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NASTANI
Ve~er na poezija i aforizam vo organizacija na Gradskata
biblioteka

Денеска (20 септември, 2022 година), ЈОУ Градска
библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија организира „Вечер на поезија
и афоризам“. Во Малата сала на Народниот театар- Гевгелија,
поезија ќе читаат: Стефчо Стефанов, Димитар Арнаудов, Жаклина
Атанасова, Олгица Ќурчиева, Томе Таушанов, Кирил Кангов, Лили
Арсова, Јасмина Горгиева и Марија Брндевска. Додека, со читање
афоризми ќе настапат: Атанас Крлевски, Димитар Вилазорски,
Љупка Цветанова, Ацо Георгиев и Ристо Фичлевски. Модератор ќе
биде Јасмина Горгиева.
Настанот ќе започне во 19:00 часот, а влезот е слободен.
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"Raznovremenska kohabitacija- Likovna izlo`ba na Elena Galika

Домот на културата „Македонија“- Гевгелија и Пионерскиот
дом- Гевгелија ќе бидат домаќини на отворањето самостојна
Ликовна изложба на Елена Галика. На 22 септември, 2022 година,
во Галерискиот простор на ЈОУ Пионерски Дом- Гевгелија, ќе
бидат изложени ликовните дела на Галика, магистер по
уметности, синтетизирани во изложба која носи наслов
„Разновременска кохабитација“. Изложбата ќе биде отворена во
20:00 часот.
Како што вели авторката, делата се од видливата
паралелна реалност и како тие се замислени во индивидуалната
реалност на уметникот кој ги создал. Земени се фрагменти или
дела во целост од познати и докажани мајстори, низ нивното
постоење и творење, ставени да кохабитираат заедно на едно
платно, на едно место и време, како навидум неспоиви. Но, ако се
обидеме за миг да влеземе низ вратата на квантото поле, каде
што лежат сите потенцијали, можеме да ги поврземе „вчера“ и
„утре“, минатото и иднината, во сегашниот миг и низ делата да ги
споиме времињата прецизно, низ нивна перспектива да
создадеме слика на нивното познато и нашето познато поле на
реалноста.
Поаѓајќи од шокантната хипотеза дека времето не минува,
туку дека ние се движиме низ него или, пак, како што ќе напише
Иво Андриќ: „Не тече реката, туку водата. Не поминува времето,
туку ние.“ Како што постојат одредени тврдења, дури и научни
докази, дека с? постои и се случува токму во сегашниот миг,
минатото и иднината постојат токму сега, времето е само привид и
мерење на нешто што не постои, е мерење на безвремие.
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INFORMACII
Zavr{ni raboti za celosna izgradba i ureduvawe na Mladinskiot
dom vo Prdejci

Почна втората фаза од градежните активности за целосна
изградба и опремување на Младинскиот дом во Прдејци. По
спроведената тендерска постапка и изборот на изведувач, од
денеска започнаа градежните активности за внатрешно
уредување и опремување на објектот, како и уредување на
дворната површина. За овие зафати од Буџетот на Општина
Гевгелија ќе бидат издвоени средства во висина од 6.994.800
денари.
Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, изврши увид во воведувањето на градежните
активности од втората фаза. При што нагласи дека наскоро, на
површина од 580 метри квадратни, во центарот на населеното
место Прдејци, жителите ќе добијат нов модерен објект кој ќе
располага со голема сала за одржување на разни јавни,
младински и културни настани, како и придружни простории.
Објектот е од големо значење за жителите на Прдејци бидејќи
изградбата започнала пред повеќе од три децении, но никако не
била реализирана.
Првата фаза од реконструкцијата на Младинскиот дом во
Прдејци беше завршена со пренаменетите средствата од ТАВ кои
Општина Гевгелија ги доби за реализација на овој проект. Но, за
негова целосна изградба и доопремување беа потребни
дополнителни средства од Буџетот на Општина Гевгелија.
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Promovirani ubavinite na Op{tina Gevgelija na Konvencijata za
prva pomo{ vo Bitola

ОО Црвен крст- Гевгелија заедно со Општина Гевгелија
учествуваа на годинашната Конвенција за прва помош на сите
општински организации на Црвениот крст, која се одржа во
Битола. На оваа Конвенција, беа промовирани убавините со кои
располага општината. На штандот за промоција, беа изложени
традиционални јадења од гевгелиското поднебје, гевгелиското
квалитетно вино, пчелни производи, а беа презентирани и
богатата хотелско-туристичка и угостителска понуда на градот и
иновации од пчеларството, како што е апи-терапијата, третман со
вдишување на пчелниот воздух.
Градоначалникот на општина Гевгелија, Андон
Сарамандов, ја упати својата благодарност до ОО Црвен крстГевгелија за поканата за учество на оваа Конвенција, како и до
сите правни и физички лица кои придонесоа во успешното
претставување, како дел од соработката со Општина Гевгелија за
промоција на идентитетот на градот.
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Donesena odluka za ~lenovi vo Lokalen mladinski sovet na Op
{tina Gevgelija

Локалното собрание на млади на Општина Гевгелија ја
одржа својата трета седница. На седницата, по пат на тајно
гласање, членовите-делегати ги избраа петте члена на Локален
младински совет на Општина Гевгелија. Имено, за членови на
Локалниот младински совет на Општина Гевгелија се избрани:
Тијана Ристовска, Памела Петровска, Кристијан Алчинов, Атанас
Епов и Георги Петков.
По донесената одлука, Локалното собрание на млади на
Општина Гевгелија ќе поднесе предлог до Советот на Општина
Гевгелија на следната редовна седница да им биде верификуван
мандатот на членовите на Локалниот младински совет на
Општина Гевгелија, како би започнало ова тело со работа.
Младите со целосна поддршка од Општината активно
работат за остварување на целите од областа на младинските
политики и младинскиот активизам.
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OBJAVI
Javna prezentacija i javna anketa za izmena i dopolnuvawe na del
od Blok 5 od UP za selo Bogorodica

Општина Гевгелија организира јавна презентација и јавна
анкета за изменување и дополнување на дел од Блок 5 од
Урбанистички план за село Богородица, КО Богородица, општина
Гевгелија. Јавната презентација со стручно презентирање на
планот ќе се одржи на 3 октомври, 2022 година), во Младинскиот
дом „Мите Танов- Коми“, со почеток во 11:00 часот. Јавната анкета
ќе трае 30 дена и тоа од 3 октомври до 2 ноември, 2022 година.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 12.973,73
метри квадратни. Предметниот плански опфат е ограничен со
осовините на улиците: „Сервисна 2“ и станбените улици „18“, „21“
и „22“ кои формираат една целина на дел од Блок 5 од
Урбанистичкиот план за село Богородица.
Во спомнатиот рок, заинтересираните граѓани и правни
лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да
доставуваат писмени заблешки, предлози и мислења на анкетните
листови кои можат да ги подигнат во Одделението за урбанизам,
градежништво, архитектура и заштита на животната средина при
Општина Гевгелија или преку информацискиот систем еурбанизам.
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