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Potpi{an Memorandum za sorabotka so UN VOMEN za primena na 
rodovo odgovorno buxetirawe na lokalno nivo

           Во рамките на проектот „Промовирање на родово-
одговорни политики и буџети: кон транспарентно инклузивно и 
отчетно управување во Република Северна Македонија“, 
претставници на Општина Гевгелија учествуваа на тридневната 
обука за род и вклучување на родовата перспектива во локалните 
политики и буџети и менторската програма за родово одговорно 
буџетирање на UN Women. Општина Гевгелија е вклучена во 
проектот со уште 9 нови општини: Oпштина Карпош, Општина 
Струга, Општина Старо Нагоричане, Општина Македонска 
Каменица, Општина Виница, Општина Чашка, Општина Делчево, 
Општина Македонски Брод и Општина Кавадарци, со кои UN 
Women ја прошири поддршката за родово одговорно буџетирање 
во локалните политики и буџетски процеси со потпишување на 
Меморандуми за соработка.            
            Соработката со 10-те нови општини ќе продолжи и со нови 
активности за: систематска примена на родово-одговорното 
буџетирање како алатка во креирањето на општинските политики 
и буџети, јакнење на капацитетите на општинската 
администрација и општинските совети за исполнувањ на 
заложбите во согласност со ЗЕМЖМ и НСРЕ, унапредување на 
собирањето на родови разделени податоци, подобрување на 
состојбата на мажите и жените на локално ниво, осигурување дека 
алатките за вклучување и консултација на граѓаните во процесите 
на одлучување на локално ниво ги земаат предвид подеднакво 
потребите на жените и мажите и размена на искуства на 
национално и регионално ниво и учење од добри практики за 
воведување на РОБ воспоставени во други земји.

Проектот „Промовирање на родово-одговорни политики и 
буџети: кон транспарентно инклузивно и отчетно управување во 
Република Северна Македонија“ финансиски е поддржан од 
Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција 
за меѓународна соработка и развој - Сида.
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Vo Gevgelija odr`ana Regionalnata revija na pesni, muzika i igri 
na penzionerite od Povardarskiot region

           Во организација на Здружението на пензионери од 
Гевгелија, беше одржана „19 Регионална ревија на песни, музика 
и игри на пензионерите од Повардарскиот регион“. На ревијата 
настапија пензионерите од: Гевгелија, Богданци, Дојран, 
Валандово, Демир Капија, Неготино, Кавадарци и Велес. Поради 
здравствените протоколи, овој културен настан се одржа на 
отворено, во Негорските Бањи, на кој пензионерите од 8-те града 
го презентираа фолкорното наследство.  На отворањето на 
ревијата присуствуваше и градоначалникот на општина, Сашо 
Поцков, при што на сите учесници им посака добредојде, 
истакнувајќи дека по долгиот период во време на КОВИД-
пандемијата и застојот на културата, особено му е драго што овој 
настан  го збогати културниот живот на пензионерите, 
овозможувајќи им дружење преку презентирање на фолкорното 
богатство и традиција.

Ревијата беше прогласена за отворена од претседателката 
на Сојузот на здруженија на пензионерите на РСМ, Станка 
Трајкова, која истакна:

- Со оваа Регионална ревија заврши Регионалниот музички 
пензионерски карван кој започна во Прилеп, а продолжи во 
Гевгелија. Сето ова ќе финишира со Републичката ревија на 
песни, музика и игри на пензионерите, на 23 јуни во Скопје. Со 
ваквите дружења, истакна таа, пензионерите не само што ја 
чуваат богатата македонска фолклорна традиција, туку и го 
збогатуваат квалитетот на своето живеење.
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Akterskata igra na Brzilova, Prole i ]aev ja voodu{evi 
gevgeliskata publika

Брилијантата актерска игра на Елена Брзилова, Силвестер 
Проле и Каме Ќаев во претставата „Умри Машки“ ја размрда и 
насмевна гевгелиската публика после подолг временски период 
кога поради КОВИД-пандемијата културните настани се 
прикажуваа онлајн, без физичко присуство на публиката. 
Поставувањето на „Умри машки“ од Алдо Николај, во режија на 
Катица Џишева Дупарова, како уште една запишана претстава во 
листата на аматерски претстави од сопствената продукција на 
ЈОУ Дом на култура „Македонија“- Гевгелија, го потврди фактот 
дека на гевгеличани им недостигаше театарскиот живот. Дека е 
навистина така,  зборува фактот што за премиерата која беше и 
последниот настан од четиридневната културната програма по 
повод Спасовден и за останатите прикажувања на „Умри машки“ 
на 12, 15 и 17 јуни, картите беа веднаш распродадени. На 27 јуни, 
претставата ќе имаат можност да ја проследат и богданчани во 
Домот на културата- Богданци.

Во претставата станува збор за дејство помеѓу класичен 
брачен триаголник, во кој конците ги влече жената, (еднаш 
сопруга, другпат, љубовница). 
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