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NASTANI

Vladimir Temkov vo Gevgelija so Izlo`ba na sliki

          Во Ликовната галерија „Амам“- Гевгелија, на 22 март 2023 
година, ќе бидат поставени делата на м-р Владимир Темков. 
Отворањето на изложбата е со почеток во 19:30 часот, а влезот е 
слободен. Настанот е во организација на ЈОУ Дом на култура 
„Македонија“- Гевгелија, а во соработка со НУ Музеј Гевгелија.
           Владимир Темков (Кавадарци, 1959) дипломирал на 
Факултетот за ликовна уметност во Скопје, каде што ги завршил и 
магистерските студии на отсекот Сликарство. Првата самостојна 
изложба ја имал во 1983 година, во Музеј галерија во родниот 
град Кавадарци, а досега имал 40-тина самостојни претставувања 
во Македонија, Бугарија и Хрватска.
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INFORMACII

Vra~eni Plaketi na gra|ani od Op{tina Gevgelija za 10, 15, 25 i 50 
krvodaruvawa

Црвен крст- ОО Гевгелија го одбележа 17 Март- Денот на 
формирањето на Црвен крст на Македонија и Денот на 
крводарителството со врачување Плакети на граѓани од општина 
Гевгелија за 10, 15, 25 и 50 крводарувања и подароци од Општина 
Гевгелија на крводарителската акција во Народниот театар- 
Гевгелија. На свечениот настан, присустуваше и градоначалникот 
на општина Гевгелија, Андон Сарамандов, кој им ги врачи 
Плакетите на  петте граѓани со 50 крводарувања:  Блаже 
Здравковиќ, Драган Делев, Горан Трајков, Никола Лазаров и Мите 
Ангелов, заблагодарувајќи им за нивниот придонес во 
спасувањето човечки животи. Имено, упати и честитки до Црвен 
крст и сите крводарителите од општината по повод Денот на 
формирањето на Црвен крст на Македонија и Денот на 
крводарителството.

Од страна на секретарот на Црвен крст- ОО Гевгелија, 
Лазар Мешков, им беа врачени Плакетите на граѓаните од 
општина Гевгелија за 10, 15 и 25 крводарувања. ОО Црвен крст 
Гевгелија како дел од Црвениот крст на РМ им се заблагодари и 
им честита за придонесот и ангажманот на сите сегашни и 
поранешни вработени, волонтери, партнери и поддржувачи за 
придонесот во реализацијата на нашите хуманитарни заложби и 
цели во текот на долгогодишното постоење. Раководството изрази 
посебна благодарност до сите хумани граѓани кои даруваа крв за 
спас на нечиј живот. 

На крводарителската акција по повод двата празника беа 
собрани 81. единица крв.
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Proletna akcija na JPKD "Komunalec" za hortikulturno ureduvawe 
vo gradot

         Со пролетната акција на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 
хортикултурно уредување, посадени се 258 дрвца на различни 
локации во градот. И тоа: 120 багремови дрвца на старата 
депонија кај Сува Река, 20 багремови дрвца на каналот „Рауљ“, 8 
дрвца јасен на улица „Железничка“, по 20 дрвца бреза и 10 дрвца 
јасен на пешачката патека и зелена површина на улица „Гоце 
Делчев“, по 25 дрвца бреза и 10 дрвца јасен на паркот на и долж 
улицата „Маршал Тито“ 20 јасен и 15 дрвца бреза, и 5 дрвца бреза 
и 5 дрвца јасен во дворот на Пионерски дом- Гевгелија. 
Пролетната акција за хортикултурно уредување на јавните 
површини ќе продолжи и во наредниот период.
            Имено,  согласно Програмата за работа на ЈПКД 
„Комуналец“- Гевгелија за 2023 година, Претпријатието одржува 
јавни паркови во градот на површина од 38.000 м.2, а околу 
станбените објекти 45.680 м.2.
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Vo Gevgelija, odr`an prviot Mladinski natprevar vo {ah

          Шаховскиот клуб „7 Ноември“ од Гевгелија беше 
организатор на Првиот шаховски натпревар „Младински гранд при 
2023 година“, на кој учествуваа 14 млади шахисти од Гевгелија и 
Валандово. Младите одиграа 7 партии по швајцарски систем, а 
победата со освоени 7 поени ја понесе Кристијан Казазов. Со 6 
поени, второто место му припадна на Ефе Ибраимов, додека со 4 
поени Илија Велков се пласираше на третото место.
            Задоволен од одржувањето на младинскиот натпревар во 
шах, претседателот на Клубот, Пепи Танчев, истакна дека до 
крајот на годината ќе бидат организирани уште неколку 
натпревари, со цел да се добие најдобриот младинец во шах од 
општина Гевгелија. Всушност, тоа беше и една од целите при 
отворање на Клубот, да се потикне аналитичката способност кај 
децата и нивниот здрав натпреварувачки дух. На натпреварите ќе 
можат да учествуваат сите млади од петто до деветто одделение.
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