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ТЕМА

Гевгелија, по двегодишна пандемиска пауза, 
свечено и достоинствено го одбележа својот празник 
- Денот на ослободувањето - 7 Ноември. Се славеше 
слободата во изминатите 78 години, на градот, кој 
изоди очигледен развоен пат. Некогашната Гевгелиска 
каза со доминантна трговија и производство на свилен 
кожурец, полека прераснува во модерна oпштина. 
Лоцираноста на патот на свилата, на Гевгелија повторно 
ѝ го враќа транзитниот сјај од 80-тите години, а тоа 
значи не само зголемена сообраќајна комуникација 
туку и отворање на нови економски видици. Меѓутоа, 
Гевгелија повеќе не е само транзитна, туку и туристичка 
дестинација.   

Вообичаено е меѓу двете празнувања да се 
направи осврт за случувањата и активностите од 
едниот до другиот 7 Ноември. Дополнителна обврска 
годинава за градоначалникот на општина Гевгелија, 
Андон Сарамандов, е да даде отчет за сработеното 
во изминатите 365 дена. Сакале да признаеме или не, 
тоа беше година исполнета со бројни предизвици, 
наметнати од енергетската, а веднаш потоа и 
финансиската криза, која го зафати целиот свет, не ја 
заобиколи и нашата земја, а, се разбира, и општина 
Гевгелија.

Затоа, Градоначалникот на општина Гевгелија 
во својот отчет, како приоритетна задача на 
почетокот од својот мандат, ја истакнува акцијата за 
намалување на трошоците за електрична енергија, 
пред сè, за уличното осветлување. Притоа, ги посочи 
и резултатите: за кратко време се заменети 3.500 
натриумови со лед-светилки, и на тој начин трошоците 
се намалени за 60%. Меѓутоа, енергетската криза 
останува приоритетна задача бидејќи директно влијае 

на квалитетот на услугите кон граѓаните. Оттука и 
потребата за обезбедување услови за нормално 
функционирање на Јавното комунално претпријатие 
„Комуналец“, кое е задолжено за испорачување на 
основните комунални услуги. Се разбира, и непречено 
функционирање на другите институции во рамките и 
надлежност на локалната самоуправа.

Активностите во општина Гевгелија, во 
изминатата година, барем кога станува збор за 
капиталните проекти, според отчетот биле насочени 
кон три пункта. Значително е подобрена патната 
инфраструктура на целото општинско подрачје, 
а согласно потребите на граѓаните изградени се, 
асфалтирани или бетонирани поголеми, но и помали 
улици и сокаци. Во комуналната инфраструктура, 
направен е значаен исчекор бидејќи со акцијата која 
е во тек, една третина од Гевгелија ќе биде покриена 
со атмосферска канализација. Повеќе од очигледна е 
обновата на спортската инфраструктура, со уредување 
на нови, но и рехабилитација на старите спортски 
игралишта. Тоа, но и традиционалното гевгелиско 
гостопримство е предуслов Гевгелија да стане значаен 
спортски центар.

За време на празничното славје, Општина 
Гевгелија ја имаше и својата прва и позначајна 
туристичка промоција за поголема искористеност 
на туристичките капацитети и погодности. За таа 
цел, по спроведеното истражување, беше утврден 
туристичкиот идентитет, а Општината го доби и 
своето туристичко заштитно лого. Но, исто така, доби 
и нова туристичка веб-страна и Стратегија за развој 
на туризмот во општината. Изработен е и модерен 
пропаганден материјал, кој треба да ги афирмира 
туристичките погодности на ова поднебје.  

Во следните 365 дена, Општина Гевгелија ја 
очекуваат нови предизвици, тоа го констатира и 
самиот градоначалник Сарамандов, но, истовремено, 
јасно и гласно им порачува на сограѓаните: „Покажавме 
дека можеме да се справиме со непредвидените 
предизвици и да ги решиме новонастанатите 
проблеми...“

МЕЃУ ДВЕ ПРАЗНУВАЊА
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ОТЧЕТ
Отчет на градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов

И ПОКРАЈ ПРЕДИЗВИЦИТЕ И НАМЕТНАТИТЕ 
ПРОБЛЕМИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПОВЕЌЕ 

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ
- На прес-конференција, јавноста беше информирана за реализираните проекти и 
активности, но и преземените мерки за решавање на новонастанатите проблеми, во 
изминатата  година од преземањето на градоначалничката функција

- Измина една година откако ја презедов 
функцијата Градоначалник на општина Гевге-
лија. На Локалните избори, во 2021 година, 
добив силна поддршка од граѓаните, која ме 
обврза да работам посветено и во интерес на 
граѓаните на општина Гевгелија. Во годината 
која измина, се соочив со многу непредвидени 
ситуации и предизвици, но, истовремено, 2022 
година ќе биде одбележана и како година во 
која се реализираа повеќе капитални проекти 
на целото подрачје на општина Гевгелија. 
Реализацијата на овие проекти придонесе 
за подобрување на патната, комуналната и 
воопшто на целата инфраструктура во општи-
на Гевгелија, истакна градоначалникот на 
општина Гевгелија, Андон Сарамандов, на 
прес-конференција по повод изминатата една 
година од преземањето на градоначалничката 
функција. 

Во месец март, започна изградбата на 
атмосферска канализација, во должина од 
6.500 метри, во Гевгелија, која се протега на 
потегот од Динќут до Железничката станица, 
а веќе е изведена атмосферска канализација 
на две улици во Серменинско маало. Во 2022 
година, Негорци доби нов водоснабдителен 
систем, а изградбата на новиот цевковод, 
која е во завршна фаза, продолжува до на-
селеното место Прдејци, во должина од 
6.400 метри. Со поврзувањето на Негорци 
и Прдејци на водоснабдителниот систем на 
Гевгелија, жителите од овие населени места 
ќе го решат проблемот со водоснабдувањето. 
Во изминатата година, од Буџетот на Општина 
Гевгелија беа издвоени околу 16.700.000 денари 
за подобрување на патната инфраструктура. 
Реализирана е сервисната улица кај локали-
тетот Милци, со што Гевгелија доби уште една 
сообраќајна врска со граничниот премин 
„Богородица“. Во завршна фаза е доизградбата 
на патот до населеното место Ума, во должина од 

800 метри. Истовремено, и во градот Гевгелија, 
но и во населените места: Миравци, Негорци, 
Богородица, Петрово, Милетково, Давидово, 
Смоквица, Моин и Мрзенци се реконструирани 
улици, со асфалтирање и бетонирање, истакна 
во Отчетот пред граѓаните, градоначалникот 
Сарамандов. Годинава, Прдејци доби нов 
модерен Младински дом, кој беше дамнешна 
желба на жителите од ова населено место. Се 
реконструира стариот објект со пренамена 
на средствата од ТАВ, а потоа обезбедивме 
средства од Општинскиот буџет за внатрешно 
уредување, опремување на објектот и уредува-
ње на дворното место. Наскоро, и Богородица ќе 
добие Младински дом, а во ова населено место 
во тек е, со општински средства, реконструкција 
на стариот објект на „Винојуг“, кој ќе биде објект 
за општествени активности.
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- Во изминатиот период, беа обезбедени 
сите услови за ставање во функција на Време-
ната депонија кај Ново Конско, а истовремено 
беа исчистени дивите депонии во Миравци, во 
Смоквица, Серменин и на патот за Смрдлива 
Вода. Започнавме и со реализација на Проектот 
за селектирање на отпад, кој сметам дека е 
од голема важност за нашата општина. А, во 
завршна фаза е изградбата на Стационарот за 
бездомни животни, со кој решаваме уште еден 
од горливите проблеми на нашите сограѓани. 
Исто така, реализирани се повеќе зафати за 
подобрување на условите во предучилишните 
и образовните инситуции, во ООУ „Владо Кан-
тарџиев“ - Гевгелија и ПУ- Мрзенци поставени 
се нови огради на училишните дворови.

Изработена е плаформа за туризмот, за 
туристичка промоција на нашата општина, 
а заедно,  во соработка со сите чинители на 
туризмот, креиран е туристичкиот идентитет 
на нашата општина. Изготвени се: промотивни 
материјали, брошури, сувенири, промотивни 
видеа, туристичко лого, а, од пред неколку 
дена, Гевгелија доби и веб-страница за 
промоција на туризмот. За подобрување на 
спортската инфраструктура и обезбедување  
услови за рекреација и спорт, започнавме со 
реконструкција на повеќе спортски објекти. 

Гевгелија доби ново модерно кошарско 
игралиште „Иван Пенов“,  на кое  беше поста-
вена модерна пластична подлога, но и ново 
мултифункционално игралиште. Старото рако-
метно игралиште кај ДТВ „Партизан“ доби 
тартан подлога и целосно е реконструирано. 
Беше рехабилитирано и мултифункционалното 
игралиште „Касарна“, а беа обновени и 
фудбалските игралишта во населените места: 
Миравци, Мрзенци и Прдејци. 
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ОТЧЕТ

- Паралелно работиме и на промоција на 
спортот и афирмација на Гевгелија како значаен 
спортски центар. Во текот на летниот период, 
Гевгелија беше домаќин на Tурнирот за млади 
кошаркари, на кој учествуваа: Македонија, 
Црна Гора, Грција и Бугарија. Заради доброто 
домаќинство, од страна на МКФ ни беше 
дадена довербата за организација и на двата 
преткфалификациони натпревари за ЕП. Нашата 
најдобра репрезентација, минатата недела, 
ги надигра своите противници во преполната 
спортска сала „26 Април“, а Гевгелија се покажа 
како одличен домаќин. Гевгелија имаше уште 
еден спортски настан со меѓународен карактер 
– АК „7 Ноември“, по втор пат,  го организираше 
Седмономеврискиот маратон, со над 1.500 
учесника од Македонија, Балканот и пошироко 
од Европа. 

За поголема ангажираност на младите, 
формирана е Драмска секција за деца, која 
функционира во Народниот театар во Гевгелија, 
а младите гитаристи од Гевгелија посетуваат 
бесплатни часови. Општина Гевгелија обезбеди 
и бесплатен логопетски третман за деца со 
проблеми во вербалната комуникација, а, за 
првпат, доделивме  субвенции за велосипеди. 
Културниот живот во градот и општината во 2022 
година, беше збогатен со оранизирање музичка 
програма за новогодишната ноќ. Исто така, 
беше организирано „Гевгелиско културно лето“, 
со над 20 културни настани, кои беа посетени 
од нашите сограѓани, но и од транзитните 
туристи. По повод Денот на ослободувањето на 

Гевгелија- 7 Ноември, имавме богата културно-
уметничка програма, со голем број посетители. 
Годинава, пожарникарите добија нова опрема, 
во рамките на проектот на ЈИПР, како резултат 
на прекуграничната соработка со Република 
Бугарија, а во соработка со ДЗС добивме нова 
противпожарна опрема и ново возило кое е 
веќе во функција во ТППЕ- Гевгелија. 

- Покрај реализација на програмските 
активности, во изминатите 365 дена моравме 
да бараме решенија заради новонастанатите 
состојби и наметнати проблеми од енергетската 
криза, со цел да обезбедиме услови за непрече-
но функционирање на  институциите под капата 
на локалната самоуправа. Како најприоритетна, 
се наметна потребата за намалување на 
трошоците за електрична енергија. Беше 
направена анализа, акциски план и сменето 
целото улично осветлување со штедливи лед-
сијалици. На тој начин, остваривме заштеда 
на средства, кои подоцна ги пренасочивме за 
капитални инвестиции. Во следната година, 
во периодот кој следува, ќе мора, најпрво, да 
ги ублажиме последиците од енергетската 
криза, но, истовремено, и да продолжиме со 
реализацијата  на зацртаните проекти, кои ќе 
го подобрат квалитетот на животот на нашите 
сограѓани, рече на прес-конференцијата, 
градоначалникот на општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов, информирајќи ја јавноста за 
сработеното во првата  година од неговиот 
градоначалнички мандат.
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АКТУЕЛНО

Свечена седница на Советот на Општина Гевгелија, по повод Денот на ослободувањето на 
Гевгелија - 7 Ноември

ГЕВГЕЛИЈА ИМА ИДНИНА
Во пресрет на Денот на 

ослободувањето - 7 Ноември, Советот 
на Општина Гевгелија одржа Свечена 
седница, на која присуствуваа бројни 
гости од земјата и странство. Покрај 
членовите на Советот на Општината, 
на 17. седница, во Големата сала 
на Народниот театар - Гевгелија, 
присуствуваа: Градоначалникот на 
општина Гевгелија, пратениците во 
Собранието на РСМ, претставници 
на Здружението на борците од НОВ, 
на државните и локални институции 
и установи, на бизнис-заедницата, 
на културниот и јавниот живот во 
општината, како и делегации од 
збратимените и пријателски Опш-
тини. Свечената седница ја отвори 
претседателот на Советот на Општи-
на Гевгелија, д-р Патрик Матх, кој 
честитајќи го Празникот, истакна:

- Во изминатата година, Гевге-
лија, впрочем  како и целиот свет, 
се соочи со големи предизвици - 
последниот бран од пандемијата, 
енергетската и финансиската криза. 
Затоа, и наш приоритет, како Совет на 
Oпштина Гевгелија, беше здравјето 
на граѓаните и подобрувањето на 
квалитетот на здравствените услови. 
Но, и обезбедувањето на услови за 
поквалитетен живот на граѓаните, 
рече Матх.

На советниците и присутните 
гости им се обрати градоначалникот 
на Општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов:

- На почетокот од мојот 
мандат, но и воопшто изминатава 
година, беше исполнета со многу 
непредвидени предизвици, пред 
сè како резултат на енергетската 
криза. Затоа, како најприоритетна, се 
наметна потребата од намалување 
на трошоците за електрична енер-
гија во уличното осветлување, но 
и изнаоѓање решенија, кои ќе ги 
ублажат последиците и овозможат 
непречено функционирање на пред-
училишните, образовните, здравстве-
ните и сите други институции. 
Паралелно, настојував да спроведам 
дел од програмските активности, 
со кои ја стекнав довербата кај 

граѓаните, рече Сарамандов, освр-
нувајќи се на реализацијата на 
капиталните проекти.

- Во изминатите 365 дена, пока-
жавме дека можеме да се справиме 
со непредвидените предизвици 
и да ги решиме новонастанатите 
проблеми. Но, и да донесеме про-
мени, кои ќе ги почувствуваат сите 
граѓани. Бидејќи, промените ќе ни 
донесат иднина. Убеден сум дека и 
покрај предизвиците, Гевгелија и 
Општината имаат иднина, порача 
градоначалникот на општина Гевге-
лија, Андон Сарамандов, во своето 
обраќање на Свечената седница.

На Свечената седница на 
Советот на Општина Гевгелија, на 
Општата болница со проширена 
дејност во Гевгелија ѝ беше врачена 
донацијата од 500.000 евра за 
набавка на нов гинеколошки ЕХО-
апарат што ја додели Советот на 
Општината. Исто така, на Атлетскиот 
клуб „7 Ноември“ од Гевгелија 
му беше доделена Благодарница 
за организација на најмасовниот 
настан во 2021 година - NOVEMBER 
RUN GEVGELIJA и афирмација на 
Гевгелија. Благодарница му беше 
доделена и на Петар Толев, дипломат 
од Гевгелија, за афирмација на 
Гевгелија во земјата и во странство.

ПОЧИТ ЗА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

По повод Денот на ослободувањето на Гевгелија – 7 
Ноември, градоначалникот на општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов, претставници на Советот на Општината, на 
Општинското здружение на Сојузот на борците од НОВ, 
политичките партии и здруженија, положија цвеќе на бистите 
на народни херои и првоборците од овој крај, на спомен-
обележјето на Сава Михајлов и на Спомен-Костурницата во 
Гевгелија.

- Борците на Вториот гевгелиски партизански одред, во 
параден строј, влегоа во слободна Гевгелија на 6 ноември, 
1944 година, минувајќи низ главната улица, а граѓаните 
на Гевгелија воодушевено ги поздравија. За слободата на 
Гевгелија, во борбата со фашистичкиот окупатор загинаа 
74 борци, од кои 13 потекнуваа од самиот град, истакна во 
своето обраќање Јане Ташковски од Општинското здружение 
на СЗБ. 

ЧЕСТИТКА ОД НАЈМЛАДИТЕ

Првата честитка за празникот 7 Ноември- Денот на 
ослободувањето на Гевгелија, градоначалникот на општина 
Гевгелија, Андон Сарамандов, ја доби од најмалите граѓани 
на општина Гевгелија, дечињата од ЈОУДГ „Детска радост“ 
во Гевгелија. На приемот, децата, во придружба на нивните 
воспитувачки и негувателки, со песнички за Гевгелија 
и рачно-изработен подарок му го честитаа 7 Ноември 
на градоначалникот Сарамандов. Градоначалникот 
Сарамандов, исто така, им го честита Општинскиот празник 
на своите најмлади сограѓани и вработените во ЈОУДГ 
„Детска радост“, посакувајќи им добро здравје и сè најубаво. 
На дечињата им беа поделени симболични подароци.
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Туристичка промоција на Гевгелија

Gevgelija Spice up the journey
- Промоција на туристичкиот идентитет на Општина Гевгелија и изготвените алатки и 
продукти за промоција на туристичките потенцијали

Општина Гевгелија ја започна Kампањата 
за промоција на туристичкиот идентитет на 
општината, како основа за поголема туристичка 
промоција и поголема искористеност на 
туристичките потенцијали. Во процесот до 
утврдувањето на туристичкиот идентитет беа 
вклучени сите туристички чинители во Општината, 
Факултетот за туризам при универзитетот „Гоце 
Делчев“ - Штип, како и многу други, невладини 
организации, планинарски и велосипедски 
друштва, туристички и клутирни работници, 
фотографи и многу ентузијасти. На финалното 
утврдување на туристичкиот идентитет, претходеа 
опсежно истражување и беа одржани многу 
креативни сесии, кои помогнаа за изготвување 
на прецизна SWOT анализа. Целиот процес беше 
заокружен со изборот на слоганот “SPICE UP THE 
JOURNEY”, односно „Зачини го патешествието“, 
како заштитен знак на туристичкиот идентитет на 
Општина Гевгелија.

- Со овој процес успеавме да направиме 
мрежно поврзување на сите чинители во туриз-
мот, кој има за цел проширување и збогатување 
на туристичката понуда преку поголема иско-
ристеност на туристичките потенцијали. Но, исто-
времено и обезбедување на услови за излегување 
во пресрет на потребите на турис-тите, секако, и 
на сите туристички чинители во Општината, вели 
Марија Костадинова, координатор на проектот во 

Општина Гевгелија.
Која е основата врз која се темели идната 

Стратегија за развој на туризмот?
- Идната Стратегија за развој на туризмот 

се темели на веќе постојните и проширени 
туристички области, кои произлегуваат од турис-
тичките потенцијали на нашата општина. Со нивно 
заокружување, сите ние, заедно, успеавме да ги 
собереме сите потенцијали во нив, со можност 
за проширување, во зависност од понудата и 
иницијативите на сите оние кои се вклучени во 
туристичката дејност. Секако, и во зависност од 
потребите и заинтересираноста на постојните, 
но и на сите други заинтересирани туристи, 
кои доаѓаат или проаѓаат крај Гевгелија. Oвие 
конкретно дефинирани области од понудата 
можат да да бидат дополнително проширени во 
нивните рамки.

Може ли подетално да ни ги опишете овие 
туристички потенцијали?

- „АВАНТУРИ ВО ПРИРОДА“ е првиот 
потенцијал, кој има за цел да ги промовира 
природните богатства, пред сè, нашиот прекрасен 
Кожуф и сите речни текови, преку планинарење, 
планински велосипедизам, параглајдерство, лов, 
риболов и други активности во природа, кои 
според истражувањето, досега се недоволно про-
мовирани и искористени. Вториот потенцијал – 
„ЗАБАВА И ВОЗБУДА“, има за цел да го промовира 
казинотуризмот во Гевгелија, но и сите други 
активности за забава и возбуда, како кафулиња, 
дискотеки, настани и културни манифестации. 
„СЕНЗАЦИОНАЛНИ ВКУСОВИ“ ги собра сите 



вкусови и мириси како значаен туристички потен-
цијал,  традиционалната и богата кујна што ја нудат 
локалните ресторани, кои се надалеку познати, па 
дури и во Балкански рамки и локалните винарии 
и дестилерии, кои нудат квалитетни вина, ракија 
и мастика од гевгелиското виногорје. Бројноста 
пак на стоматолошките ординации, термалните 
наоѓалишта и веќе постојните спа-центри во 
хотелите ја сочинуваат „ЗДРАВЈЕ И УБАВИНА“, 
како туристички потенцијал во подем. Последната 
област - „ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ПОТЕКЛОТО“ се 
заснова на вредните археолошки локалитети на 
подрачјето на општина Гевгелија, прекрасните 
села и стари цркви, но и културните знаменитости. 
Нивната афирмација и внесување во туристичката 
мапа на Општина Гевгелија се од посебен интерес 
за туристите.

Какви креативни решенија и алатки се 
изработени во оваа почетна фаза за промоција 
на туризмот ?

- Од изготвената комуникациска стратегија 
произлегоа повеќе креативни решенија за изра-
ботка на билборди, стикери, маици со слоганот 
“Spice up the journey”, флаери на 3 јазици за сите 
туристички потенцијали, а промотивниот флаер, 
кој е во печат, ќе се дели на граничниот премин 
„Богородица“, веќе следната туристичка сезона. 
Отворени се фан-страници на социјалните 
мрежи Facebook и Instagram, а изработени се и 5 
кратки промотивни видеа за сите компаративни 
погодности и туристички потенцијали, како и 
едно генерално видео за промоција на вкупната 
туристичка понуда на Општина Гевгелија.  

Каков беше одзивот на туристичките 
работници и сите чинители во оваа значајна 
стопанска гранка?

- Задоволна сум од комуникацијата и ин-
тересот на сите туристички чинители, кои се 

вклучија во овој заеднички проект. Заеднички 
успеавме да се вмрежиме за да ги мапираме 
сите податоци и обезбедиме нови фотографии 
и видеа од туристичките потенцијали. Сите овие 
информации се дел од Брошурата за промоција 
на туризмот, отпечатена на 3 јазици, како и офи-
цијална веб-страница за промоција на туризмот 
на Општина Гевгелија. Веб-страницата има за 
цел да ги промовира сите постоечки и идни 
туристички потенцијали, но и да се обезбеди 
редовна конекција помеѓу туристите и нашите 
туристички чинители, помеѓу туристите и 
природата, забавата, здравјето, историјата и 
секако прекрасните вкусови и мириси на наша-
та општина. Оваа платформа е наменета за  
промоција на туристичките потенцијали, но, пред 
сè, и за поддршка на сите наши сограѓани, кои 
се вклучени во туристичкиот сектор или се од 
значење за збогатување на туристичката понуда 
на Општина Гевгелија.

Кои се натамошните чекори и активности 

од кампањата?
- Натамошно проширување и конкретизира-

ње на туристичката понуда преку веќе воспо-
ставениот мрежен систем, редовно следење 
на потребите и барањата на туристите, привле-
кување на нови туристи. Од редот на оние што 
транзитираат низ нашиот град, но и од други делови 
на соседството, Европа и пошироко. Прифаќање 
на сите нови иницијативи од туристичките чи-
нители во општината, кои овозможуваат да 
се привлече што поголемо внимание и нови 
туристи. За поголема промоција на туристичките 
потенцијали, планираме учество на општина 
Гевгелија на туристичките саеми во поблиските и 
подалечните метрополи, особено, каде што веќе 
имаме таргет-туристи, кои пројавиле интерес за 
туристичките погодности и ја прифатиле Гевгелија 
како интересна  туристичка дестинација.
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Сите информации за туристичката понуда на Oпштина Гевгелија можат да се видат 
на веб -страната 

www.gevgelija-tourism.mk
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Прдејци, на денот на христи-
јанскиот празник „Св. Петка“ и 
панаѓурот, доби нов и опремен 
Младински дом. Граѓаните од ова 
населено место, заедно со голем број 
гости, присуствуваа на свеченото 
предавање на објектот, од страна на 
градоначалникот  и претседателот на 
Советот на Општина Гевгелија, како и 
претставниците на месната заедница. 
На свечениот настан, градоначал-
никот Андон Сарамандов истакна: 

- Објектот се протега на 
површина од 580 м² и располага со 
голема сала и придружни простории. 
Беше извршена реконструкција 
на стариот објект со пренамена на 
средствата од ТАВ, во вредност од 
12.000.000 денари. Од Буџетот на 
Општина Гевгелија, обезбедивме 
дополнителни средства во висина 
од 6.994.800 денари за внатрешно 
уредување, опремување на објектот 
и уредување на дворната површина. 
Очекувам Младинскиот дом да ги 

отвори вратите за жителите и гостите, 
како место за одржување голем 
број настани. На сите им посакувам 
да создаваат успешни приказни за 
идните генерации, а наша обврска е 
да им обезбедиме услови за негува-
ње на богатата фолклорна традиција, 
нагласи  Сарамандов.

Настанот беше збогатен со 
културна програма, која ја отворија 
најмалите жители на Прдејци - 
дечињата од Детската градинка 
„Развигорче“, а настапија и „Распеани 
гевгеличани“, бендот „Панта Реи“ и 
КУД „Браќа Толеви“ од Прдејци и КУД 
„Негорци“.

Францускиот амбасадор во нашата земја, Н.Е. 
Сирил Бомгартнер, при работната посета на Гевгелија, 
оствари средба со градоначалникот на општина Гевгелија, 
Андон Сарамандов. Во фокусот на оваа работна средба 
беше образованието и изучувањето на францускиот 
јазик и култура во училиштата во општина Гевгелија. 
Покрај тоа, стана збор и за актуелната политичка состојба 
во Македонија, како и за процесот на пристапување и 
нејзино приближување кон Европската Унија. 

- Чувствувам големо задоволство што сум, за прв пат, 
во официјална посета на Гевгелија. Со градоначалникот 
Сарамандов разговаравме за предизвиците со кои се 
соочува Општина Гевгелија во ова време на економска 
и енергетска криза, можностите за зајакнување на 
изучувањето на францускиот јазик во сите образовни 
установи во општината, како и можноста за поголема 
економска соработка на Република Франција и Општина 
Гевгелија, особено, за поголема туристичка промоција 
на Општина Гевгелија во Република Франција. Навистина 
има многу перспективи кои стојат пред нас, за кои 
верувам дека во наредниот период ќе се интензивираат 
уште повеќе, изјави францускиот амбасадор, г-дин Сирил 
Бомгартнер, по посетата на Општина Гевгелија. 

Градоначалникот Сарамандов го информираше 
гостинот за предизвиците со кои се соочува Општина 
Гевгелија, пред сè, поради економската и енергетската 

криза. Исто така, информираше и за имплементираните 
проекти во општината со поддршка од ЕУ, за подготвеноста 
за соработка и реализација на веќе изработените проекти, 
кои значително ќе ги подобрат условите за живеење 
на граѓаните. По посетата, францускиот амбасадор 
Бомгартнер и градоначалникот Сарамандов ги посетија 
ООУ „Владо Кантарџиев“ и СОУ „Јосиф Јосифовски“, каде 
што остварија средби со директорите и наставниците по 
француски јазик. 

ПРЕДАДЕН ВО УПОТРЕБА РЕНОВИРАНИОТ И 
ОПРЕМЕН МЛАДИНСКИ ДОМ ВО ПРДЕЈЦИ

Посета на францускиот амбасадор Бомгартнер на Гевгелија

УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО 
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
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По низа години, Негорци конечно добива нов 
водоснабдителен систем, а граѓаните квалитетна 
вода за пиење. Со приклучување на цевководот на 
Водоснабдителниот систем во Гевгелија, ќе биде 
решен долгогодишниот проблем во ова населено 
место. Тоа ќе значи подобрено водоснабдувањето за 
околу 2.500 жители.  При увидот на теренот, од страна 
на градоначалникот на општина Гевгелија, Андон 
Сарамандов, заедно со претставници на градежната 
фирма „Жикол“ и директорот на ЈПКД „Комуналец“- 
Гевгелија, Раско Чочков, беше констатирано дека извед-
бените работи се во завршна фаза.

Имено, на новиот водоснабдителен систем 
беше извршено тестирање на притисокот на вода, а по 
тестирањето ќе уследи и прочистување со дезифенкција 
на цевководот, чија должина изнесува 6.405 метри. 
Изградбата на водоснабдителниот систем се реализира со 
средства од германскиот грант, преку KFW банката. Покрај 
приклучувањето на Негорци кон Водоснабдителниот 
систем во Гевгелија, со новиот цевковод ќе биде 

приклучено и Прдејци за што изведбените работи се во 
тек. Со изградбата на новиот водоснабдителен систем, 
ќе се обезбеди квалитетно водоснабдување и во ова 
населено место.

 Ѓоко Камчев од Валандово е избран 
за нов директор на Центарот за развој на 
Југоисточниот Плански Регион. Ваква одлука 
донесе Советот на градоначалници од овој 
дел на државата на седницата, одржана во 
Гевгелија. Камчев е дипломиран политиколог, 
но и поранешен пратеник во Собранието на 
Р. Македонија од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. 
Во Собранието, беше активен пратеник во 
периодот од 2014 до 2016-тата, а во Парламентот 
седна и во јуни 2019-тата откако беше одземен 
пратеничкиот мандат на Никола Груевски. 
Тој своевремено ја извршуваше и функцијата 
претседател на Советот на општина Валандово.

Во Гевгелија, се асфалти-
рани две улици, кои значително 
ќе придонесат за подобра соо-
браќајна комуникација во градот. 
Во северниот дел на Гевгелија, 
во Урбан блок 10.2  изградена 
е улицата „Новопланирана 9“, 
која ги поврзува градежните 
парцели наменети за  домување 
во станбени згради со улицата 
„7 Ноември“. Со изградбата на 
оваа улица,  уредени се тротоа-
ри и рабници и извршено е 
целосно асфалтирање. На тој 

начин, значително се подобрени 
условите за сообраќај во север-
ниот дел од градот.

Додека. во стопанската 
зона „Блокотехна“ изграден е и 
асфалтиран дел од улица  со што 
се обезбедени подобри условите 
за проток на сообраќајот и прис-
тапот до индустриските објекти. 
За изградба на овие две нови 
улици, во должина од 900 метри 
и вкупна површина од 2.478 м², 
се издвоени 5.483.141 денари од 
општинскиот буџет. 

НОВ ВОДОСНАБДИТЕЛЕН 
СИСТЕМ ВО НЕГОРЦИ

ЃОКО КАМЧЕВ ИЗБРАН ЗА ДИРЕКТОР НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА ЈИПР

ИЗГРАДБА НА ДВЕ НОВИ УЛИЦИ ВО ГЕВГЕЛИЈА
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Сосема обичен ден. Џагор, 
смеа, крцкање на театарските 
штици, насмеани детски лица, 
искрени очиња. Меѓу два здива 
оживува мислата колку од овие 
дечиња ќе постават сидро во 
татковиот дом, колкумина од нив 
ќе останат во нашиот град да му се 
радуваат, да го обликуваат. Како 
се напушта гнездото понесувајќи 
ги во крпче само спомените и 
мајчиниот јазик. Каде по патот 
ние „големите“ ја изгубивме 
невиноста, го оттуѓивме духот, 
заборавивме да ги научиме 
нашите потомци како се сака 
своето огниште, својот град. 
Ни недостасува ли упорност во 
егзистенцијалните предизвици 
или пак отсуствува чувството на 
историска припадност?!

Одговорот, чинам, го крие 
мислата на Андриќ: „Најубавите 
и најстрашните работи никогаш 

не се кажани.“ Така, зборот 
кажан меѓу две тишини е блед 
приказ на вистината. А, секој има 
своја вистина. Мојата вистина е 
Донкихотовска упорност и љу-
бовно срцебиење на помислата 
на Гевгелија. 

А, Гевгелија?! Гевгелија е 
синевина и сончевина. Првите 
раскрвавени колена, кошот без 
мрежички, насмевките на дру-
гарите. Мирисот на зимници 
во есен, вкусот на лепливиот 
ветер во лето. Сокаци со безброј 
спомени, соседска оддишка на 
едно случајно видување, љубезен 
поздрав и смеа. Гевгелија е мири-
сот на мед и ветер во татковиот 
двор, мајчиниот бокал вода на 
првиот училиштен ден, бабините 
раце сплотени во молитва за 
своите чеда. Гевгелија е татковиот 
гроб. Гевгелија е мојот дом. Мојот 
корен, но и корен на многумина 

кои заминаа со своите копнежи 
и стравови барајќи нови надежи, 
но заборавајќи дека: „Кога дома 
се враќаш, пак си во себе“ (Руми). 
Оваа мисла како грутка застанува 
на грлото меѓу две воздишки. 
Сосема обичен ден...

Катица Џишева Дупарова
раководител на Драмската 

секција

Љубовта на гевгеличани кон 
литературната уметност отсеко-
гаш била присутна, а исклучок 
од ова не е ниту денешната 
ситуација. 

Од неодамна, ЈОУ Библиотека 
„Гоце Делчев“ ја покрена 
акцијата „Бесплатен пристап до 
македонски книжевни класици“, 
со која е овозможен бесплатен 
пристап на сите членови на 
Библиотеката до стожерни дела 
од македонската литература пи-
шувана и објавувана во 19-от и 
20-от век. Некои од насловите, 
коишто се составен дел од фон-
дот од нови и употребени книги 
вклучени во оваа акција, се: 
„Послание“ од Блаже Конески, 
„Црно семе“ и „Црвениот коњ“ од 
Ташко Георгиевски, „Црнила“ и 
„Вејка на ветрот“ од Коле Чашуле, 
„Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев, 
„Песни“ од Ацо Шопов, „Гоце 
Делчев“ од Ванчо Николески, 
„Поезија“ од Коле Неделковски, 

„Македонска крвава свадба“ од 
Војдан Чернодрински, „Зборник 
на народни песни“ од браќата 
Миладиновци, „Сердарот“ од 
Григор Прличев, „Бегалка“ од 
Васил Иљоски, „Песни“ од Ацо 
Караманов, „Она што беше небо“ 
од Владо Малески, „Песни за 
татковината“ од Никола Јонков 
Вапцаров, „Пиреј“ од Петре М. 
Андреевски, „Бели мугри“ од Кочо 
Рацин, „Крпен живот“ и „Раскази“ 
од Стале Попов итн., а покрај 
овие дела од посебно значење 
за македонската литература, во 
акцијата се опфатени и книги на 
книжевно-историски теми.

Поаѓајќи од вербата дека 
литературата, а особено литера-
турата со димензионираност од 
рангот на горенаведените нас-
лови, е еден незаменлив патоказ 
на љубопитството, општествено-
културната (само) свест, креатив-
ната експресија и насушно 
потребната конструктивна кри-

тичка размисла, веруваме и 
дека конзистентното вложување 
енергија во зголемувањето на 
интересот за читаниот, но и пиша-
ниот збор кај младите, освен 
образовното и професионалното 
усовршување, нуди цел спектар 
од индивидуални и општествени 
бенефити.

Стефан Марковски,
директор на ЈОУ Библиотека 

„Гоце Делчев“- Гевгелија и 
писател

Сосема обичен ден

Литературата е општествен патоказ на љубопитството, 
креативната експресија и конструктивната критичка 

размисла
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Гевгелија е изгрев на 
сончевина. Гевгелија е чаршиска 
приказна, по која минуваат 
годините. Гевгелија е тепсија 
врз која се пече занаетот на 
прадедовците – гостопримството. 
Доаѓањето во Гевгелија е доа-
ѓање во пространствата на 
традиционалните вредности – 
слатко од зрели смокви, студени-
ца и добредојде во југовината 
на европската порта. Оттука 
започнува сè, од градот кој научил 
дека животот е черга исткаена 
со различни бои, праг на кој ќе 
згазат и северот и југот, и истокот 
и западот. Ранобудни се нашите 
изгреви, во кои денуваат нашите 
пркоси.

Денес, Гевгелија е повеќе 
од тоа што била некогаш, дом 

на гевгеличани, но дом и на 
многумина кои навикнале да се 
нарекуваат гевгеличани, затоа 
што судбината ги донела овде - 
љубовта, навиките, топлината… 
сите добронамерници ја задо-
миле својата мисла во „цветната 
градина“. Гевгеличани знаат дека 
најдобриот начин да се живее 
животот, е да се има ведрина и 
насмевка на лицето. Гевгелија 
е песна која ечи со трба-трби 
ритамот, судбина исткаена со 
мирисот на Вардарецот. Гевгелија 
е мисла која трае во свилениот 
конец на кожурецот.

А јас, јас во градот на јужната 
сончевина чекорам носејќи ја 
иднината како неизвесен де-
кор, кој треба да се освојува и 
разоткрива. Јас сум гевгеличанец 

кој научил да си го љуби родот, кој 
научил дека најголемата придо-
бивка во животот е речта да си ја 
сториш домаќинка на срцето. 

Тони Аврамов,
книжевник и професор по 

македонски јазик и литература

Записи за мојот роден град

ГЕВГЕЛИСКА ЧАРШИСКА ПРИКАЗНА

Гевгелискиот дијалект е 
уште еден ама вреден стожер на 
гевгелиската автентичност. На 
прв „лаф“, веднаш се препознава 
дека тој има весел карактер 
кој е изразен и подбуцнат од 
природата на гевгеличани. Тие 
во брзањето да ги артикулираат 
своите изрази, расеано ги гу-
бат самогласките, ги кратат 
зборовите и го потпалуваат, но 
истовремено и го стврднуваат 
јазикот. Со постојаното присуство 
на такви ведри емоции при 
анализата на мојот дијалект, како 
собирач, запишувач и најпосле 
како автор на „Гевгелексикон“ 
и „Ај шо лафиш“, успевам да 
разберам дека дијалектот едно-
ставно треба да го уживаме, негу-
ваме и пренесуваме така како 
што сме го примиле и прифатиле 
од прва рака, од нашите баби и 
дедовци. Тоа е сосема доволно. 
Не треба ништо повеќе. Ова 
богатство ги надживеа и нив 
самите, и плетените џемпери и 

шалови, и пожолтените црно-
бели фотографии, и жештината 
на сеќавањата за свилата и 
кожурците...

Голем е и бројот на зборови 
кои го надоградиле, изгубиле, 
или сосема го промениле сво-
ето значење низ годините и 
генерациите кои со нив се 
описменувале, се служеле, а не-
ретко и си поигрувале! Сепак, 
шареноликоста на дијалектот 
и постои поради субјективните 
народни длета кои го делкале и 
украсувале низ годините. Токму 
затоа, јазикот, оној мајчиниот – 
дијалектот, е скулптура за која не 
постои калап за нејзино конечно 
лиење и не постои таква негова 
стандардизација над која строго 
демне говорен полицаец за некој 
да не украде, замени, донесе 
нов збор, фраза или пак нивно 
значење. И тоа си е сосема во ред.

Можеби, само треба да се 
потрудиме уште малку повеќе да 
го прославиме. Да се твори, да се 

пее, да се смее на гевгелиски. Веќе 
ни е сосема јасно дека со него 
сме уште повеќе вредни и повеќе 
свои. Гевгелискиот дијалект е 
таков каков што е. Најубав си е. 
Ако со ова некој не се согласува, 
„ич нема да са с’к’лдисавме“. Има 
гевгелиското сонце доволно аду-
ти за да изваја сентименти што 
знаат да ја стоплат душата тогаш 
кога ќе слушнеме гевгелиски 
„лаф-маабет“, а сме некаде сред 
студенила далеку од Гевгелија.

Стефчо Стефанов,
проф. по психологија, писател

Ај булаќи да има к’биљ се т’ка 
оште ного векаве да си лафме

и пу убаво да са пузнаавме и да са сакме!
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Да си горд гевгеличанец, 
да ѝ се радуваш на магијата на 
сонцето, да твориш и работиш 
придонесувајќи за развојот на 
родното место, е доблест на секој 
поединец од општинава. Тоа 
е начинот на кој - си го љубиш 
градот, го делиш животот во 
добро и лошо со сограѓаните, го 
битисуваш секој ден типичен за 
еден гевгеличанец. 

Иако современието наметнува 
брз ритам на живеење, сепак, 
во Гевгелија можеш да здивнеш. 
Зашто сѐ е „на дланка“, на секому, 
на која страна и да живее, во 
близина му се: училиштата, бол-
ницата, градскиот плоштад, ста-
дионот, местoто каде работи...  
И никој никаде не брза, ами го 
ужива и максимално го користи 
убавото и слободно време, без 

разлика дали повозрасните на 
лаф-муабет, на клупите на плош-
тадот или на седенка покрај 
маалските продавници, младите 
на кафе во баровите или на журка 
во диско, најмалите на детските 
и спортски игралишта. Или на: 
театарски претстави, музички 
концерти, книжевни вечери, и 
спортски натпревари и настани, 
каде на едно место ќе ги видиш 
сите генерации. 

Таква е Гевгелија, раздвиже-
на и полна со елан, со сите 
изобилства, во кои се споени тра-
дицијата со урбаното, духовното 
со културното, вредното и 
убавото. 

Нека ни е навек калето наше, 
сакајќи го со сите доблести и 
маани, со живот во слободарски 
дух, и силна волја и сопствен 

придонес за напреднување.
Со многу љубов, за Гевгелија!

Петар Јанчев,
дипл. професор по 

македонски јазик и литература

Гевгелија е метафора со 
родољубиви чувства за гевгели-
чани. Гевгелија е метафора за 
местото на раѓање, поминато 
детство, стекнато образование, 
место на живеење и делување. 
Место каде од самото раѓање се 
формираме како личност, бла-
годарение на нашите најблиски, 
поширокото семејство, нашите 
наставници и професори, пози-
тивната средина на опкружување. 
Всушност, тоа е и поттикот за 
еден млад човек да го исчекори 
патот до успехот, но и аманет 
за делување и придонес во 
добробитот за општеството, во 
градот каде сме пораснале и 
созреале.

Гевгелија изобилува со инте-
лектуален потенцијал.  Доказ за 
тоа се гевгелиските училишта, кои 
нудат квалитетно образование. 
Од каде големи број ученици во 
или  излезени од училишните 

клупи, под менторство на нивните 
наставници и професори, пости-
гнале и постигнуваат значајни 
успеси на образовни натпревари. 
И успешно ја ставаат Гевгелија, 
како град по квалитетот на 
образование, да стои раме до 
раме со останатите училишта 
од другите градови, не само на 
регионално и државно туку и на 
меѓународно рамниште. 

 Има што да понуди нашето 
мало гратче за да биде големо по 
знаење. И има Гевгелија со што да 
се гордее кога може да се пофали 
со перспективни млади и таленти, 
кои веќе се докажале и оставиле 
некаков свој белег или допрва 
ќе се докажат и ќе го остават 
во родното место. Останува на 
времето да го потврди фактот 
дека Гевгелија и понатаму ќе ја 
испишува успешната приказна 
во создавањето квалитетен мла-
дински кадар кој ќе биде двигател 

во развитокот и носител на 
позитивни промени што нашиот 
град ќе го воздигнат на уште 
повисоко рамниште.

Ана Папалазова,
првенец на генерација 

во СОУ „Јосиф Јосифовски“- 
Гевгелија

Гевгелија, раздвижена и 
полна со елан...

Успешна приказна за младите-двигатели 
на развојот
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ХРОНИКА

Во Гевгелија, започна реализа-
цијата на пилот-Проект за селекција 
на хартиен, пластичен и лимен отпад. 
Пилот-проектот го спроведуваат 
ЈПКД „Комуналец“ во соработка со 
„Пакомак“, а со поддршка на Општина 
Гевгелија, преку кој, во првата фаза, 
ќе бидат опфатени домаќинства и 
правни лица во еден дел од градот. 
ЈПКД „Комуналец“ веќе започна со 
доставата на жолти пластични канти 
од 120 литри до корисниците. Овие 
садови се бесплатни и се наменети 
исклучиво за одлагање на сува хар-
тија (картон), пластика (шишиња, 
фолии) и метални конзерви (лименки 
и сл.). Целта на употребата на 
„втор сад“ за комунален отпад е со 
примарна селекција на наведениот 
домаќински комунален отпад да се 

намалат количините за транспорт на 
истиот до Времената депонија.  

Селектираниот отпад од жол-
тите канти се собира одделно од 
неселектираниот комунален отпад, а 
динамиката за подигање на овој тип 
отпад ќе биде навремено најавена. Во 
втората фаза од проектот, Општина 
Гевгелија и ЈПКД „Комуналец“, ќе 

обезбедат по една канта со ознака 
за селекција на ваков тип отпад, за 
секое домаќинство и правно лице 
на подрачјето на општина Гевгелија. 
Покрај активностите од проектот 
за новиот начин на третирање и 
управување со отпадот, ќе биде 
спроведена и кампања за подигање 
на свеста на граѓаните и значењето 
на и придобивките од селекцијата на 
отпадот.

За подобра комуникација 
на корисниците со службата 
за подигање на отпад, ЈПКД 
„Комуналец“ воведе нова 
специјална телефонска линија со 
бројот: 076 88 22 33 и електронска 
пошта: 
gevgelija.selektira@gmail.com

Во завршна фаза е изградбата 
и уредувањето на Стационар за 
бездомни животни во Гевгелија. 
Изведбените работи на објектот крај 
Прoчистителната станица се во тек, 
а во рамките на ЈПКД „Комуналец“ 
се формира нова организациона 
единица, која ќе се занимава со 
третирање на кучиња - скитници. 
Активностите за адаптирање на 

посебниот објект за прифатилиште 
на кучињата скитници се одвиваат 
согласно стандардите на Агенцијата 
за храна и ветеринарство. Со 
отворањето на Стационарот за 
бездомни животни, се решава еден 
од горливите проблеми во градот 
што го предизвикуваат кучињата 
скитници, а за што граѓаните најчесто 
реагираат.

И покрај веќе изградените 
пристапни рампи во повеќето јавни 
институции за лицата со инва-
лидитет во општина Гевгелија, се 
наметнува потребата од поставу-
вање на пристапни рампи пред 
банките, супермаркетите, верските 
објекти, како и изградба на вакви 
пристапни рампи и лифтови во 
зградите за колективно домување. 
Оваа беше констатирано од 
страна на Советот на Општина 
Гевгелија, по информирањето од ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 
работа во Гевгелија, за состојбата 
со архитектонските бариери.  На 
седницата, беше нагласена и потре-
бата од означување на повеќе 

паркинг-простор за инвалиди, но 
и поголема контрола од страна на 
ОВР- Гевгелија за санкционирање на 
несовесните учесници во сообра-
ќајот, кои го злоупотребуваат означе-
ното место за паркирање.

Од страна на лицата со 
оштетен слух и говор укажано е на 
потребата од ангажирање на толку-
вач на знаковен јазик, додека за 

слабовидните и слепи лица да се 
изградат тактилни патеки, барем, до 
Општата болница, како и до објектите 
кои почесто ги користат. Во делот 
на патната инфраструктура беше 
изнесена потребата од спуштетни 
рабници при изградбата на трото-
арите и звучна сигнализација на 
поголемите сообраќајници. За потре-
бите на лицата со попреченост, беше 
одржана и посебна работна средба 
на претставници на општинската 
администрација при Општина Гевге-
лија со Здружението за телесен инва-
лидитет „Мобилност“ од Гевгелија, на 
која беа конкретизирани барањата 
на членовите на ова здружение, како 
и можностите за нивно решавање.

Пилот-Проект

ПО ЕДНА КАНТА ЗА СЕКОЕ ДОМАЌИНСТВО 
ЗА  РЕЦИКЛИРАН ОТПАД

ПОВЕЌЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ЛИЦАТА СО 
ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

ВО ТЕК Е ИЗГРАДБАТА НА СТАЦИОНАР ЗА 
БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ
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Започнаа активностите за реализација на проектот 
„Гевгелија Вело град“, кој го спроведува АМД „Дичо 
Панов“ од Гевгелија, заедно со Општина Гевгелија. 
Целта на проектот е промоција на велосипедизмот 
преку искористување на климатските и на теренските 
погодности, стекнување здрави животни навики кај 
младите, зголемување на економската активност на 
Општината и развој на Гевгелија како Friendly bike city 
општина. Во спроведувањето на овој проект се приклучија 
и членовите на велосипедскиот Kлуб „Гевгелија на точак“.

Проектот, исто така, треба да придонесе за 
збогатување на туристичката понуда на Општина 
Гевгелија преку организирање на спортскиот настан – 
„Гевгелиски велотлон“. Истовремено, треба да воспостави 
соработка со образовните институции за промоција и 
безбедно користење на велосипедите, како и соработка 
со институциите и со локалните туристички работници 
за искористување на потенцијалите што ги овозможува 
велосипедизмот. Наскоро, ќе бидат промовирани 
видеоспот, мултимедијално анимирано видео, збирка 
добри искуства од велосипедизмот од повеќе европски 
држави, кои се изработуваат во рамките на проектот. 

Покрај тоа, ќе бидат организирани повеќе едукативни 
работилници со ученици, наставници, урбанисти, 
планери и туристички работници.  

Проектот „Гевгелија Вело град“ е еден од трите 
граѓански проекти, одобрени на првиот Jавен повик што 
го распиша Општина Гевгелија, во рамки на Програмата 
за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2. 
Програмата е финансирана од ЕУ, а ја спроведува УНДП. 
Вкупната вредност на сите три проекти изнесува 2.397.000 
денари, од кои 20% обезбедува Општина Гевгелија. 
Додека, вредноста на проектот „Гевгелија Вело град“ 
изнесува 1,4 милиони денари, од кои 484.000 денари се 
општински буџетски средства. 

Во населеното место Богородица, започнаа градеж-
ните активности за реконструкција на старата кафеана 
„Винојуг“. Станува збор за стариот и руиниран објект на 
поранешниот комбинат во ова населено место. Старата 
кафеана ќе биде целосно реконструирана и преуредена 
во објект за општествени активности на жителите на 
Богородица. 

Градежно-занаетчиските работи за реновирање на 
внатрешниот простор и надворешниот дел на стариот 
објект се веќе во тек. Целиот зафат ќе чини 3.528.000 
денари, средства издвоени од Буџетот на Општина 
Гевгелија. Според градоначалникот на општина Гевгелија, 
Андон Сарамандов, при увидот на објектот, ставањето на 
објектот   повторно во функција, но како општествено-
корисен објект, е од големо значење за богородичани, 
бидејќи во минатото било место каде се собирале 
жителите од цело село.

Општина Гевгелија, во партнерство со УНДП, го 
објави Вториот јавен повик за граѓанските организации, 
за поднесување предлог-проекти во рамки на 
Регионалната програма за локална демократија во 
Западен Балкан 2 (ReLOaD2). Предлог-проектите треба 
да ги следат развојните цели на општина Гевгелија, со 
кои се опфатени  приоритетни области: проекти од 
областа на културата и туризмот за промоција и развој 
на туристичките потенцијали, како и материјалното и 
нематеријално културно наследство, проекти за заштита 
на животната средина и едукација на населението за 
значењето на енергетската ефикасност и обновливи 
извори на енергија, проекти за поттикнување на 
локалниот економски развој, преку унапредување 
земјоделското и органското производство, проекти за 
социјална инклузија и човекови права за подобрување 
на квалитетот и начинот на живот на лицата од ранливи 
категории и лица со попреченост,  како и проекти за 

поттикнување на здрав живот и здрави навики кај 
граѓаните преку спортски активности. 

Jaвниот повик е отворен за сите формално 
регистрирани граѓански организации (асоцијации / 
организации или фондации) и ќе трае од 17.11.2022 до 
15.12.2022. Документацијата за пријавување на Јавниот 
повик на Општина Гевгелија може да се обезбеди преку 
е-меил: gevgelijao@t.mk или лично во Општина Гевгелија. 
Сите неопходни информации и електронската верзија од 
целиот пакет апликација може, исто така, да се преземат 
од официјалната општинска веб-страница (www.gevgeli-
ja.gov.mk) како и на веб-страницата на УНДП (www.mk.un-
dp.org). 

ГЕВГЕЛИЈА ПРЕРАСНУВА ВО ВЕЛОГРАД

СТАРАТА КАФЕАНА НА „ВИНОЈУГ“ ВО БОГОРОДИЦА СЕ 
ПРЕУРЕДУВА ВО ОБЈЕКТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ АКТИВНОСТИ

ОБЈАВЕН ПОВИКОТ ЗА ПРЕДЛОГ-ПРОЕКТИ ОД 
ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РАМКИ НА RELOAD 2
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Годинава, Денот на ослободувањето на Гев-
гелија - 7 Ноември беше одбележан со богата и 
амбициозна Седмоноемвриска културна програма. 
Цели осум дена, пред и по празникот, беа исполнети 
со разновидни и интересни културни настани што 
ги организираа Домот на култура „Македонија“, 
Пионерскиот дом и Библиотеката „Гоце Делчев“, со 
поддршка на Општина Гевгелија. За одбележување 
е големиот спектакуларен настап на Националната 
опера и балет, на Концертот по Свечената седница 
на Советот на Општина Гевгелија, кога во Големата 
сала на Народниот театар беше изведена балетската 
постава на музиката од „Болеро“ на Морис Равел. 
Балерините од НОБ со својата елегантност и 
прекрасна изведба, во кореографија на Саша 
Ефтимова, предизвикаа воодушевување кај бројната 
публика. Громогласни аплаузи добија и оперските 
пеачки  Aна Ројдева, Злата Тошеска и Александра 
Лазаревска-Василевски, кои во придружба на 
пијанистот Јордан Петрушевски, интерпретираа 
оперски арии. 

Инаку, Седмоноемвриската културна програ-
ма започна со Изложбата на фотографии од Димитар 
Новаков „Гевгелиски моменти“, во организација на 
НУ Музеј - Гевгелија, во Уметничката галерија „Амам“, 
каде што беа изложени 15 негови професионални 
фотографии. Во рамките на празничната програма, 
беше одбележана 50-годишнината од почетокот на 
творештвото на Васил Тоциновски, кој потекнува 
од овој крај. Љубителите на убавиот пишан збор 
уживаа во обраќањата на авторот, кој во 1972 
година ја издава својата прва поетска книга „Тајна 
во сонот“, како и на промоторот Славчо Ковилоски и 
на директорот на Гевгелиската библиотека, Стефан 
Марковски. 

Свој прилог во одбележувањето на празникот 
дадоа и 13 ученици од ООМУ „Васо Карајанов“ 
- Јана Димитрова, Ребека Атанаскова, Матеа 
Тунџева, Андреј Данилов, Илија Димов, Викторија 
Каракабакова, Елена Анчева, Филип Трајков, Ана 
Димитрова, Благоја Стоев, Ана Димитрова, Благоја 
Стоев, Јана Димитрова, Дарко Ѓуровски и Јована 
Дупарова, на Концертот на класични дела од разни 
композитори, изведени на флејта, пијано, виолина 
и кларинет. На традиционалната Годишна изложба 
на ДЛУГ, во Клуб-галеријата на Народниот театар, 
беа изложени 15 дела на ликовните уметници: 
Боро Петров, Перо Кованцалиев, Александар Јанев, 
Анамарија Мириќеска Кал’чева, Адриана Манчева, 
Атанас Крстев, Вангел Срнаков, Гордана Петрова, 

Драги Хаџи-Николов, Иван Кал’чев, Јордан Јанев, 
Катерина Чугунска, Мирјана Крстева Массетти, 
Михаил Петров, Никола Бутров, Сотир Хаџи-
Николов и Фиљо Танов. 

Кај младите, посебно внимание предизвика 
уличниот перформанс на двете танцови групи 
од Гевгелија, „Мистик“ и „Дива“, веднаш по 
Детската маратонска трка. И годинава не изостана 
традиционалната манифестација на песни и ора 
со мултиетнички карактер „Фолкорен ѓердан“. 
Во Народниот театар, публиката уживаше во 
изведбите на традиционалната песна и фолклорни 
кореографии на домаќините - Ансамблот „Бојмија“ 
и гостите -  КУД „Српски вез“ од Куманово, КУД 
„Илинден“ од Битола, Ансамблот „Ибе Паликуќи“- 
Чаир, Скопје и Ансамблот „Студио фолклор“ од 
Скопје. Во рамки на „Фолклорен ѓердан“, во Фоајето 
на Народен театар, беше поставена Изложбата 
на фотографии, со традиционалните носии од 
етничкиот предел „Бојмија“.

Во Седмоноемвриската програма, вистинско 
театарско освежување донесе Кумановскиот театар 
со претставата „Секс и лаги“, во режија на Драгана 
Таневска и работена по драматургија на Симона 
Тоскиќ. Актерската игра на: Марко Трајковиќ, Сања 
Русеска, Анастасија Величковиќ, Жарко Јовановиќ, 
Нина Максимова, Александра Михајловска и Никица 
Јанковски со солзи ја насмеаја гевгелиската публика. 
Осумдневното одбележување на 7 Ноември заврши 
со Концертот на професор м-р Гордана Јосифова 
Неделковска, на англиски рог и Елена Атанасовска-
Ивановска, на пијано.

Богата Седмономевриска културна програма

СПЕКТАКУЛАРЕН НАСТАП НА 
НАЦИОНАЛНАТА ОПЕРА И БАЛЕТ
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Библиотеките од Кавадарци и 
Гевгелија потпишаа Меморандум 
за соработка заради унапредување 
на меѓусебната соработка, но и на 
библиотекарството во двете општини 
и пошироко. Меморандумот за 
соработка на двете институции во 
Гевгелија го потпишаа директорот на 
кава-даречката Градска библиотека 
„Феткин”, Петар Гурев и директорот 

на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“ 
во Гевгелија, Стефан Марковски. 
Целта на овој меморандум е по-
добрување на билатералната сора-
ботка меѓу овие две институции во 
областа на библиотечното работење 
и унапредување на библиотекар-
ството во нашата држава, изјавија 
директорите на двете библиотеки.

Квартетот флејтисти „Аулос“, 
во состав на: Јана Каевска, 
Пандорка Јанаќиева, Ангела 
Димковска и Александар Лолески, 
одржа целовечерен концерт во 
Гевгелија.  Гевгелиските љубители 
на класична музика уживаа 
во едночасовното усогласено 
интерпретирање на композиции 
од повеќе музички композитори. 
На програмата за концертот, 

беа застапени дела од: Моцарт, 
Бричалди, Бифтинк, Боца, 
Бертомис и Гајат. 

Младите дипломирани флеј-
тисти на „Аулос“ или студенти 
од класата на реномираниот 
професор по флејта, Страшо 
Темков, настапија виртуозно. 
Гевгелиската публика ги награди 
со долготраен и громогласен 
аплауз за успешниот настап.

Во Народниот театар - 
Гевгелија поставена е интересна 
инсталација за афирмација 
на традиционалната култура 
и фолкор на етнокореологот 
Силвестер Проле, инспириранa 
од орото „Тешкото“, а насловена 
како „Етнокореолошка инстала-
ција“.  Станува збор за едно 
поинакво доживување на тради-
ционалната култура, преку 

современа ИНСТАЛАЦИЈА во 
простор, оплеменет со облековни 
елементи, инструментариум и дел 
од орската традиција. Настанот 
што го организираше ЈОУ Дом 
на културата „Македонија“ во 
Гевгелија, предизвика интерес 
кај посетителите поради инте-
ресното видување на авторот на 
фолклорот и традицијата.

 Во Гевгелија се одржа 
„Матрица“ - дводневна Работил-
ница за филмска критика и 
филмско сценарио, во организа-
ција на Здружението „Аквариус“, 
а во соработка со ЈОУ Дом на 
култура „Македонија“- Гевгелија. 
Покрај предавањата на темите: 
„Филмската критика како нови-
нарски жанр“ и „Вештината (за-
наетот) за создавање филмско 
сценарио“, следеа и проекции 
на кратки филмови. „Матрица“ 

преку своите работилници се 
обидува да допре до публиката 
и да ги демистифицира двете, 
за филмската култура неопход-
ни процеси и вештини. Низ раз-
говор и примери, филмските 
критичарки Сунчица Уневска 
и Гена Теодосиевска, укажаа 
на значајноста од постоењето 
на филмската критика и недо-
статокот од компетентни филмски 
сценаристи во нашата земја.

Културна хроника

ТРАЈНА СОРАБОТКА НА БИБЛИОТЕКИТЕ 
ОД ГЕВГЕЛИЈА И КАВАДАРЦИ

ВИРТОУЗЕН НАСТАП „АУЛОС“

ЕТНОКОРЕОЛОШКА ИНСТАЛАЦИЈА

ФИЛМСКА РАБОТИЛНИЦА
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- Сè уште имам инспирација за творење. 
За овој град творам повеќе од 70 години, тој 
отсекогаш живеел и ќе живее во моите дела. 
Ја сликам убавината, како единствен излез 
од ирационалностите на денешното бурно 
живеење. Градот Гевгелија, морам да признам, 
за сиот мој труд знаеше да ми возврати,  со 
доделување на престижната Седмоноемвриска 
награда, како и наградата за животно дело, 
вели академскиот сликар Борис Петров, кој 
својот живот и творештво ги пренесува преку 
седум слики за седумдецениското ликовно 
творештво.

Слика прва - За првите сеќавања од 
детството

- Многу добро се сеќавам на моите први 
слики од детството. Јас живеев во центарот на 
Гевгелија, која тогаш имаше само три маала и 
една улица „Од станица до граница“. Во центарот 
имаше кино, театар, фудбалско игралиште, 
корзо. Мојот татко, некаде во 1921/22 година, 
заедно со неговиот пријател Тодор Крушков 
го има донесено од Нови Сад првото семе од 
свилена буба. Кога се вратил, купил и микроскоп 

за да контролира каков е квалитетот за семет, и 
така речиси секоја куќа во Гевгелија започнала 
да одгледува свилена буба, која се хранела со 
листови од црница. И ден-денес во сеќавање ми 
се и црниците и свилените буби и кожурци, кои 
ги имам овековечено и во моите слики...

Слика втора - За првата невешто 
нацртана слика во тетратка со коцки

- Инаку, првиот допир со цртањето го имав 
на 10-тина години, веднаш по ослободувањето. 
Во нашиот град беше стационирана една 
Бригада на македонската војска. Имаше една 
зграда во центарот која служеше како детска 
градинка. Еден ден, во таа бригада дојде еден 
војник од Белград, по име Илија, со задача на 
зградата да  ги нацрта сите шест грбови на 
тогашните Југословенски Републики. Бидејќи 
тогаш Гевгелија немаше хотели, тој Илија го 
пратија да престојува во нашата куќа. Јас, 
требаше како домашна задача да нацртам 
илустрација за басната за лисицата и штркот. Се 
мачев така, под светлото на газиената ламба, да  
нацртам нешто, а бидејќи дотогаш не бев видел 
лисица и штрк, некако успеав, со помош на  тој

БОРИС ПЕТРОВ, академски сликар

МОИТЕ СЛИКИ СЕ ИНТИМНИ 
ВИЗИИ ЗА ГЕВГЕЛИСКИОТ И 

ДОЈРАНСКИОТ КРАЈ
Академскиот сликар Борис Петров 
е роден во Гевгелија во 1935 година. 
Сликарство завршил во Училиштето 
за применета уметност во Скопје, 
во класата на Лазар Личеновски и 
Педагошка академија во Скопје. Член е 
на ДЛУМ од 1969 година. Оваа година, 
слави 72 години  од своето уметничко 
творештво. За него, еминентните 
стручњаци ќе речат дека е мајстор на 
македонскиот топол колорит, негова 
трајна инспирација е поднебјето под 
кое живее и твори, а дека неговиот 
ракопис е силно медитерански обоен.
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војник  Илија да ја нацртам таа илустрација. Ја 
цртав на тетратка со коцки. Ете, тоа беше мојот 
прв детски цртеж. Тоа многу му се допадна на 
Илија, кој ми рече: „Ти треба да одиш да учиш 
за уметник.“ Тие зборови ми се врежаа во 
умот и, подоцна, навистина се определив за 
уметничкото училиште.

Слика трета - За своето школување
- Основно училиште тогаш се учеше 

до 4-то одделение и протогимназија, до 8 
одделение, завршив во Гевгелија, а, потоа, 
некаде 1951/52 година се определив да зами-
нам во Уметничкото училиште  во Скопје. Таму 
немаше интернат, па така сите кои учеа Средно 
уметничко, Средно музичко, Средно балетско 
и драмско бевме сместени во една голема 
просторија со 50 кревети, во зграда која се 
наоѓаше на местото каде сега е Трговскиот 
центар во Скопје. Имав среќа да учам  од врвните 
ликовни мајстори, Мартиновски, Личеновски, 
Коџоман, Тодоровски. Првите месеци учевме да 
цртаме по гипсени модели и тоа со ќумурчиња, 
а некаде при крајот на првата година изработив 
една гипсен портрет на главата на мојата тетка. 
На вајарот Димче Тодоровски, кој подоцна го 
изработи споменикот на Сава Михајлов, толку 
му се допадна тој портрет во глина што сакаше 
да ме заме во неговата класа да станам вајар. 
Јас, напротив, сакав да бидам сликар, и во тоа 
натегање, среќа моја што во својата класа ме 
зеде Лазар Личеновски, инаку, којзнае, можеби 
денес ќе ме познававте  како вајар.

Се сеќавам на мојата прва професионална 
слика, беше тоа еден убав пејсаж од селото 
Нерези, крај Скопје. Ја насликав со земјени 
бои, бидејќи во тоа време, по ослободувањето, 
немаше маслени бои и таа слика зазема посебно 
место во моето ателје. Она што посебно ќе 
го паметам од тој период се прославите на 
празникот  2 Мај, кои ги правевме заедно со 
нашите професори. Тогаш, со парче сирење или 
кашкавал, кромитче и малку ракија слававме 
заедно, ние, учениците и големите македонски 
сликари, заедно со своите сопруги, седнати на 
тревата, со скрстени нозе до вечерните часови. 
Такво нешто денес е незамисливо.

При крајот на школувањето, заедно со 
Личеновски и Лазевски, кои ги изработија 
цртежите, три четири месеци ги правевме 
двата споменика во мозаик на местата Крушје 
и Слива, со тематика од НОВ. По цел ден 
кршевме камчиња и на стариот антички начин 
ги лепевме на готовите слики. Тој начин го 
применивме подоцна  кога се изработуваше 
споменикот и мозаиците на Вардарски Рид. 
Јордан Грабуловски го правеше споменикот 
„Слобода“, кој сега повеќе не е на тоа место, 
додека јас и Зафир Хаџимитров ги изработивме 
трите мозаика кои, за среќа, сè уште стојат на 
Вардарски Рид, наречени Слобода, Илинден 
1903 и НОБ.
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Слика четврта – За времето кога бил 
професор

- Кога заврши нашето школување во 
Скопје, нашите професори, кои претежно беа 
од Скопје, ни посочија дека треба секој од нас 
да се врати во родниот крај од каде потекнува 
и таму да ја развива љубовта кон уметноста 
кај младите генерации, бидејќи, велеа тие: 
„Македонија има толку убави предели што ќе 
бидат предизвик за вашиот ликовен развој.“

Слика петта – За „зграфитото“ на првата 
самопослуга
 - Така, се вратив во Гевгелија, кратко 
време бев професор по ликовно во Валандово, 
за да потоа, како ликовен педагог, се вработам 
во ОУ „Владо Кантаџиев“, каде ја дочекав и 
пензијата и каде на учениците им ги пренесував 
првите сознанија за сликарството, како што се 
визирањето и перспективата. Таа 1958 година, 
директорот  на трговското претпријатие 
„Солун“, Драги Зафиров, се реши да направи, 
за прв пат, самопослуга во Гевгелија, каде 
купувачите ќе пазаруваат во кошнички. 
Бидејќи таа самопослуга требаше да се отвори 
за Општинскиот празник- 7 Ноември, тој ни 
предложи мене и на Зафир Хаџимитров,  на 
ѕидот на самопослугата да направиме слика, т.н. 
„зграфито“ или сега популарно наречен „мурал“. 
Тоа го направивме во рекордно време за 5 до 6 
денови иако времето беше студено и дождливо. 
Така настана оваа прва ѕидна слика во Гевгелија 
и многу сум радосен што и после 60 години се 
уште стои на истото место, како сведок на едно 
време кога се отвораше првата самопослуга во 
Гевгелија.

Слика шеста – За изложбите
- Досега, имам учествувано на голем 

број изложби, како во Македонија, така и во 
регионот и во Европа. Првата моја самостојна 

изложба беше во Гевгелија, во тогашната зграда 
на Пожарниот дом, каде што денес е летната 
бавча на хотелот „Аполонија“, и тоа за Денот на 
ослободувањето на Гевгелија, 7 Ноември. Творев 
во духот на она што ми го советуваа нашите 
професори, за убавото гевгелиско и дојранско 
поднебје. Морам да издвојам две изложби кои 
ми се посебно драги, едната е во Хајделберг, 
градот на текстилот во Германија, каде заедно со 
колегата Ѓорги Даневски од Берово излагавме 
наши слики, тој на тема македонски фолклор, 
додека јас излагав слики со моите видувања на 
свилената буба и кожурецот.

Отсликувањето на гевгелиското поднебје 
ми остана како аманет од моите професори, 
кои ни сугерираа да не се двоиме од својот 
роден крај, да не го бараме Пикасо во себе, туку 
наша инспирација да бидат пејсажите околу 
нас, житото, афионот, калинката, свилената 
буба. Во моите слики доминира црвената боја, 
калинките, смоквите, трските, кожурците и 
свилената буба.

Слика седма – За јубилејот
- А ако ме прашате како ќе го одбележам 

овој мој јубилеј, ќе ви кажам, нормално со 
изложба. Но, бидејќи имам насликано над 150 
слики и не можам сите да ги изложам, се решив 
во соработка со Фондацијата „Аполонија“ да 
направиме Изложба на мал формат на 72 слики, 
за моите 72 години уметничко творештво, а ќе 
испратиме 72 покани...

Љупчо Алексовски 
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Совет на Општина Гевгелија донесе Одлука за доделување 
на уште 5 стипендии на талентирани ученици од општина 
Гевгелија, запишани на Медицинските факултети во државата. 
Покрај веќе доделените 5 стипендии за академската 2021/2022 
година,  Советот одлучи да бидат доделени уште 5 стипендии на 
студенти запишани во прва година на Медицинските факултети 
и во академската 2022/2023 година.

Исто така, Советот на Општина Гевгелија ја прифати 
иницијативата на советничката група на СДСМ за проширување 
на листата за стипендирање студенти на другите факултети. 
Донесена е Одлука за доделување на 5 стипендии за студентите 
запишани во прва година на Машинските и Електротехничките 
факултети во државата. За таа цел, Општина Гевгелија ќе распише 
Конкурс за доделување на стипендиите, а по изборот на 
добитниците на стипендии, согласно исполнетите критериуми 

во правилникот, ќе им се исплатат средства во висина од по 
6.000 денари за 10 месеци во академскaта година од Буџетот на 
Општина Гевгелија, врз основа на склучен договор.

Во Гевгелија ќе биде отворена Ло-
кална младинска канцеларија, која треба 
да овозможи неформално образование 
за дебата, правна писменост, активизам 
и креативна слобода на младите. Локал-
ната канцеларија ќе биде сместена во 
просториите на РЦОР во Гевгелија, а по-
крај другото редовно ќе известува за 
активностите на младинските и за  сите 
планирани активности во Гевгелискиот 
Регион. За ова, како и за натамошните 
активности стана збор на средбата на 
претставниците на општинската админи-
страција со претставници на Младински 
образовен форум - МОФ и на РЦОР-Гевгелија. 
Исто така, на средбата беше презентиран и 
документот за јавни политики „Младинска 
вклученост во единиците на локалната 
самоуправа“, изработен во рамките на 
проектот, финансиски поддржан од Фонда-
цијата „Отворено општество“. 

Документот се заснова на истражу-
вањето на МОФ за застапување на младин-
ските приорирети во седум општини 
од Полошки, Источен, Југоисточен и 
Југозападен Регион, во соработка со мла-

динските локални организации. На шесте 
работилници, учествуваа и млади од Општи-
на Гевгелија и ги мапираа проблемите со 
кои се соочуваат во општината.

Во согласност со спроведувањето 
на Законот за младински политики и мла-
динско учество, беа дадени препораки до 
локалната самоуправа за реализација на 
информативни посети во училиштата, на 
кои ќе бидат промовирани назначениот 
службеник за млади во Општината и него-
вата улога, како и улогата на Локалниот 
младински совет.

Локалниот младински совет ја 
усвои Програмата за работа, 
која ќе ја достави до Советот на 
Општина Гевгелија како предлог 
за усвојување во рамките на 
Буџетските програми за 2023 
година. Согласно законските 
одредби, Општина Гевгелија 
треба да издвои средства во 
висина од најмалку 0,1% од 
Буџетот за имплементација на 
младинските политики. Члено-
вите на Локалниот младински 
совет и Локалното собрание 
на млади на Општина Гевгелија 
работеа на креирањето 
Предлог-Програма со мерки 
и активности, согласно потре-
бите и интересите на младите 
од општина Гевгелија.

Под мотото „Што му е потребно на 
детето да расте до небо“ во Гевгелија  беше 
одбележана Светската недела на детето. 
Во сите основни училишта и градинки 
во Општина Гевгелија, беа организирани 
повеќе активности за запознавање 
со детстките права, но и обврски. Беа 
организирани литературни и ликовни 
творења на тема: „Другарството е дел 
од детската среќа“, спортски активности 
за јакнење на спортскиот дух, како 
и хуманитарни акции на ученичките 
заедници. Учениците во Подрачното 
училиште вo Мрзенци го уредуваа 
училишниот двор, а на децата им беа 
доделени и ученички легитимации. 

Сите овие активности беа инспирирани 
од Меѓународната детска недела, која 
традиционално се одржува секоја година- 
првата недела од октомври и е посветена 
на децата ширум светот. 

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ, 
МАШИНСКИТЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ

ЛОКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДИ

ОДБЕЛЕЖАНА ДЕТСКАТА НЕДЕЛА ВО ГЕВГЕЛИЈА

ДОНЕСЕНА 
ПРОГРАМА ЗА 
МЛАДИНСКИ 
АКТИВНОСТИ
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Стартуваа активностите предвидени со проектот 
„Врснички форум театар против насилство во училиштата“, кој 
ќе го третира проблемот на врсничко насилство во училиштата 
во општина Гевгелија. Планираните активности треба да 
придонесат за  создавање безбедни училишни средини без 
врсничко насилство и со меѓусебна толеранција и разбирање. 
Проектот го имплементираат Здруженијата „Од станица до 
граница“ и „Рубикон“ во соработка со Општина Гевгелија, сите 
основни училишта и Средношколскиот центар од Гевгелија, 
претставници од Центарот за социјална работа, Општа болница 
– Гевгелија. Проектот се спроведува во рамки на „Регионалната 
програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – Re-
LOaD2“ на УНДП, со финансиска поддршка од ЕУ и сопствено 
учество на Општината.

- Проектот треба да придонесе за зајакнување на 
капацитетите на учениците во основните и средните училишта 
за превенција и справување со врсничко насилство, како 
и унапредување на компетенциите на наставниот кадар, 
психо-педагошкиот тим за детектирање, превенција и 

структуриран пристап во справување со врсничкото насилство. 
Дополнително, ќе се работи и на јакнење на меѓусекторската 
соработка на сите вклучени институции во системски одговор 
на случаите на врсничко насилство, вели професорот Тони 
Аврамов, претседател на Здружението „Од станица до граница“.

Во Гевгелија, се одржа Меѓународниот фестивал за 
литература и илустрација за деца „Литера“, а во организација на 
Домот на културата „Македонија“. Најмалите гевгеличани имаа 
можност да се запознаат со процесот на создавање сликовници 
на тема „Сликовница без граница“, а учеа и како се прави 
сликовница. Во фоајето на Народниот театар, беше отворена и 
изложбата „Дом без граници“, на која беа прикажани илустрации 
на авторите: Кристијан Јовановски, Наташа Андонова, Инес 
Ефремова и Надица Златкова.  

Патувачкиот карван на „Литера“ ги посети Oсновните 
училишта „Владо Кантарџиев“ и „Крсте Мисирков“ во Гевгелија 
и „Ристо Шуклев“ во Негорци. Македонската илустрација во 
последните неколку години е во голем подем и тоа благодарение 
токму на „Литера“. Фестивалот, според директорката на 
Домот на културата „Македонија“, Мирјана Крстева Массетти, 

им овозможува на децата да размислуваат во боја. Многу е 
важно да се промовираат вистинските вредности во однос на 
умeтеноста, културата и начинот на живеење. 

СТАРТУВАШЕ ПРОЕКТОТ „ВРСНИЧКИ ФОРУМ ТЕАТАР 
ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВО УЧИЛИШТАТА“

ДВОДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ НА „ЛИТЕРА“ ВО ГЕВГЕЛИЈА

Во ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија, беа врачени 
признанијата на трите авторки и нивните менторки, чии есеи 
на Конкурсот за есеј на тема: „Женските права во 21 век“, 
беа оценети како најдобри. Првата награда и припадна на 
Александра Василева од III-1, Втората на Ирина Прошева од 
III-3, под менторство на професорката Жаклина Атанасова 
и Третата награда на Сара Стамкова од II-9 , под менторство 
на професорката Даниела Џишева. Наградените ученички 
од СОУ„Јосиф Јосифовски“ ги прочитаа своите трудови на 
свеченоста пред присутните гости, членови на Советот на 

Општина Гевгелија, претставници на општинската админи-
страција, на СОУ „Јосиф Јосифовски“, невладиниот сектор и 
пратеници. На Конкурсот, учествуваа 11 ученички, а на сите им 
беа доделени Дипломи, Благодарници и симболични подароци 
за учеството на Конкурсот.  

Во Клуб-Галеријата на Народниот театар- Гевгелија, 
отворена е Изложба на цртежи „Женски  права“, на која се 
презентирани петнаесеттина цртежи на учениците од VI до 
IX одделение и Ликовната работилница, кои пристигнаа на 
Ликовниот конкурс на Општина Гевгелија. Од страна на посебна 
комисија, за најдобри беа оценети цртежите на: Павле Митров, 
Живко Станчев и Софија Милосављевиќ од ООУ „Ристо Шуклев“- 
Негорци, Теодора Манчева од ООУ „Владо Кантарџиев“- 
Гевгелија и Каја Јанковска од Ликовната работилница. На 
Изложбата, на наградените и нивните ментори им беа врачени 
парични награди и Дипломите, како и Пофалници и симболични 
награди на останатите учесници на Ликовниот конкурс.

Литературниот и Ликовниот конкурс на тема „Женските 
права во 21 век“ ги организираше Општина Гевгелија, во 
соработка со Комисијата за еднакви можности на жените и 
мажите при Советот на Општина Гевгелија, како и ЈОУ Градска 
библиотека „Гоце Делчев“ и Домот на културата во Гевгелија.

ПРИЗНАНИЈА ЗА НАЈДОБРИТЕ ЕСЕИ И ЛИКОВНИ 
ТВОРБИ ЗА „ЖЕНСКИТЕ ПРАВА ВО 21 В.“
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Атлетската трка NOVEMBER RUN GEVGELIJA 
2022 дефинитивно ја вброи  Гевгелија во атлетските 
центри во земјата и во странство. На втората по 
ред претпразнична атлетска трка, учествуваа дури 
1400 млади и возрасни атлетичари. Атлетскиот 
клуб „7 Ноември“ од Гевгелија уште еднаш се 
покажа како одличен организатор на маратонски 
трки, а Гевгелија како домаќин кој може да биде 
рамо до рамо со светските атлетски метрополи. 
Бидејќи, на гевгелиските улици трчаа, не само 
бројни атлетичари од Македонија туку и од: Србија, 
Грција, Косово, Албанија, Полска, Австрија, Бугарија, 
Холандија, Италија и Швајцарија.   

Главниот спортски настан се случи еден ден 
пред празникот 7 Ноември кога по гевгелиските 
улици, на трките на 5 и 10 километри во машка и 
женска конкуренција, трчаа 870 атлетичари. Иако 
временските услови не беа погодни за трчање, сепак, 
љубителите во атлетиката, но и организаторот, дадоа 
се од себе трката да биде успешно реализирана. Од 
вкупниот број учесници, скоро сите ја достигнаа 
крајната цел, а меѓу најдобрите на трката на 10 
километри во машка конкуренција беа Муса Хајдини 
од Косово со освоено прво место, Атанас Анчевски 
со освоено второ место и Жан Тосев од Македонија, 
со освоено трето место. 

Додека, на трката на 10 километри во женска 
конкуренција најдобри беа Aндријана Поп Арсова 
од Македонија,со освоено прво место, Греса Бакраги 
од Косово, со освоено второ место и Милјана 
Ристиќ од Македонија, со освоено трето место. 
Македонската атлетичарка Андријана Поп Арсова 
на трката во Гевгелија го постави новиот државен 
рекорд од 34:02 минути, запишувајќи ја Гевгелија 
како место каде е поставен нов рекорд со истрчано 

време на трка на 10 километри.
На трката на 5 километри во машка конкурен-

ција, првото место го освои Астрит Криезиу 
од Косово, второто место Мариос Балаукос 
од Грција, а третото место Трајче Илиевски од 
Македонија. Солидни места освоија и членовите 
на АК „7 Ноември“- Гевгелија - Ристо Чалков се 
позиционираше на осмото место, Насе Епов на 
тринаесеттото, а зад него беше Стојан Делев. Заедно 
со Методија Ичев, овие членови на АК „7 Ноември“- 
Гевгелија го постигнаа најдобриот тимски резултат 
на трката на 5 километри. Во женската конкуренција, 
Магдалена Станковска беше прва, а зад неа Тамара 
Јолевска од Македонија и Мери Шешо.

На Детската трка во должина од 1 километар, 
која се одржа на 5 ноември,  учествуваа петстотини 
дечиња, поделени во три категории. Сами или 
во придружба на своите родители, ги трчаа 
гевгелиските улици за да ја постигнат крајната 
цел. Во категоријата 2009-2010-2011 година, меѓу 
најдобрите беа Варвара Атанасовска со освоено 
прво место, Анастасија Рашиќ со освоено второ 
место и Ана Марија Бојчева со освоено трето место. 
Во машка конкуренција - Лазар Јаневски со освоено 
прво место, Матеј Радински со освоено второ место 
и Андон Кованцалиев со освоено трето место. Во 
категоријата деца 2012-2013-2014-2015, во женска 
конкуренција, на првото место се позиционираше 
Хана Климкаров, а зад неа беа Клара Дуева и Јана 
Атанасова. Во конкуренцијата на момчиња, Максим 
Ангов го освои првото место, а зад него беа  Димитар 
Гелов и Марко Јовановиќ. Во категоријата 2016 
и помали, Марија Динева го освои првото место, 
Ева Ѓошева второто и Дарија Јаревска третото, во 
конкуренцијата девојчиња. Во конкуренцијата 
момчиња, на листата со трите први места се запишаа 
Томче Петков, Митко Лешев и Даријан Јаневски. За 
сите учесници беа обезбедени финишер-медали, а 
за најдобрите пехари и дипломи.

NOVEMBER RUN GEVGELIJA ЗАПИША ДВА 
ПРАЗНИЧНИ ДАТУМА ВО СПОРТСКИОТ 

КАЛЕНДАР НА ГЕВГЕЛИЈА
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Гевгелија се покажа како успешен домаќин на 
Македонската кошарска репрезентација и на кошарка-
рите на Норвешка и Данска. Но, истовремено се 
афирмира како значаен спортски центар во регионот. 
Во преполнетата спортска сала „26 Април“ Македонската 
машка кошаркарска репрезентација ја продолжи побед-
ничката низа во претквалификациите за пласман на 
Европското првенство 2025. По победата над Норвешка 
и Данска, избраниците на селекторот Александар 
Јончевски, ноемврискиот претквалификациски циклус 
го завршија со максимални четири победи на исто толку 
средби.  

Пред гевгелиската публика и бројните гости, 
Македонската кошаркарска репрезентација, најпрво, 
ја совлада Норвешка со убедливи 58:36, во рамки на 
третото коло во групата Д. Меѓутоа, вистинска драма 
се случи на вториот натпревар во спортската сала „26 
Април“, на средбата со Данска. Во „инфаркт“ атмосфера, 
како на паркетот, така и на трибините, Македонската 
кошаркарска репрезентација ја совлада Данска со 
74:71 по продолжение од пет минути. По 40 регуларни 
минути од натпреварот, во кои доминираа Данците, 
македонските кошаркари успеаја да обезбедат нерешен 
резултат 64:64 во продолжение. Драмата продолжи и во 
продолжението кога македонските кошаркари ја имаа и 
огромната поддршка од публиката како шестти играч.

Јунак во победата на Македонската кошаркарска 
репрезентација на дуелот со Данска во Гевгелија беше 
Американецот со македонски пасош Ти-Џеј Шортс. На 
неговото конто отидоа дури 33 поени, шест асистенции 
и три скока. Новиот натурализиран играч на „црвено-

жолтите“ ѝ се заблагодари на публиката во Гевгелија за 
големата поддршка: 

–  Им благодарам на сите во публиката кои ни дадоа 
дополнителен ветер, а ние им се оддолживме со играта. 
Се чувствувам како дома, како Македонец. Благодарен 
сум што сум тука и благодарен сум на поддршката од сите 
– изјави Шортс по победата над Данците. 

И селекторот на машката кошаркарска репрезен-
тација, Александар Јончевски, имаше свој коментар 
по тешко извојуваната победа во салата „26 Април“ во 
Гевгелија:

– Исклучително тежок натпревар. Имавме пробле-
ми под кошевите, но некако успеавме да се вратиме, иако 
не одеше ништо во наша полза, а тие имаа контрола на 
играта. Благодарение на навивачите, успеавме да се 
вратиме. Им се заблагодарувам на сите во публиката, 
тука, во Гевгелија, бев две и пол години и можам да кажам 
дека денеска публиката беше најжешка.

По повод одржувањето на квалификационите натпревари за ЕП 
во кошарка, во Гевгелија, градоначалникот на општина, Андон 
Сарамандов, ги прими македонските резентативците и Стручниот 
штаб на Македонската кошаркарска репрезентација. Притоа, 
им посака успех и победа на овие важни претквалификациони 
натпревари и го изрази своето задоволство поради афирмација 
на Гевгелија како значаен спортски центар. Имено, во Гевгелија 
успешно беше одржан и меморијалниот Меѓународен турнир во 
кошарка „Боби Петковски“ во организација на Општина Гевгелија, 
Кошаркарската федерација на Македонија и КК „Кожув“, на кој 
машката репрезентација на Македонија М-18 ја понесе победата 
над  репрезентациите на Бугарија, Грција и Црна Гора.

ГЕВГЕЛИЈА УСПЕШЕН ДОМАЌИН НА 
МАКЕДОНСКИТЕ И ЕВРОПСКИТЕ 

КОШАРКАРИ
- Селекторот на Македонската кошаркарска репрезентација Јончевски и 

натурализираниот македонец, Ти-Џеј Шортс, се едногласни дека благодарение на 
навивачите нашиот тим успеа да ја победи Данска.

СРЕДБА НА САРАМАНДОВ СО 
МАКЕДОНСКИТЕ КОШАРКАРИ



Скоро 1000 граѓани, од 7 до 77 години, од 
Гевгелија и други општини, годинава учествуваа 
на третото по ред спортско дефиле „Гевгелија на 
точак“. Манифестацијата, која беше обновена во 
2020 година, всушност, ја продолжува традицијата 
на седмоноевмриските трки на велосипед по 
гевгелиските улици, организирани по повод 
Денот на ослободувањето на Гевгелија. Годинава, 
учесниците во дефилето со своите велосипеди, ја 
поминаа маршрутата во должина од 5 километри, 
по гевгелиските улици.  Најмалите велосипедисти 
беа на возраст од 6 години, а највозрасни беа 
пензионерите. Оваа спортска манифестација успе-
шно ја организираше Здружението на граѓани 
„Чејнџмејкерс“ од Гевгелија, продолжувајќи ја 
традицијата. 

- Овој спортски настан, освен што има за цел 
да ја оживее традицијата на поранешните седмо-
ноемвриски велосипедски трки, исто така, има за 
цел да ја развие свеста за што почесто користење 
на велосипедот како превозно средство. Особено, 
ако се има  предвид дека Гевгелија е идеална за 
возење велосипед, а ваквата можност ја користат сè 
поголем број гевгеличани, велат организаторите.

Тие се задоволни од одзивот на годинашните 
учесници, но и од поддршката на спонзорите и 
поддржувачите на овој спортски настан, како и 
од Општина Гевгелија. За успешното одржување 
на манифестацијата придонесоа: ПЗУ „Диамед“, 
„ДНКВ Комерц“, „Компанија Јанковски, пекара 
„Житко“, пиљара „Еленче“, „Тас-Ком“- Мрзенци и 
ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија. По завршувањето на 
спортското дефиле, за учесниците и бројните гости 
беше организирана забава, збогатена со игра за 
најмалите, а со музичка програма за повозрасните.

Спортското дефиле „Гевгелија на точак“ ос-
вен што има за цел да ја оживее традицијата на 

велосипедизмот во овој град, има за цел уште повеќе 
кај младите да ја всади љубовта кон велосипедите. 
Отсекогаш во Гевгелија, но последниве години 
уште повеќе, сè поголем гевгеличани го користат 
велосипедот како превозно средство. Значајно е што 
тоа не го прават само возразните, туку се почесто и 
младите луѓе, што го потврди и седмоноемвриското 
дефиле на велосипеди. Бидејќи Гевгелија е идеална 
за возење велосипед, од рекреативни и од превозни 
причини, а тоа е уште една потврда за заедничката 
грижа кон животната средина
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Фото вест:

Најмладиот учесник на велосипедското дефиле 
„Гевгелија на точак“ имаше само 2 години и 4 месеци. 
Мартин Тодоров од Гевгелија на стартот се појави 
со специјален „олд тајмер“ детски велосипед, за кој 
неговите родители рекоа дека е стар повеќе од 50 
години.  Мартин има и други точаци, но, сепак, овој 
му е најомилен. Во спортското дефиле во Гевгелија 
учествуваше скоро целото семејство Тодорови- 
сестрата на Мартин, Ана, заедно со неговиот татко 
Горан. Мајката Верица не учествуваше бидејќи остана 
да ги пречека на финишот.

Гевгелија на точак

ТРАДИЦИЈАТА ПРОДОЛЖУВА
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КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА „АПОЛОНИЈА“
 
На втората по ред за годинава, Крводарителска акција на Фондацијата 
„Аполонија“, беа собрани 45 единици крв. На оваа традиционална 
крводарителска акција, во просториите на хотел-казино „Аполонија“ 45 
вработени, но и граѓани од општина Гевгелија, уште еднаш ја потврдија својата 
хуманост со дарувањето крв. Акцијата беше успешно спроведена од страна 
на Фондацијата  „Аполонија“ и Општинската организација на Црвен крст- 
Гевгелија, во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. 

СРЕДБА НА ДЕЦАТА СО МАКЕДОНСКИТЕ 
КОШАРКАРИ

Децата од општината Гевгелија имаа можност да се дружат со сениорските 
репрезентативци во кошарка на Македонија, при нивното гостување во 
Гевгелија. Средбата на платото пред Народниот театар, што ја организираа 
Општина Гевгелија и Македонската кошаркарска федерација, имаше спортско-
образовен карактер. Најмладите вљубеници во кошарката имаа можност 
одблиску да се запознаат со членовите на Македонската кошаркарска 
репрезентација и нивната работа, а притоа и да се сликаат.

ПОГОЛЕМА ЕДУКАЦИЈА ЗА ДИЈАБЕТЕСОТ
 
Здружението на граѓани со дијабетес за општините Гевгелија, Богданци и 
Дојран, заедно со ПЗУ Центар за дијализа „Диамед Македонија“ потпишаа 
Меморандум за соработка. Потписниците се обврзија да се залагаат за 
едукација, правилна исхрана и зачувување на функцијата на бубрезите на 
подолг рок кај дијабетичарите, но и за едукативно и превентивно делување 
преку активности, програми, акции врз целокупното население. Во регионот 
Гевгелија, Богданци и Дојран, според досегашните статистички податоци, 
регистрирани се над 1100 лица со дијагностициран дијабетес или 4.8% 
од популацијата. Добар дел од пациентите, кои се корисници на услугите 
хемодијализа и хемодијафилтрација во Центарот во Гевгелија, се со дијабетес 
мелитус тип 2 и нешто помал број со дијабетес мелитус тип 1.

МИЈАЛЧО АНДОНОВСКИ ТРЧАШЕ НА 
ДИЈАБЕТЕС-МАРАТОНОТ ВО БЕЛГРАД

Во организација на Здружението  Blue Circle во Белград се одржа 11-от по 
ред маратон  за подршка на лицата со дијабетес –„Синиот круг околу Ада 
2022“. На овој маратон трчаа повеќе од 1.000 тркачи, а годинава за поддршка 
учествуваа повеќе од 60 заболени од дијабетес. Меѓу учесниците беше и 
членот на АК „7 Ноември“, Мијалчо Андоновски, кој најде сили, по учеството 
на трката кај Куманово, да истрча уште 42 километри, како негов придонес за 
лицата со дијабетес.

Ансамблот „Бојмија“ настапи во популарната 
музичка емисија „Шареница“ која се емитува 
секој викенд на државната РТС1 во Србија. 
Веднаш потоа, следуваше целовечерен концерт 
во населбата Рипањ кај Белград и заеднички 
концерт со нивните домаќини - КУД „Љубомир 
Ивановиќ-Геџа“ од Ковачевац.

АНСАМБЛОТ 
„БОЈМИЈА“ НАСТАПИ 

ВО ПОПУЛАРНАТА 
„ШАРЕНИЦА“ НА РТС 1
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