	со	подготовките	за	завршната	
фаза	–	распишан	е	тендер	за	изградба	на	дуќаните	
и	избран	е	најповолниот	изведувач.

Инаку,	 за	 изградба	 на	 нови	 објекти,	 поставување	
на	 нова	 урбана	 опрема	 и	 нови	 линии	 улично	
осветлување	во	текот	на	изминатите	десет	месеци	
се	 вложени	 32.344.749	 денари.	Покрај	 редовното	
одржување	 на	 мрежата	 на	 јавното	 улично	
осветлување	во	општината	се	градат	и	нови	линии	
за	 улично	 осветлување.	 Во	 овој	 период	 беше	
изградена	нова	мрежа	во	должина	од	815	метри.

Меѓу двете празнувања

Културните	настани	годинава	во	Гевгелија	значително	ќе	бидат	збогатени	по	
реконструкцијата	на	покривот	на	Пионерскиот	дом,	која	започна	минатата	
година,	 во	 рамките	 на	 проектот	 за	 заштита	 на	 културното	 наследство.	
Проектот	е	финансиран	од	ИПА-Програмата	за	прекугранична	соработка	
со	Република	Бугарија,	а	се	реализира	во	партнерство	со	општина	Банско.	
Покрај	реконструкцијата	на	покривот,	Пионерскиот	дом	доби	и	модерно	
опремена	читална	за	најмладите,	со	компјутери,	видео	проектори	и	други	
електронски	помагала.	

ГЕВГЕЛИЈА ДОБИ НОВА ЕКО ПАТЕКА

Гевгелија	 на	 Вардарскиот	 рид	 доби	 нова	 еко	 патека,	 како	 дел	 од	 Проектот	 за	 промовирање	 на	 оддржлив	
туризам	и	заштита	на	животната	средина,	кој	општина	Гевгелија	го	реализираше	заедно	со	општина	Разлог,	
Бугарија,	со	финансиска	поддршка	од	ЕУ,	обезбедена	преку	ИПА-ППС	со	Гција..	Патеката	долга	615	метри	на	
Вардарскиот	рид	има	рекреативен,	но	и	информативен	карактер,	бидејќи	поставени	се	информативни	табли	
за	 археолошкиот	 локалитет,	флората	 и	фауната	 во	 општина	 Гевгелија.	Покрај	 ова,	 посетителите	можат	 да	
одмораат	на	трите	видиковци	и	да	ја	набљудуваат	околината	од	кулата	за	набљудување.	Овој	најнов	културно-
туристички	локалитет	е	опремен	со	урбана	опрема,	клупи,	канделабри	и	информативни	табли.	Односно	ќе	нуди	
можности	за	рекреација,	но	и	информирање	за	богатото	културно	и	природно	наследство	на	ова	поднебје.

РЕКОНСТРУИРАН ПИОНЕРСКИОТ ДОМ
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Актуелно

Затворената	е	финансиската	конструкција	за	реализа-
ција	на	проектот	за	водоснабдување	со	обезбедување	
нови	 количества	 на	 вода	 за	 пиење	 од	 новите	 бунари	
кај	 Вардар.	 Вредноста	 на	 целиот	 проект	 со	 кој	 покрај	
новите	бунари	предвидена	е	изградба	на	цевковод	на
Мрзенски	 рид	 изнесува	 1.507.000	 евра.	 Најголем	 дел
од	средствата	-	1.130.000	евра	се	обезбедени	од	Проек-
тот	за	поддршка	на	општините	што	го	финансира	Свет-
ска	Банка,	260.000	евра	се	ИПА	грант	кој	што	го	доби	
Општина	 Гевгелија	 за	 реализација	 на	 овој	 проект	 и	
230.000	евра	се	од	Европската	Инвестициска	Банка.	

Како	што	е	познато	општина	Гевгелија	изработи	проект	
за	обезбедување	на	дополнителни	количества	на	вода	
во	 регионалниот	 водовод,	 врз	 основа	 на	 истражува-
њата	 извршени	 во	 бунарското	 подрачје	 крај	 Вардар.	
Проектот	 беше	 доставен	 до	 проектната	 единица	 во	
Министерството	 за	 финансии,	 чии	 забелешки	 кои	 се
однесуваат	на	поситни	измени	се	доставени	до	проек-
тантот	 –	 Градежниот	 институт	 на	 Македонија,	 по	 што
проектот	 ќе	 биде	 доставен	 до	 Светска	 банка.	 Пара-
лелно	се	врши	и	утврдување	и	расчистување	на	имотно
правните	 односи,	 на	 парцелата	 каде	 што	 ќе	 бидат	

Стартува	 изградбата	 на	 втората	
фаза	на	одводниот	канал	Рауљ,	од	
мостот	 на	 улицата	 „Индустриска“,	
па,	се	до	реката	Вардар.	Изградбата	
е	дел	од	проектот	 “Заеднички	актив-
ности	 за	 ефикасен	 менаџмент	 со	
градкса	 вода	 во	 прекуграничниот	
регион“	кој	е	финансиран	од	 	ИПА-
Програмата	за	прекугранична	сора-
ботка	 помеѓу	 Грција	 и	 Македонија	
2007-2013.	Овој	проект	се	реализира	
преку	 партнерство	 помеѓу	 Општи-
на	Гевгелија,	општинското	претпри-
јатие	за	водовод	и	канализација	во	
грчката	општина	Пеонија	и	општина	
Пеонија.

Општина	 Гевгелија,	 која	 е	 водечки	
партенр	 на	 проектот,	 веќе	 започна	
со	 регулирањето	 на	 каналот	 за	
атмосферски	води	“Рауљ”	во	Гевге-
лија,	 кој	 со	 години	 поред	 претста-
вуваше	 закана	 за	 северо-западниот	
дел	од	градот,	особено	при	обил-ни	
врнежи.	 Од	 друга	 страна,	 општи-

Со финансиска поддршка од ИПА-ППС

СТАРТУВА ВТОРАТА ФАЗА ОД РАУЉОТ

Водоснабдување

ЗАТВОРЕНА ФИНАНСИСКАТА КОНСТРУКЦИЈА
ЗА НОВИТЕ  БУНАРИ КАЈ ВАРДАР

изградени	 бунарите	 и	 цевководот,	 така	 што	 веќе	 во	
декември	 се	 очекува	 да	 биде	 објавен	 за	 изградба	 на	
новиот	 водоснабдителен	 систем	 во	 Гевгена	 новиот	
систем	да	започне	во	март	идната	година.

на	Пеонија	 стопанисува	 со	 пречис-
тителната	станица	за	отпадни	води
каде	 што	 се	 обработуваат	 урбани-
те	 канализации	 на	 населбите	 По-
ликастро	и	Аксиополи.	Депонирање	
на	 отпадните	 води	 од	 фабриката	
се	одвива	на	2	километри	од	река-
та	Аксиос,	предизвикувајќи		несигур-
ност	 за	 квалитетот	 на	 водата,	 која	
всушност,	се	интегрира	со	водите	на	
Вардар.	

Општата	 цел	 на	 проектот	 е	 промо-
вирање	 и	 заштита	 на	 природните	
ресурси	во	областа	на	реката	Вар-
дар	 -	 Аксиос	 преку	 развивање	 на
мрежа	 за	 заштита	 на	животна	 сре-
дина	 во	 прекуграничната	 област.	
Општина	Гевгелија	за	потребите	на	
проектот,	покрај	тоа	што	ќе	изврши	
одредени	 инфраструктурни	 зафати	
на	каналот	Рауљ,	ќе	изготви	Студија	
и	основен	проект	 за	 канализирање	
на	 атмосферските	 води,	 а	 исто	 та-
ка	ќе	организира	и	Инфо	ден/Road-

show	во	врска	со	заштита	на	водата.	
Аква-М	проектот	се	очекува	да	има	
голем	број	на	краткорочни	и	долго-
рочни	 резултати	 што	 позитивно	 ќе	
влијаат		врз	реката	Вардар,	а	потоа	
и	 на	 животната	 средина	 на	 важен	
географски	дел	на	прекуграничната	
област.	
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Актуелно

Советот	 на	 општина	 Гевгелија	 на	 својата	 38.седница	
донесе	 одлука	 за	 утврдување	 на	 локација	 за	 изград-
ба	 и	 управување	 на	 просторот	 за	 паркирање	 на	 во-

Совет на општина Гевгелија

УРЕДУВАЊЕ НА ПАРКИНГ ПРОСТОР ЗА МИГРАНТИТЕ

Во	 општина	 Гевгелија	 наскоро	 започнува	 изградбата	
на	дел	од	патот	од	Негорци-Серменин,	канализациони	
системи	 во	 Давидово	 и	 Моин,	 како	 и	 нови	 улици	 во	
Мрзенци.	Тендерската	постапка	за	избор	на	најповолни	
изведувачи	 веќе	 заврши,	 а	 се	 очекува	 по	 потпишува-
њето	на	договорите	за	започне	и	реализацијата	на	овие	
три	 проекти.	 Имено,	 од	 Програмата	 за	 финансиска	
поддршка	 на	 руралниот	 развој	 за	 2015	 година	 на	 оп-
штина	Гевгелија	и	се	одобрени	сите	три	проекти	со	кои	
аплицираше	 на	 објавениот	 јавен	 повик	 од	 страна	 на	
Агенцијата	за	финансиска	поддршка	во	земјоделството	
и	руралниот	развој.	

За	подобрување	на	квалитетот	на	животот	во	руралните	
средини	на	општина	Гевгелија	и	се	одобрени	19.698.936 
денари,	и	 тоа,	 за	изградба	на	 канализациони	системи	
во	Давидово	и	Моин.	Додека	пак	за	изградба	и	рекон-
струкција	на	улиците	во	Мрзенци	од	истата	програма	се	
одобрени	 14.971.989	 денари.	 Исто	 така,	 од	 страна	 на	
Агенцијата	 за	финансиска	 поддршка	 на	 замјоделство-
то	и	руралниот	развој	се	одобрени	11.184.802	денари	за	
доизградба	на	уште	2	км	од	патот	Негорци-Серменин.

Покрај	ова,	од	оваа	програма	на	општина	Гевгевгелија,	
како	дел	од	Југоисточниот	плански	регион	и	беше	одоб-
рен	уште	еден	проект	–	уредување	на	централниот	дел	
од	 туристичката	 населба	 Смрдлива	 вода.	 Од	 Агенци-
јата	 за	 финансисдка	 поддршка	 во	 земјоделството	 и	
руралниот	 развој	 е	 одобрена	 заедничката	 апликација,	
јавниот	повик	 за	избор	на	изведувач,	е	објавеи	и	нас-
коро	 се	 очекува,	 по	 окончување	 на	 тендерската	 по-
стапка,	 да	 започне	 и	 уредувањето	 на	 познатото	 ле-

НОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ЗАФАТИ
чилиште	 и	 рекреативен	 центар	 во	 пазувитена	 Кожув	
планина.	

Инаку,	 како	 дел	 од	 Југоисточниот	 плански	 регион,	 во	
општина	 веќе	 се	 гради	 патеката	 крај	 патот	 Гевгелија-
Негорци,	 од	 Негорските	 бањи	 до	 Негорци	 со	 што	 ќе	
биде	целосно	изградена	патеката	од	Гевгелија	до	ова	
населено	место.	Зафатот	е	дел	од	проектот	„Изградба	
на	 тротоари	 на	 магистралниот	 пат	 А4	 во	 населените
места:	 с.	 Дабиле	 -	 општина	 Струмица,с.	 Секирник	 -	
општина	Босилово,	 с.	Ново	Село	и	 с.	Ново	Коњарево	
-	 општина	 Ново	 Село,	 на	 Р	 1105	 во	 населено	 место	
Валандово	 -	 општина	 Валандово,	 на	 Р	 1102	 од	 Бања	
Негорци	 до	 с.	 Негорци	 -	 општина	 Гевгелија“,	 кој	 се
спроведува	 од	 страна	 на	 Центарот	 за	 развој	 на	 Југо-
источниот	плански	регион.		

зила	 за	 превоз	 на	 патници-мигранти.	 Со	 одлуката	 се	
предвидува	 во	 месноста	 „Мал	 парагон“,	 која	 се	 наоѓа	
крај	 Привремениот	 транзитен	 центар	 за	 мигранти	 да
биде	 изграден	 и	 уреден	 паркинг	 за	 возилата	 кои	 пре-
везуваат	мигранти.	Паркингот	 ќе	 зафаќа	 површина	 од	
од	11.697	метри	квадратни,	а	до	неговото	уредување	за	
паркирање	на	возилата	ќе	се	користи	просторот	помеѓу	
Сува	река,	улицата	„Железничка“	и	станбениот	блок	на	
улица	„Илинденска“.

Со	 одлуката,	 исто	 така,	 се	 предвидува	 уредувањето,	
одржувањето	и	управувањето	на	просторот	за	паркинг	
да	 го	 врши	 ЈПКД	 „Комуналец“	 од	 Гевгелија.	 Инаку,	 за	
користење	на	просторот	за	паркирање	секој	сопственик	
на	возило	при	влез	за	прифаќање	на	патници	-	мигранти	
ќе	 се	 наплаќа	 по	 75	 денари	 со	 вклучен	 ДДВ	 според	
бројот	на	седиштата	на	превозните	средства	утврден	во	
неговата	сообраќајна	дозвола.
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Бегалска криза

Местоположбата	 на	 општина	 Гевгелија	 и	 овозможува	 по-
веќе	погодности,	но	и	предизвици.	Последен	и	не	 така	бе-
значаен	 предизвик	 за	 општината	 е	 напливот	 од	 мигранти	
во	последните	шест	месеци,	бидејќи	кога	во	град	со	16.000	
жители	 во	 еден	 ден	 пристигнат	 8000	 нови	 жители	 не	 е	
мала	 работа.	 Особено,	 пред	 прогласувањето	 на	 кризната	
состојба	 од	 страна	 на	 Владата	 на	 РМ.	 На	 самиот	 почеток	
од	 бегалската	 криза	 заедно	 со	 граѓаните	 на	 општината	
излеговме	во	пресрет	на	овие	напатени	луѓе	и	настојувавме	
на	секој	начин	да	им	помогнеме.	Тоа	го	правиме	и	понатаму,	
вели	градоначалникот	на	општина	Гевгелија	Иван	Франгов,	
во	врска	со	бегалската	криза.	

Но, на почетокот се соочивте со проблеми?

Да,	особено,	по	дозволениот	законски	привремен	престој		на	
мигрантите,	поголемиот	дел	од	Гевгелија,	посебно	просторот	
околу	 железничката	 и	 автобуската	 станица	 беа	 буквално	
запоседнати	 од	мигрантите.	Наспроти	 нашите	 настојувања	
да	обезбедиме	комунална	хигиена,	навремено	снабдување	
со	вода	и	основни	прехранбени	артикли	и	услуги,	во	одре-
дени	 моменти,	 особено,	 кога	 граѓаните	 на	 општина	 Гевге-
лија	 беа	 безбедносно	 и	 здравствено	 загрозени,	 морав	 да	
застанам	во	нивна	заштита.	Заедно	со	Советот	на	општина	
Гевгелија	 побаравме	 дислокација	 на	 евидентирањето	 и	
прифаќањето	на	мигрантите	на	посебна	локација,	во	близи-
на	на	македонско-грчката	граница.

Работите потоа се канализираа?

По	 прифаќањето	 на	 ова	 наше	 барање	 од	Владата	 на	РМ,	
уредувањето	на	Привремениот	транзитен	центар	и	неговото	
профукционирање	состојбата	со	мигрантите	во	Гевгелија	е	
значително	подобрена.	Барем	што	се	однесува	до	нивното	
прифаќање,	евидентирање,	обезбедување	со	храна	и	обле-
ка	 за	 време	 на	 нивниот	 краткотраен	 престој	 и	 превоз,	 од	
една	страна,	и	до	нормализирањето	на	живоот	на	граѓаните	
на	 Гевгелија.	 Меѓутоа,	 одредени	 предизвици	 и	 последици	
и	 натаму	 се	 чувствуваат	 и	 се	 изоструваат	 во	 општината.	
Почнувајќи	од	оние	најосновните	–	финансиски	средства	за	
уредување	 на	 транзитниот	 центар,	 негово	 снабдување	 со	
вода	и	струја,	комунално	и	секакво	друго	опслужување,	кои	
досега	се	обезбедуваа	од	општинскиот	буџет	и	 тековнитѕе	
буџетски	програми	наменети	за	граѓаните.

Дали досега имате добиено некаква
финансиска помош?

Досега	 како	 општина	 не	 сме	 добиле	 никаква	 финансиска	
помош,	освен	постигнатиот	договор	со	УНХЦР	дел	од	овие	
финансиски	трошоци,	односно	потрошените	над	2	милиони	
денари	буџетски	средства,	да	ни	бидат	надоместени.	Како	и	
донираното	возило	за	комунални	потреби	од	УНДП.	Инаку,	
на	почетокот	од	бегалската	 криза	во	општината,	 најголеми	
проблеми	 и	 потреби	 се	 јавија	 во	 поглед	 на	 комуналната	
дејност,	 поради	 недостигот	 на	 потребната	 механизација,	
ограничениот	 капацитет	 на	 постојната	 депонија,	 здрав-
ствените	 услуги	 –	 имајќи	 предвид	 дека	 во	 општата	 бол-
ница	 е	 отворено	 посебно	 одделение	 за	 мигрантите,	 во	
подобрувањето	на	патната	инфраструктура.

ДА БИДЕМЕ ХУМАНИ КОН МИГРАНТИТЕ,
НО И ДА ГИ ЗАШТИТИМЕ ГРАЃАНИТЕ

Разговор со градоначалникот на општина Гевгелија

Каква е соработката со државните органи и 
меѓународните организации?

Имаме	добра	соработка	со	Владата	на	РМ,	надлежните	ми-
нистерства	и	установи,	координирана	преку	Главниот	штаб	
на	Републичкиот	центар	за	управување	со	кризи.	Исто	така,	
имаме	 редовна	 координација	 и	 комуникација	 со	 агенциите	
на	 Обединетите	 нации	 и	 невладините	 организации,	 и	 тоа,	
не	 само	 на	 редовните	 неделни	 координативни	 состаноци,	
туку	и	во	секојдневните	контакти.	Од	краткорочните	потреби,	
покрај	 набавката	 на	 одредени	 комунално	 возила	 која	 не	 е	
предвидена	во	општинскиот	буџет,	 се	наметнуваат	и	други	
проблеми,	 како	 што	 е	 обезбедувањето	 и	 уредувањето	 на	
нова	локација	за	депонирање	на	комуналниот	отпад,	имајќи	
предвид	 дека	 количествата	 на	 отпад	 се	 двојно	 зголемени.	
Овде	 би	 ја	 споменал	 и	 изградбата	 на	 проектираниот	 пат	
до	македонско-грчката	 граница,	 кој	минува	токму	 крај	При-
времениот	 центар	 и	 реактивирањето	 на	 иницијативата	 за	
отворање	 на	 нов	 граничен	 премин	 кај	 Сеово,	 што	 беше	
заедничка	 наша	 и	 иницијатива	 на	 догашната	 општина	
Аксиополи,	но	од	грчка	страна,	поточно	од	грчкото	МНР	веќе	
четири	 години	 нема	 одговор.	 А,	 добро	 би	 било	 миграните	
од	едната	во	другата	земја	да	влегуваат	поконтролирано	и	
порегуларно	 на	 официјален	 граничен	 премин,	 вели	 Иван	
Франгов,	градоначалник	на	општина	Гевгелија.
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Бегалска криза

Агенцијата	 за	 развој	 на	 ОН	 донира-
ше	 возило	 за	 комунални	 потреби	 на	
општина.	 При	 примопредавањето	 на	
возилото	 амбасадорката	 Луиза	 Вин-
тон,	постојана	претставничка	на	УНДП	
во	нашата	земја,	изјави:

-	 Ова	 возило	 како	 донација	 од	 УНДП
е	 само	 почеток	 на	 поддршката	 која	
што	сакаме	да	и	ја	дадеме	на	општина	
Гевгелија	 во	 справување	 со	 прашање-
то	за	мигрантите	и	во	однос	на	справу-
вање	 со	 комуналниот	 отпад	 и	 другите	
проблеми	 што	 ги	 донесе	 бегалската	
криза.	Настојувавме,	по	првичните	раз-
говори	 со	 градоначалникот	 на	 општи-
ната	 да	 помогнеме	 краткорочно	 со
обезбедување	 на	 потребната	 механи-
зација,	а	по	организираната	средба	со	
амбасадорите	на	неколку	 земји	 кои	се	

-	По	прогласувањето	на	кризна	состојба	на	 јужната	и	северната	 граница,	а	тоа	значи	и	на	територијата	на	
општина	Гевгелија,	од	страна	на	Владата	на	РМ,	беше	формиран	Главен	штаб	за	управување	со	кризна	состојба	
при	Републичкиот	ЦУК,	како	и	Регионален	штаб,	предводени	од	градоначалникот	на	општина	Гевгелија.	Се	
направи	план	и	се	избра	локација	за	изградба	на	Привремен	транзитен	центар,	кој	по	барање	на	општината	
се	 лоцираше	 надвор	 од	 градската	 средина.	 За	 поорганизирано	 прифаќање	 и	 превезување	 на	 мигрантите	
општина	Гевгелија		во	соработка	со	АРМ	и	локални	градежни	компании	го	започнаа	трасирањето	на	патот	и	
локацијата	кај	поранешните	плантажи	на	„Винојуг“.	Се	санираше	мостот	на	Сува	река	и	се	истампонира	патот	
и	местото	за	прифат	на	мигрантите.	Во	акцијата	се	вклучија	и	други	организации	кои	првично	помогнаа	да	се	
створат	услови	на	терен,	објаснува	Зоран	Лазаревски,	раководител	на	ЦУК-Гевгелија.

-	РЦУК	Гевгелија	согласно	своите	законски	надлежности	започна	со	издавање	на	пропусници	за	контролиран	
влез	во	претходно	обележаното	кризно	подрачје	и	таа	процедура	сеуште	трае.	Соработката	со	НВО	засега	е	
добра	и	главно	се	почитуваат	договорените	мерки	кои	се	донесуваат	на	седниците	на	РШ.	РЦУК	Гевгелија	како	
и	досега	продолжува	да	ја	следи	и	координира	работата	на	теренот		и	навремено	ги	известува	субјектите	за	
преземените	мерки	и	активности	за	справување	со	мигрантската	криза.	Во	моментот	се	работи	на	подобрување	
на	капацитетот	на	електричната	енергија	поради	периодот,	кој	претстои	и	заладувањето,	за	да	се	обезбеди	
нормално	функционирање	на	центарот,	нагласува	Лазаревски.

ДОСЕГА ЕВИДЕНТИРАНИ 189.957 МИГРАНТИ

Во	Привремениот	транзитен	центар	за	мигранти	кај	македонско-грчка-
та	 граница	 досега	 се	 издадени	 потврди	 на	 вкупно	 189.957	 странски	
државјани,	од	кои,	117.537	се	од	машки	пол,	27.203	се	од	женски.	36.401	
се	 деца	 кои	 го	 придружуваат	 носителот	 на	 потврдата,	 како	 и	 уште	
8.816	деца	кои	патуваат	без	родител,	на	кои	им	е	издадена	потврда	за	
искажана	намера	за	поднесување	на	барање	за	признавање	на	право	
на	азил.	Најбројни	меѓу	бегалците	кои	од	Грција	влегле	во	Македонија	
преку	 граничниот	премин	во	Гевгелија,	 се	државјаните	на	Сирија,	па	
Авганистан,	од	Ирак,	Пакистан,	Иран,	Палестина.

заинтересирани	за	донација,	очекуваме	
зголемување	на	поддршката.

Градоначалникот	 на	 општина	 Гевгели-
ја	упати	благодарност	до	УНДП,	бидејќи	
тоа	 е	 и	 првата	 донација	што	 општина	
Гевгелија	 ја	има	добиено	од	почетокот	
на	бегалската	криза,	надевајќи	се	де-ка	
другата	 потребна	механизација	 на	 ист	
начин	ќе	биде	обезбедена.

-	 Овој	 пример	 е	 навистина	 за	 поздра-
вување	и	очекуваме	да	биде	поддржан	
и	од	другите	меѓународни	организации,	
барем	 според	 досегашните	 контакти	
и	 средби.	 Навистина	 се	 соочуваме	 со
бројни	проблеми,	а	секојдневно	од	оп-
штинскиот	 буџет	 се	 издвојуваат	 сред-
ства	 за	 покривање	 на	 трошоците	 на-
метната	 со	 бегалската	 криза.	 Наша

цел	 е	 да	 им	 овозможиме	 на	 мигран-
тите	 без	 поголеми	 задржувања	 по	
влегувањето	 во	 земјата	 да	 бидат	 пре-
везени	 до	 северната	 граница.	 Но,	 не	
на	 штета	 на	 граѓаните	 на	 Гевгелија,	
кои	 ги	 чувствуваат	 последиците,	 рече	
Франгов.

УНДП ДОНИРАШЕ ВОЗИЛО ЗА КОМУНАЛНИ ПОТРЕБИ

ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ 
НА МИГРАНТИТЕ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ
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Градот	 Пазин	 лежи	 во	 средината	 или,	 како	 што	 тоа
милуваат	 да	 го	 кажат	 неговите	 жители,	 во	 срцето	 на
Истра.	 Во	 него	 живеат	 8638	 жители.	 Тој	 е	 админи-
стративен,	културен	и	образовен	центар	на	Истарската	
жупанија.	 Економијата	 се	 базира	 воглавно	 на	 занает-
чиство	 и	 мали	 претпријатија,	 но	 помал	 број	 се	 за-
нимаваат	 со	 трговија,	 преработувачка	 индустрија	 и	
градежништво.	Трагови	на	живот	над	понорот	на	реката	
Пазинчица	датираат	уште	од	1500	години	пред	нашата	
ера.	 Во	 овој	 крај	 туристите,	 а	 тоа	 го	 почувствуваа	 и	
гевгеличани,	 откриваат	 делови	 од	 бајковитото	 минато	
на	овој	дел	од	Истра,	како	што	се	камени	остатоци	од
одамна	 изумрени	 суштества,	 трагови	 на	 луѓе	 кои	 во	
преисторијата	 живееле	 на	 тој	 простор,	 откриваат	 спо-
мени	на	новите	доселеници	од	почетокот	на	средниот	
век	 но	 и	 дела	 на	 нивните	 потомци	 кои	 оставале	 свои	
трагови	во	подоцнежните	времиња	а	сето	тоа	измеша-
но	со	модерната	сегашност.	Токму	во	овој	град	во	текот	
на	 месец	 септември	 престојуваше	 поголема	 делега-

Гевгелија се збратими со 
хрватскиот град Пазин 

ција	на		општина	Гевгелија,	претставници	на	локалната	
самоуправа,	 бизнис	 заедницата,	 образовните	 и	 кул-
турните	 установи,	 како	 и	 НВО	 предводена	 од	 градо-
началникот	Иван	Франгов,	со	цел	да	се	потпише	мемо-
рандум	 за	 збратимување	 и	 соработка	 со	 Пазин	 и	 да
се	разменат	искуствата	на	економски,	 културен,	обра-
зовен	и	спортски	план	во	рамките	на	проектот	Европа	
за	граѓаните.	При	потпишувањето	на	повелбата	градо-
началникот	на	Пазин	Ренато	Крулчиќ	 го	изрази	своето	
задоволство,	бидејќи	со	Повелбата	всушност	се	воспо-
ставува	 мост	 преку	 кој	 двете	 општини	 во	 иднина	 ќе	
остваруваат	потесна	соработка.

Ми	 причинува	 посебно	 задоволство	 што	 потпишаниот	
Меморандум	 за	 соработка	 меѓу	 општина	 Гевгелија	 и	
Пазин	 пред	 три	 години	 станува	 реалност.	 Заложбите	
за	 заедничкинастап	 пред	 европските	 институции	 се	
остваруваат,	а	реализацијата	на	заедничкиот	проект	го	
отвора	патот	за	идната	соработка.	Повелбата	не	само	
што	 ја	потврдува	напата	соработка	туку	ќе	престваува	
и	обврска	за	идните	генерации,	рече	Иван	Франгов	при	
свеченото	потпишување	на	Повелбата.

За	 време	 на	 посетата	 се	 организираа	 неколку	 рабо-
тилници	и	работни	средби	посветени	на	културата,	биз-
нис	 заедницата,	 претприемништвото,	 образованието	
и	 невладиниот	 сектор.	 На	 првата	 работилница	 посве-
тена	на	културата	која	се	одржа	во	Народниот	музеј	на	

СРЦЕТО И ДУШАТА 
НА ИСТРА

Репортажа
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Пазин-	Каштел,	во	собата	на	Жил	Верн		двете	општини	
ги	 презентираа	 културните	 потенцијали	 и	 можности	
за	 унапредување	 на	 меѓусебната	 соработка.При	 тоа	
беа	 првично	 договорени	 изложби	 на	 уметниците	
од	 Гевгелија	 и	 Пазин	 во	 наредниот	 период,	 а	 потоа	
домаќините	 и	 гостите	 прошетаа	 по	 пешачката	 пате-
ка	 на	 Пазинската	 Јама.	 За	 значењето	 на	 спортот	 и	
постоењето	 на	 спортските	 клубови	 во	 развојот	 на	
младите	 се	 дискутираше	 на	 панел	 дискусијата	 во	
Заеденицата	 на	 спортските	 клубови	 во	Пазин.	 Бизнис	
потенцијалите	 беа	 презентирани	 во	 Спомен	 домот	 на	
салата	Истра	каде	беа	споделени	искуствата	на	двете	
општини	 и	 договорени	 начините	 на	 идната	 соработка	
на	економски	план.	Потоа	делегацијата	на	Гевгелија	ја	
посети	 фамилијарната	 винарија	 Анџелини.	 Со	 посета	
на	детската	градинка	Олга	Бан,	ОУ	Владимир	Назор	и	
гимназијата	 Јуриј	 Добрила,	 се	 споделија	 меѓусебните	
практики	 на	 овие	 Пазински	 образовни	 институции	 со	
практиките	 на	 гевгелиската	 детска	 градинка	 Детска	
Радост,	ОУ	Владо	Кантарџиев	и	Крсте	Мисирков	и	СОУ	
Јосиф	 Јосифовски	 од	 општина	 Гевгелија.Грижата	 за	
децата	е	иста	во	двете	општини	со	една	разлика	што	
во	детските	градинки	во	Пазин	нема	поделба	на	мали-
те	 деца	 по	 возраст	 туку	 децата	 од	 различна	 возраст	
работат	и	играат	заедно.	Многу	интересна	беше	рабо-
тилницата	 за	 запознавање	 со	 културно	 наследство	
на	 двете	 општини	 на	 која	 учествуваа	 членови	 на	
фолклорниот	ансамбл	Бојмија	и	фолклорното	друштво	

Пазин	каде	се	договорија	можности	за	меѓусебна	сора-
ботка	а	двата	ансамбла	меѓусебно	се	намачија	но	сепак	
и		научија	по	една	македонска	и	една	истарска	народ-
на	 игра.	 Во	 Центарот	 Вели	 Јоже	 каде	 се	 сместени	 и	
работат	 сите	 невлаини	организации	од	Пазин,	 се	 раз-
говараше	за	примерите	на	добрата	практика,	се	разме-
нија	знаењата	и	искуствата	а	општина	Гевгелија	се	прет-
стави	со	традиционалната	манифестација	Смоквијада.	

На	 крајот	 на	 дружењето,	 на	 заедничката	 вечера	 во	
конобата	Бани,	со	истарски	специјалитети	и	познатото	
бело	 вино	малвазија	 гевгеличани	 се	 заблагодарија	 на	
своите	домаќини	на	 прекрасниот	 пречек	 и	 ги	 поканија	
домаќините	што	побрзо	да	ја	посетат	Гевгелија.	Се	вра-
тивме	од	Пазин	и	Истра	со	незаборавни	спомени	и	со	
едно	чувство	дека	и	во	иднина	кога	ќе	го	посетиме	овој	
дел	на	Хрватска,	жителите	на	 	Пазин	 ќе	не	пречекаат	
како	вистински	пријатели	и	со	отворено	срце	како	што	
тоа	му	доликува	на	овој	град,	срцето	на	Истра.	

Репортажа

11НОЕМВРИ 2015



Интервју

Излегувањето	 на	 книгата	 Трба	 трби	 гевгелиско,	
беше	 директен	 повод	 да	 поразговараме	 со	 неј-
зиниот	автор	Ристо	Стамков.

Господине Стамков кога ве „зграпчи“ желбата 
да пишувате?

Уште	 како	 дете	 многу	 ја	 засакав	 историјата	 а	
посебно	 кажувањата	 од	 старите	 луѓе	 за	 нашиот	
гевгелиски	крај.	Првите	мои	написи	 ги	објавив	во	
годините	 кога	 се	 случуваа	 Дојранските	 ракувања	
во	 1979	 и	 1982-та	 година	 а	 во	 2002–та	 година	 ја	
објавив	 мојата	 прва	 книга	 „Гроб	 да	 има	 прс	 да	
нема	тој	кој	што	ја	измислил	војната„	и	од	тогаш	до	
денес	од	моето	перо	протекоа	осумнаесет	книги.

Досега	 имате	 18	 книги	 во	 кои	 ја	 проучувате	 род-
нокрајната	 историја.	 Поривот	 за	 тоа	 е	 веројатно	
желбата	 да	 оставите	 трага	 за	 многу	 населени	
места	од	општината.

Нашиот,	гевгелиски	крај,	поставен	на	балканскиот	
врволик	претставува	попатна	точка	за	разни	осво-

ТРБА ТРБИ ГЕВГЕЛИСКО,
ПО ЈУНАКА ЛЕОНИДА

НЕУМОРНИОТ ИСТРАЖУВАЧ
НА РОДНОКРАЈНАТА ИСТОРИЈА

јувања,	 доселеници	 и	 отселеници,	 мисионери	 и	
дипломати,	 патеписци	 и	 авантуристи,	 трговци	 и	
разменувачи	на	идеи	и	капитал.	Со	други	зборови	
нашиот	рај	има	богата	историја	и	таа	постојано	ме	
поттикнува	да	го	истражувам	и	запишувам	не	само	
историскиот	развој	туку	и	богатиот	фолклор	а	пред	
се	народната	песна.

Тешко ли е да создавате книга за некое место 
за  кое има многу малку пишан материјал? 
Како тогаш се снаоѓате?

Занаетот	 добро	 го	 научив	 од	 почитуваниот,	 сега	
веќе	покоен	професор	доктор	Владо	Картов	и	не	
ми	 претставува	 тешкотија,	 но	 потешко	 ми	 е	 да
наоѓам	 средства	 со	 кои	 ќе	 можам	 потоа	 да	 го	
испечатам	она	што	сум	го	напишал.

Последната ваша книга е посветена на јунакот 
Леонид кој е влезен и во народните песни. 
Откривте ли некој до сега непознат факт за 
оваа гевгелиска легенда?

Книгата	 за	 Леонид	 Јанков	 студиозно	 ја	 работев	
речиси	две	години.	Стапив	и	во	контакт	со	неговиот	
правнук	 Румен	 Леонидов	 кој	 работи	 и	 живее	
во	 Софија,	 Република	 Бугарија.	 Беше	 љубезен	
да	 ми	 даде	 повеќе	 податоци	 и	 фотографии	 кои	
досега	не	ни	беа	достапни.	Во	книгата	има	доста	
новооткриени	факти	 кои	 читателите	 досега	 не	 ги	
знаеле.

-	 Леонид	 се	 оженил	 млад.	 На	 18	 години	 ја	 зел	
убавицата	Марија	од	селото	Бојмица.	Но	не	можел	
да	 ги	 трпи	 неправдите	 и	 станал	 четник.	 Учесник	
е	и	во	првата	битка	на	ВМРО	против	Турците,	на	
чело	 со	 Христо	 Чернопеев,	 кај	 селото	 Бајалци.	
Учествувал	 и	 во	 Илинденското	 востание,	 по	 што	
како	 и	 многу	 други	 побегнал	 во	 Софија.	 И	 тука	

РИСТО
СТАМКОВ 
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Интервју

гледал	како	многу	видни	дејци	на	ВМРО	седат	по	
кафеаните.	Многу	бил	разочаран	од	тоа.	И	немал	
друг	избор,	не	можел	да	го	гледа	тоа,	и	за	кратко	
време	 се	 вратил	 назад	 во	 Македонија	 и	 почнал	
одново	со	борбата.	Го	нарекувале	Лав	Балкански.	
Го	 прашувале	 од	 каде	 му	 е	 името,	 Русин	 ли	 е,	
Евреин	 ли	 е,	 но	 во	 тој	 крај,	 Мачуково,	 денешно	
Евзони	 во	 Грција,	 воопшто	 во	 Гевгелиско,	 го	 има	
тоа	 име	 -	 вели	 Леонидов.	 Според	 него,	 песната		
Трба	,	трби	Гевгелиско	на	Васка	Илиева	е	стравотно	
емотивна,	но	кога	бил	во	Гевгелија	му	рекле	таа	не	
е	оригиналната	верзија.

-	Ми	најдоа	еден	човек	со	мандолина,	кој	ја	отсви-
ри	 и	 испеа	 бавно,	 потажно,	 со	 грчко	 влијание.
Песната	 на	 Васка	 ја	 сметаат	 за	 скопска	 верзија,	
поборбена	 е	 и	 колку	 што	 јас	 знам,	 и	 била	 меѓу	
првите	 десет	 кога	 се	 правел	 избор	 за	 химна	 на	
самостојна	Македонија.	 Знаете,	 прадедо	ми	Лео-
нид	отсекогаш	бил	икона.	Имал	убавица	за	жена,
две	мали	деца,	а	 тој	животот	 го	минал	по	плани-
ните.	 Кога	 загинал,	 едното	 дете	 имало	 три,	 дру-
гото	 пет	 години.	 Каков	 човек	 треба	 да	 бидеш	
за	 да	 заминеш	 да	 се	 бориш,	 а	 да	 го	 оставиш	
семејството?	Тоа	е	друга	психологија	што	ние	не	
можеме	 да	 ја	 сфатиме.	 Тоа	 се	 нарекува	 патриот,	
човек	што	се	бори	за	себе,	за	народот,	за	слободата	
и	достоинство.	

Кои се вашите идни предизвици?

За	во	иднина	имам	повеќе	проекти.	Само	во	2016	
година	 имам	 планирано	 да	 објавам	 три	 книги	 и	
тоа	 -	 Лазарски	 песни	 од	 Јужното	 Повардарие,	
Партизанката	 Васка	 Дуганова	 и	 Жени	 маченици,
а	во	ракопис	имам	уште	неколку	проекти.
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Култура

Летото	помина,	а	со	тоа	и	културните	случувања	наменети	
за	 гевгеличани	кои	летните	денови	ги	минаа	во	Гевгелија.	
Гевгелиското	 културно	 лето	 донесе	 богата	 и	 разновидна	
програма,	која	покрај	другото	ни	ги	доближи	фотографиите	
на	 Ангел	Миов	 преку	 изложбата	 насловена	 како	 „Обични	
приказни	 за	 необични...“	 Гевгелискиот	 визуелен	 уметник	
во	 ликовната	 галерија	 “Амам“	 се	 претстави	 со	 своите	
инсталации,	 видеоарт	 видувања	 и	 фотографии.	 Ангел	
Миов	 потекнува	 од	 Гевгелија,	 завршил	 Факултет	 за	
применета	уметност	во	Скопје,	во	2009	година	со	уметници	
од	Скопје	 ја	формира	уметничката	 група	Арт	Институт.	Од	
декември	 2012	 година	 работи	 како	 асистент	 професор	 на 
Факултетот	за	ликовна	уметност	во	Скопје.

На	 простоторт	 пред	 Народниот	 театар	 гевгеличани	 и	
летово	 имаа	 повторна	 средба	 со	 графичарката	 Ирена	
Којкова	Пејовиќ	која	живее	и	твори	во	Америка,	но	не	 го	
заборава	 и	 родниот	 град.	 По	 минатогодишната	 изложба	
во	 ликовната	 галерија	 „Амам“	 се	 претстави	 со	 своите	
инсталации,	а	летово	на	отворено	гевгеличани	ги	потсети	
на	своето	творештво.

Додека	 пред	 платото	 на	 библиотеката	 „Гоце	 Делчев“	 во	
Гевгелија,	 беше	 промовирана	 збирка	 со	 гевгелиски	 и	
струмички	 поети	 насловена	 како	 „Метрички	 карван“.	 Од	
гевгелиска	страна	во	прегледот	се	застапени	поетите:	Или-
ја	Карајанов,	Стефан	Марковски,	Томе	Таушанов,	Стефчо	
Стефанов,	Бошко	Бозаџиевски,	Жаклина	Атанасова,	Коста	
Карев	 и	 Андреј	 Караџоски,	 додека	 пак,	 од	 струмичка:	
Ристо	Маџунков,	Никола	Маџиров,	Бранко	Бјадов,	Никола	
Сарајлија,	Виолета	Танчева-Златева,	Вања	Изова-Велева,	

По Гевгелиското културно лето

БОГАТА И РАЗНОВИДНА ПРОГРАМА

На	 платото	 пред	 Народниот	 тетар	 во	 Гевгелија	 се	 одржа	 мешана	 етно	
изложба	 придружена	 со	 фолклорна	 вечер,	 и	 со	 кратка	 презентација	 на	
културните	 карактеристики	 и	 сличностите	 помеѓу	 двајцата	 партнери	 на	
општините	Гевгелија	(Р.Македонија)	и	Банско	(Р.Бугарија).

Младежка	 формација	 „Банскалии“	 од	 Банско,	 Бугарија	 и	 Културно	
уметничкото	 друштво	 „Негорци“	Негорци,	Македонија	 беа	 двете	 групи	 кои	
преку	изведба	на	традиционални	песни	од	Бугарија	и	традиционални	изведби	
на	ора	и	песни	од	Македонија	 ја	претставија	 својата	 култура,	 традиција	и	
историја.	Етно	вечерта	е	дел	од	проектот	„	Заедничка	култура,	традиции	и	
историја	-	мост	кон	нашата	европска	иднина“	кофинансиран	од	ЕУ	преку	ИПА	
програмата	за	прекугранична	соработка	помеѓу	Р.Бугарија	и	Р.Македонија.

ЕТНО ВЕЧЕР

Љупка	Антеска,	Васко	Маглешов,	Сузана	Мицева,	Митко	
Гогов,	 Марјан	 Минов	 и	 Иван	 Василевски.	 Метрички	 кар-
ван	 2015	 е	 втора	 по	 ред	 збирка	 под	 покровителство	 на	
Библиотеката	 „Гоце	 Делчев“	 –	 Гевгелија,	 која	 произлезе	
од	 потребата	 и	 желбата	 за	 зближување	 и	 комуникација	
на	 поетите	 од	 Гевгелија	 со	 оние	 од	 другите	 градови	
ширум	 државата.	 Минатата	 година	 Метричкиот	 карван	
преку	 поетското	 слово	 обедини	 14	 поети	 од	 Гевгелија	 и	
Кавадарци.

Во	 рамките	 на	 Гевгелиското	 културно	 лето,	 концерт	 на	
пијано	 оддржа	 дуото	 Гелебешеви.	 Глигор	 и	 Катерина	
Гелебешеви	не	и	се	непознати	на	гевгелиската	јавност,	но	
нивниот	летен	 концерт	 на	 пијано	измами	бројни	 аплаузи	
кај	 гевгелиската	 публика.	 Двајцата	 сопружници,	 инаку	
професори	по	пијано,	беспрекорно	изведоа	неколку	 ком-
позиции	од	Дебиси,	се	претставија	со	варијации	од		Сопен	
и	 композиции	 од	 Сабрие,	 а	 концертот	 го	 завршија	 со	
шестте	6	пиеси	за	клавир	за	четири	раце	од	Рахмаљинов.	
Токму	со	Рахмањинов	Гелебешеви	од	публиката	измамија	
најмногу	аплауз.	

Летово	беше	промовирана	и	книгата	„Трба,	трби,	Гевгелиско	
по	јунакот	Леонида“	од	Ристо	Стамков,	една	од	низата	книги	
на	овој	 автор	во	 кои	се	 застапени	настани	и	личности	од	
поблиското	и	подалечното	минато	на	Гевгелија	и	околните	
општини.	Најновата	книга	на	Стамков	е	подготвена	по	повод	
110	 годишнината	 од	 смртта	 на	 Леонид	 Јанков	 и	 неговите	
соборци.	 Станува	 збор	 за	 познатиот	 гевгелиски	 војвода	
познат	 по	 херојската	 борба	 против	 турскиот	 аскер,	 која	 е	
опишана	и	во	гевгелиската	химна	„Трба,	трби,	Гевгелиско“.
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Култура

Стефан	 Марковски,	 младиот	 и	 веќе	 наградуван	 писател	 од	 Гевгелија,	 за	
збирката	раскази	„Продавачот	на	ветар	и	магла	и	други	приказни“	е	добитник	
на	наградата	„Македонска	книжевна	авангарда“	што	ја	доделува	Фондација-
та	 за	 културна	 и	 научна	 афирмација	 и	 презентација	 „Македонија	 презент“	
од	Скопје.	Писателот	и	професор	Драги	Михајловски	подвлече	дека	Стефан	
Марковски	е	несекојдневен	автор	во	современата	македонска	книжевност	и	
пошироко.	 Според	 писателот	 и	 професор	 Венко	 Андоновски,	 станува	 збор
за	извонреден	стилист,	концизен	и	двосмислен,	а	Румена	Бужаровска	вели	
дека	тој	е	концизен	и	јасен.	Васил	Тоциновски	посочува	дека	тој	забележува,	
критикува	и	опоменува,	а	Рајна	Кошка	ги	издвојува	дискретниот	хумор	вни-
мателно	избалансиран	со	придушена	меланхолија,	оригиналната	наративна	
техника	 и	 сложеното	 метафорично	 заокружување	 на	 расказот.	 Досегашни	
добитници	 на	 наградата	 се	 Елена	 Пренџова,	 Марина	 Мијаковска	 и	 Дејан	
Трајкоски.

Фолклористите	од	КУД	 „Негорци“	учествуваа	на	фолк-
лорниот	 фестивал	 во	 Белгија,	 а	 попатно	 настапија	 и	
на	фолклорните	фестивали	во	Трстеник	и	Бања	Лука.	
Фолклористите	 од	 Негорци	 беа	 достојни	 презентери	
на	 македонските	 народни	 ора	 и	 песни,	 пред	 бројната	
публика	во	Белгија	и	во	Босна	и	Херцеговина...

Членовите	 на	 ансамбл	 Бојмија	 од	 Гевгелија	 учеству-
ваа	нa	два	реномирани	мегународни	фолклорни	фести-
вали	во	Романија,	и	тоа	„11	th	Internacional	folklore	festival	
Calabreaza	-	2015“,	кој	се	одржа	во	градот	Бреаза,	и	на	
„13	 th	 international	 folk	 festival	Targu	Jiu	2015“	 кој	 ќе	се	
одржа	во	градот	Таргу	жиу.

КУД	 „Танец“	 од	 Миравди	 на	 покана	 од	 Друштвото	 на	
изворен	 фолклор	 „Копривнички	 Иванец“	 учествуваа	
на	 манифестацијата	 „Иванички	 кресови“	 во	 Коприв-
ница,	Република	Хрватска.	На	манифестацијата	фолк-	
лористите	 од	 Миравци	 се	 претставија	 со	 три	 корео-
графии	 –	 песни	 и	 игри	 од	 Источна	 Македонија	 и	
Поварадрјето	и	Воданки.

ПОЕТСКИ
КАРВАН

НАГРАДА ЗА НОВАТА КНИГА
НА СТЕФАН МАРКОВСКИ

КУЛТУРНА ХРОНИКА
Гевгелиската	 графичарка	 Гордана	 Хаџи	 Николова
беше	 дел	 од	 изложбата	 „Како	 јас,	 а	 како	 ти“	 што	 се	
оддржа	 во	 Културно	 -	 информативниот	 центар	 на	
Република	 Македонија	 во	 Софија.	 Делата	 на	 Хаџи	
Николова,	 заедно	 со	 делата	 на	 Галина	 Николова	 од	
Бугарија	 и	 на	 Кристина	 Битракова	 од	 Македонија	
и	 беа	 претставени	 на	 бугарската	 ликовна	 јавност.	
Со	 изложбата	 Културно-информативниот	 центар	 во	
Софија	продолжува	со	презентацијата	на	творештвото	
на	 македонските	 ликовни	 уметници,	 како	 и	 нивната	
соработка	со	бугарските.

Актерот	Петар	Темелковски,	во	пресрет	на	11	октомври	
ја	 изведе	 монодрамата	 „Јане	 Сандански	 100	 години	
после“	 и	 со	 својот	 маестрален	 настап	 ги	 воодушеви	
гевгеличани	 преку	 зборовите	 на	 Пиринскиот	 цар	 во	
кои	 вешто	 ги	 вметна	 и	 современите	 збиднувања,	 не	
потсети	 дека	 Македонија	 иако	 мала,	 сепак	 е	 голема	
библиска	 земја	 неправедно	 поделена	 1913	 и	 дека	 се-
кој	Македонец	до	последниот	„куршум„	треба	да	се	бори	
за	нејзиниот	опстанок“.	

Бројните	 љубители	 на	 убавиот	 пи-
шан	 збор	 во	 Гевгелија,	 во	 рамките	
на	Поетскиот	карван	на	ДПМ,	имаа
можност	да	се	сретнат	со	истакнати	
автори	од	различни	 генераци,	меѓу
кои:	Ристо	Лазаров,	Ефтим	Клетни-
ков,	 Вања	 Изова	 Велева,	 Бранко	
Цветкоски,	Игор	Крајчев,	Раде	Сил-
јан,	 Трајче	 Кацаров,	 Наташа	 Трај-
чевска,	Веле	Смилевски,	Кочо	Топу-
зоски,	 Борче	 Панов,	 Љерка	 Тот	
Наумова,	 Кирил	 Кангов,	 Милица	
Пашоска,	 Миле	 Јовановски	 Поре-
чанец,	Стефан	Марковски	и	Јовица	
Илиќ.	 Беше	 тоа	 вистински	 отворен	
час	на	поезија	и	музика,	бидејќи	свој	

настап	имаше	и	дуото	на	гитари	Иле	
и	Боби.	

Манифестацијата	 ја	отвори	органи-
заторот	 -	 директорот	 на	 матичната	
библиотека	 „Гоце	 Делчев“	 Дамјан	
Ѓуров,	 кој	на	присутните	им	посака	
да	го	почувствуваат	вистинскиот	дух
на	поезијата.	 Кочо	Топузовски,	 сек-
ретар	 во	 ДПМ	 ги	 поздрави	 дома-
ќините		истакнувајќи		дека	секогаш	на	
поетите	им	е	мило	да	настапувааат	
во	 Гевгелија,	 каде	 се	 чувствува	
мирисот	на	Медитеранот	и	 големо-
то	гостопримство	на	гевгеличани.		
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Млади

Со	новиот	и	понинаков	начин	на	подготвување	на	хра-
на,	 група	од	22	ученика	од	средното	училиште	„Јосиф	
Јосифовски“	 од	 Гевгелија	 и	 двајца	 професори	 две	
седмици	 сe	 учесници	 во	 ЕУ	 проектот	 „Молекуларна	
гастрономија“,	што	се	реализира	во	Шибеник,		Хрватска,	
како	дел	од	програмата	Еразмус+.	Во	проектот,	покрај	
двете	 средни	 училишта	 –	 партнери	 од	 Гевгелија	 и	
Шибеник,	во	проектот	е	вклучена	и	невладината	орга-
низација	„Хрватско-македонска	тангента“,		која	е	воедно	
и	 главен	 носител	 на	 иницијативата	 проектот	 да	 се	
реализира	токму	во	Шибеник.

„Молекуларна	 гастрономија“	 е	 проект	 кој	 ќе	 биде	 од	
особено	значење	за	двете	училишта,	бидејќи	се	работи	
за	нешто	што	е	во	зачеток	и	во	Хрватска	и	во	Македонија, 
а	ретки	 се	 ресторани	во	 светот	 кои	можат	да	 понудат	
„производ“	 по	 принцип	 на	 молекуларна	 гастрономија.	
Водителката	на	проектот	од	туристичко-угостителското	
училиште	 од	 Шибеник,	 професорката	 Бисерка	 Шмид,	
која	 се	 занимава	 со	 молекуларната	 гастрономија	 ја	
објаснува	 како	 промена	 на	 текстурата	 и	 изгледот	 на	
подготвените	јадења	без	при	тоа	да	се	измени	нивниот	
природен	вкус.	На	работилницата	учествуваа	и	повеќе	
професори,	 меѓу	 кои	 и	 Тони	 Радиќ	 од	 Дубровник,	 кој	
укажа	на	иднината	на	молекуларната	гастрономија.

Претседателот	 на	 Хрватско-македонската	 тангента,	
Сашо	 Георгиевски	 посебно	 ги	 потенцираше	 резулта-
тите	 од	 овој	 проект,	 а	 тоа	 е	што	 група	 млади	 луѓе	 ќе	
се	 стекнат	 софистицирани	 знаења	 и	 компетенции	 од
областа	 на	 применето	 угостителство	 и	 своите	 ново-
стекнати	 знаења	 ќе	 ги	 пренесат	 на	 другите.	 Фактот	
што	 во	 проектот	 како	 партнери	 се	 вклучени	 младите	
од	 Гевгелија	 и	 Шибеник	 е	 дополнителен	 бенефит,	
бидејќи	придонесува	за	унапредување	на	соработката	
и	откривање	на	нови	светови.

Проект на младите од Гевгелија и Шибеник

МОЛЕКУЛАРНА
ГАСТРОНОМИЈА

КК „КОЖУВ“

Младите	 кошаркари	 на	 КК	 „Кожув“	 под	 водство	 на	
нивниот	 тренер	 Боби	 Петковски	 	 беа	 на	 гостување	
во	соседна	Република	Грција	како	гости	на	тамошни-
те	 млади	 кошаркари	 на	 Неа	 Трилиа.	 При	 тоа	 беа	
одиграни	 три	 натпревари	 од	 кои	 кошаркарите	 на	
Кожув	забележаа	две	победи	и	еден	пораз.	Меѓутоа,	
резултатот	беше	во	втор	план	бидејќи	најважна	при-
добивка	 од	 ваквите	 средби	 е	 можноста	 младите	 од	
двете	 земји	 да	 другаруваат,	 да	 ги	 споредат	 своите	
знаења	од	кошарката	и	да	се	учат	на	вредностите	на	
толеранција	и	меѓусебно	почитување.

МЛАДИТЕ
КОШАРКАРИ
ГОСТУВАА ВО ГРЦИЈА
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Хуманитарното	 здружение	 „Рис-
то	 Калиников“	 и	 оваа	 година	 го
организираше	СРВ	фест,	фести-
вал	во	чест	на	Ристо	Калиников,	

Теодора	 и	 Глигор	 -	 брат	 и	 сестра,	 но	 и	 фантастична	
музичка	 комбинација	 сплотена	 во	 името	 „The	 G	 Notes“	
продолжуваат	со	своите	успешни	настапи.	Станува	збор	
за	 веќе	 познати	 пеачи	 во	 Гевгелија,	 кои	 започнаа	 да	
се	 афирмираат	 и	 во	 земјата.	 Тоа	 го	 докажаа	 во	 радио	
концертот	 емитуван	 на	 радио	 Слободна	 Македонија,	 а	
кој	беше	оценет	како	прекрасно	доживување.	Акустично	
и	опуштено,	 за	 крај	од	 концертот	се	претставија	со	дел	
од	 македонски	 и	 странски	 хитови,	 изведени	 во	 стил	
препознатлив	 само	 за	 нив.	 Глигор	 настапи	 на	 гитара,	 а	
Теодора	со	казу,	интересен	и	несекојдневен	инструмент.

РАДИО КОНЦЕРТ НА
ТЕОДОРА И ГЛИГОР

Калинка 2015

СРВ ФЕСТ

14 НОВИ ДЕТСКИ ПЕСНИ
Дваесеттата	по	ред,	 јубилејна	„Калинка“	донесе	14	нови	
детски	 песни.	 Имено,	 под	 покровителство	 на	 Општина	
Гевгелија,	од	14	до	17	октомври	во	Народниот	театар	во	
Гевгелија	се	одржа		јубилејниот	20-ти	по	ред	фестивал	за	
детски	песни	„Калинка“.	На	овој	фестивал	беа	изведени	
14	 нови	 песни	 за	 деца	 од	 реномирани	 автори	 што	 ги	
пееја	деца	од	Македонија,	Србија	и	Бугарија.	Песните	
во	 кои	 	 се	пее	 за	првата	љубов	и	 сите	работи	што	 го	
прават	 детството	 најубавиот	 дел	 од	 животот	 на	 еден	
човек,	 на	 тридневите	 концерти	 им	 беа	 презентирани	
на	учениците	и	дечињата	од	градинките	во	општините	
Гевгелија,	Богданци,	Дојран	и	Валандово.

На	 финалната	 вечер	 20.	 Музички	 фестивал	 „Калинка“	
годинашните	учесници	од	земјата	и	странство	можеа	да	
ги	слушнат	и	другите	 граѓани	од	општината.	Финалната	
вечер	 беше	 снимена	 од	 локалната	 телевизија	 НОВА	
К12	 и	 се	 очекува,	 како	 што	 велат	 организаторите,	 во
наредниот	период	да	биде	емитувана	снимка	од	фес-
тивалот	на	некоја	од	националните	телевизии.	

гитаристот	на	бендот	 „Аквариус“	
кој	 ја	изгуби	битката	со	подмол-
ната	болест	во	2012	година.	Овој
настан	се	одржа	на	11	октомври,
и	тоа,	поради	лошите	временски	
услови,	 наместо	на	отворено	во
Народниот	 театар.	 На	 	 сцената

продефилираа	 Дани	 Димитров-
ска,	 Аквариус,	 Кросроад	 блуз	
бенд,	хорот	Гортинија,	Флет	Фајв,	
Филип	 Динев	 и	 хип	 хоп	 групата	
Мистик.		

Целта	 на	 фестивалот	 е	 да	 се	
соберат	 хуманитарни	 средства	
за	 оние	 кои	 имаат	 потреба	 од
итна	 финансиска	 помош.	 Визи-
јата	за	овој	фестивал	е	да	стане	
традиционален	 во	 Гевгелија	 и	
заедно	 да	 се	 помогне	 на	 оние	
кои	 им	 треба	 помош	 најмногу.	
Мисијата	на	ова	здружение	е	да
се	 соберат	 што	 повеќе	 хумани-
тарни	 средства	 за	 помош	 на
оние	 кои	 боледуваат	 од	 тешки	
болести,	а	граѓаните	да	уживаат	
во	 музиката	 која	 беше	 сè	 за	
прерано	 починатиот	 млад	 музи-
чар	Ристо	Калиников.
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ВЕЛОСИПЕДСКО ДЕФИЛЕ

Општина	 Гевгелија	 ја	 одбележа	 Европската	 недела	
на	мобилност	 со	 велосипедски	маратон..	 Во	 центарот	
на	 градот	 се	 одржа	 велосипедско	 дефиле,	 по	 повод	
одбележување	 на	 Европската	 недела	 на	 мобилност,	
настан	којшто	се	обележува	во	сите	поголеми	европски	
градови,	 а	 има	 за	 цел	 да	 го	 поттикне	 пешачењето	
и	 движењето	 со	 алтернативни	 видови	 на	 превоз,	
со	 што	 би	 се	 намалил	 сообраќајот	 и	 загадувањето	
на	 животната	 средина.	 Во	 ова	 дефиле	 	 учествуваа	
ученици	 од	 основните	 училишта	 „Крсте	 Мисирков“	
и	 „Владо	 Кантарџиев“,	 средното	 училиште	 „Јосиф	
Јосифовски“	од	Гевгелија,	претставници	од	општинската	
администрација,	невладините	организации	и	граѓани.

ИНФО ДЕН

Заедничкиот	 секретаријат	 на	 Програмата	 за	
прекугранична	 соработка	 Интеррег	 -	 ИПА	 Бугарија-
Македонија	 	 организираше	 информативен	 ден	 во	
Гевгелија	 во	 врска	 со	 првиот	 поик	 од	 оваа	 програма.	
Присутни	заинтересирани		апликанти	за	оваа	програма	
од	 општините	 од	 Југоисточниот	 плански	 регион	 ги	
поздрави	 градоначалникот	 на	 општина	 Гевгелија	
Иван	 Франгов,	 кој	 го	 изрази	 своето	 задоволство	
од	 досегашните	 реализирани	 проекти	 во	 општина	
Гевгелија	 	 преку	 ИПА-ППС	 со	 Република	 Бугарија,	
како	што	се		изградбата	на	еко-	патеката	на	Вардарски	
рид	и	реконструкцијата	на	кровот	на	Пионерскиот	дом	
во	 Гевгелија.	 На	 Информативниот	 ден	 	 експерти	 од	
управувачкиот	орган,	националниот	орган	и	заедничкиот	
секретаријат	фи	запознаа	присутните	со	програмата	и	
критериумите	за	аплицирање.

МАКЕДОНИЈА БЕЗ ОТПАД

Општина	Гевгелија	се	приклучи	на	акцијата	„Македонија	
без	отпад	2015“	со	чистење	на	дел	од	градот.	Вработените	
во	 општинската	 администрација	 го	 чистеа	 	 делот	 од	
градот,	околу	старата	касарна	и	новоизградените	тениски	
игралишта.	 Учениците	 од	 СОУ„Јосиф	 Јосифовски“,	
како	 и	 од	 четирите	 основни	 училишта,	 се	 вклучија	
во	 акцијата.	 Учениците	 во	 СОУ„Јосиф	 Јосифовски“	
и	 го	 чистеа	 училишниот	 двор	 и	 	 засадуваа	 дрвца,	 а,	
училишниот	двор		го	чистеа	и	учениците	од	ООУ„Владо	
Кантарџиев“	 во	 Гевгелија	 и	 во	ООУ„Ристо	Шуклев“	 во	
Негорци.	Во	ООУ„Владо	Кантарџиев“,	како	и	во	другите	
основни	 уличишта,	 покрај	 акциите,	 учениците	 од	 прво	
до	петто	одделение			имаа	едукативна	презентација.

КОКТЕЛ МАЈСТОР

Седмото	издание	на	„Вигор	Бармен“	купот,	најголемиот	
натпревар	 во	 подготвување	 коктели	 во	 Македонија,	 и	
годинава	се	одржа	во	казиното	„Фламинго“	во	Гевгелија.	
Жири	 комисијата	 составена	 од	 коктел	 експерти	 од	
Хрватска,	 меѓу	 кои	 и	 хрватскиот	 шампион	 Карло	
Дамјаниќ	 (освојувач	 на	 четвртото	 место	 на	 Светското	
првенство),	 ги	 прогласи	 победниците.	 Според	 нив,	
најдобриот	 коктел	 го	 подготви	 Методиј	 Перунковски,	
второто	 место	 му	 припадна	 на	 Ванчо	 Стојанов,	 а	
коктел	мајсторот	Васил	Пеевски,	кој	ви	ги	развеселува	
викендите	 на	 Позитив.мк,	 го	 освои	 третото	 место.	
Марија	Максимовска	-	Атанасовска	доби	признание	за	
најатрактивен	коктел,	а	Мики	Пецов	за	најдобра	стручна	
работа.

Инаку,	 барменот	 од	 Гевгелија	Методиј	Перунковски	 со	
награда	се	врати	и	од	64.	Светско	првенство	на	бармени	
во	Софија.	Во	категоријата	на	пенливи	коктели	го	освои	
третото	место.

Со слика и збор
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ВЕТЕРАНКИ

По	 формирањето	 од	 пред	 неколку	 месеци,	 женскиот	
ракометен	 клуб	 „Ветерани	 Југ“,	 веќе	 има	 остварено	
неколку	 средби	 и	 натпревари	 со	 екипи	 од	 просторите	
на	 поранешна	 Југославија.	 Самостојно	 и	 со	 многу	
ентузијазам	ветеранките	тренираат	во	спортската	сала	
на	ООУ	 „Владо	Кантарџиев“	 за	престојниот	натпревар	
во	Рума,	соседна	Србија,	кој	треба	да	се	одржи	од	22	до	
25	октомври.	На	овој	натпревар	ќе	учествуваат	8	екипи	
поделени	 во	 две	 групи	 меѓу	 кои	 „Будуќност“	 од	 Црна	
Гора,	 „Срем“	 од	 Сремска	 Митровица,	 Србија,	 „Бања	
Ковиљача“	 од	 Србија,	 „Динамо“	 Панчево	 од	 Србија,	
„Шабац“	од	Србија,	ветеранките	од	Нови	Сад,	„Кочевје“	
од	Словенија	и		„Ветерани	Југ“.

ПЛАНИНАРЕЊЕ

Планинарското	 друштво	 „Кожуф“	 го	 организираше	
11-от	 меморијал	 “Димитар	 Кангов-Kангата	 2015”,	 кој	
се	 одвиваше	 на	 терените	 на	 планината	 Кожуф	 и	 чија	
крајна	цел	беше	врвот	Зелен	брег,	висок	2166	метри.	На	
меморијалот	учествуваа	планинари	од	ПД	Кожуф	и	од	
други	градови	во	Македонија...

Тројца	 алпинисти	 од	 	 Македонија	 кои	 беа	 дел	 од	
десетчлената	 експедиција	 наречена	 “Балкан	 тим”	 го	
освоија	 највисокиот	 врв	 на	 Трансалајскиот	 масив	 или	
на	Памирските	Хималаи	наречен	Ленин.	На	врвот	висок	
7134	метри,	 кој	 се	 наоѓа	 на	 границата	меѓу	Киргистан	
и	Таxикистан,	се	искачија	гевгеличанецот	Горги	Петков,	
штипјанецот	 Зоран	 Xидров	 и	 скопјанецот	 Александар	
Србиновски.	За	тежината	на	овој	потфат	зборува	фактот	
што	од	последниот	логор	на	6450	метри	па	се	до	врвот	
кој	е	на	7143	метри	на	алпинистите	им	требале	12	часа	
големи	напори	на	температура	од	минус	20	степени.

СООБРАЌАЈНА БЕЗБЕДНОСТ

Во	 посета	 на	 Општина	 Гевгелија	 престојуваше	
делегација	 на	 Републичкиот	 совет	 за	 безбедност	 на	
сообраќајот	 предводена	 од	 секретарот	 Ристо	Манчев,	
кој	 на	 средбата	 со	 градоначалникот	 на	 општина	
Гевгелија	Иван	Франгов	 го	искажа	своето	задоволство	
од	 досегашната	 соработка	 	 на	 Општинскиот	 совет	 за	
безбедност	 на	 сообраќајот	 со	 локалната	 самоуправа	
во	 организирањето	 на	 редовните	 и	 вонредни	 акции	
кои	 ги	 организира	 Општинскиот	 совет	 за	 безбедност	
во	 сообраќајот.	 Во	 разговорите	 со	 	 претседателот	
на	 ОСБСП	 на	 општина	 Гевгелија	 стана	 збор	 за	
Програмата	за	работа	на	РСБСП	за	2015	и	2016	година	
која	 предвидува	 реализација	 на	 голем	 број	 значајни	
проекти	 и	 активности	 и	 тоа:	 активности	 за	 промоција,	
афирмација	и	имплементација	на	Втората	национална	
стратегија	 на	Република	Македонија	 за	 унапредување	
на	безбедноста	на	сообраќајот	на	патиштата	2015-2020	
година.

КРВОДАРУВАЊЕ

Општинската	организација	на	Црвен	крст	во	Гевгелија	во	
првите	девет	месеци	од	годината,	преку	организираните	
крводарителни	акции,	успеала	да	собере	471	единици	
од	 оваа	 драгоцена	 тецност.	 Само	 во	 септември	 во	
Службата	за	трансфузиологија	во	општата	болница	во	
Гевгелија	 биле	 дарувани	 28	 крви	 единици.	 Инаку,	 во	
соработка	со	Црвениот	крст	на	Македонија,	во	октомври	
беше	 органзирана	 „Недела	 на	младите“	 во	 чии	 рамки	
беа	 организирани	 повеќе	 промотивни	 активности	
и	 презентирана	 волонтерската	 работа	 на	 младите.	
Носители	на	овие	активности	беа	членовите	на	Клубот	
на	 млади	 волонтери	 на	 Црвениот	 крст	 во	 СОУ„Јосиф	
Јосифовски“	кој	успешно	работи.

Со слика и збор
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