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Ovaa nedela, Xez koncert, Literaturno ~itawe i Promocija na 
mural za "Gevgelisko kulturno leto"

           И oваа недела, новите активности за „Гевгелиско културно 
лето“ ќе внесат „културна“ свежина во гевгелиските летни ноќи. 
Следува уште една неделна програма, наменета за различни 
генерации и вкусови во организација на ЈОУ Дом на култура 
„Македонија“, Пионерски дом и ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“.
            На 3 август, со почеток во 21:00 часот, во Фоајето на 
Народниот театар- Гевгелија, дуото Филип Динев и Пенче Кралев 
ќе ја почастат публиката на џез музика со својот концерт. Филип 
Динев на својата гитара и Пенче Кралев на контрабас ќе изведат 
оригинални композиции и аранжмани на џез стандарди.
            Свежина со убавиот пишан збор ќе внесат и роднокрајни 
поети, кои на Литературното читање, во организација на 
Библиотеката „Гоце Делчев“, ќе се претстават со читање извадоци 
од нивното поетско и прозно творештво, пропратено со музичка 
придружба од страна на Филип Динев и Пенче Кралев. Модератор 
на настанот ќе биде Стефчо Стефанов. Литературното читање на 
роднокрајните автори е закажано за 4 август, со почеток во 20:00 
часот, на платото пред Библиотеката „Гоце Делчев“- Гевгелија.
              На 5 август, следи Промоција на мурал на гевгелискиот 
ликовен уметник, Миле Ничевски. Муралот кој се слика на 
ѕидовите на Ракометното игралиште кај ДТВ „Партизан“, ќе биде 
промовиран на истата локација со почеток во 21:00 часот.
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Nova atmosferska kanalizaciona linija na ulica "Risto 
Bojmaliev" vo Gevgelija

           Во тек се изведбените работи за изградба на нова 
атмосферска канализациона линија на улица „Ристо Бојмалиев“- 
Гевгелија, долж целиот јужен дел на Гевгелија. Градоначалникот 
на општина Гевгелија, Андон Сарамандов изврши увид во 
градежните работи, при што констатираше дека изградбата на 
новата атмосферската на улицата „Ристо Бојманлиев“ е во 
напредна фаза.

Притоа, повторно апелираше до граѓаните, посебно, до 
учесниците во сообраќајот, да имаат разбирање и трпение за 
изведбените работи, кои имаат подолг рок на реализација и 
широка опфатеност. Бидејќи, станува збор за проект кој е од 
суштинско значење, а од неговата реализација директен и 
индиректен бенефит ќе имаат сите граѓани на општина Гевгелија.
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Maici so novoto turisti~ko logo na Op{tina Gevgelija, del od 
promotivnite materijali za razvoj na turizmot

           Изминатиов период, Општина Гевгелија со сите чинители 
во туризмот од нашата општина работеa и заеднички го издигнаа 
туристичкиот идентитет на Гевгелија, од која соработка произлезе 
и туристичкото лого со неговиот слоган.

Во рамките на првичните активности за промоција на 
туризмот, се отпечатени маици со логото кое го носи слоганот 
Gevgelija Spice up the journey, а на него се претставени сонцето, 
срцето и кривата. По што е препознатлива и Гевгелија, по летните 
горештини, мирољубивиот и гостопримлив народ, како и 
убавините на планината Кожуф.

Општина Гевгелија првиот чекор од промотивната кампања 
го направи во соработка со угостителските објекти, каде 
вработените ќе ги носат маиците во боите на новиот туристички 
идентитет. Имајќи го предвид фактот дека угостителските објекти 
за странците, кои транзитираат низ градот, се честа дестинација 
за кратка пауза, освежување или здивнување.
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Edukativna akcija na OSBSP- Gevgelija za spre~uvawe soobra}ajni 
nezgodi

           Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на 
патиштата при Општина Гевгелија, во рамките на кампањата 
„Вози одморен“, реализираше теренска акција на граничните 
премини „Богородица“ и „Дојрани“. Во соработка со Републичкиот 
совет за безбедност на патиштата и МВР, на возачите им беа 
поделени едукативни флаери со наведени мерки кои би ги 
спречиле сообраќајните незгоди. Поради тоа што заморот е една 
од главните причини за сообраќајни незгоди, особено во летниот 
период, исто така, на возачите им беа поделени и ваучери со 
кафе, бели маици, заштитни капи и ладна вода за справување со 
летните горештини. 

„Бидете наспани кога тргнувате на пат! Вашиот живот и 
животот на вашите најблиски се во ваши раце!“- апелира 
Општинскиот совет за безбедност во сообраќакот на патиштата 
при Општина Гевгелија, потсетувајќи ги возачите на одговорно и 
примерно однесување во сoобраќајот, почитување на правилата и 
прописите.
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