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Делегација од општина Крива Паланка оствари
посета на градот Лугож во Романија
Вторник, 19 aвгуст 2014

Делегација на општина Крива Паланка предводена од градоначалникот Алексовски, на покана
на градоначалникот на Лугож инг.Францис Болдеа, во периодот од 14 до 16 aвгуст 2014 година
оствари работна посета на Лугож –Романија, по повод празникот на градот Руга Лугојана.
Во 2011 година се потпиша договорот за соработка помеѓу Крива Паланка и Лугож- Романија.
Од неговото потпишување соработката помеѓу овие два града се повеќе се продлабочува и
зајакнува.

И оваа година градот Лугож подготви прекрасна програма за прослава на празникот која
опфати состанок со градоначалниците на збратимените градови во општинската сала. На
состанокот градоначалникот Болдеа на македонската и останатите делегации им посака
добредојде и со искрено задоволството го поздрави нивното присуство. На овој состанок
градоначалникот Алексовски во своето обраќање го честита празникот на сите граѓани на
Лугож и ја потенцира подготвеноста на Крива Паланка за продлабочување на соработката, а
воедно беа разменети и пригодни поклони.
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Потоа следуваше присуство на традиционалната Молитва која се одржа во православната
црква за да потоа се проследи уличниот перформанс на фолклорната група на градот Лугож
Ана Лугожана.

Празнувањето на Руга Лугојана е слично со празнувањето на нашиот празник во име на
светецот Јоаким Осоговски и претставува национален празник на кој во градот Лугож му се
придава особено значење. Во чест на празникот се организира голема прослава, како и
настапи на познати музички имиња, а за оваа година тоа беше настапот на Бело Дугме.
Потоа следуваше посета на проектите кои општина Лугож ги реализира и тоа новоизградениот
пешачки мост, новоизграденото кино, како и проектот за изградба на отворен и затворен
базен.

Во контактите со останатите делегации кои беа присутни на прославата особено се истакна
иницијативата на Градоначалникот на германскиот град Јена – Др. Албрехт Шротер кој ја
изрази подготвеноста за пронаоѓање на начини и можности за соработка. Градоначалникот
Шротер истакна дека првиот чекор е реализиран бидејќи веќе неколку години по ред
делегациите на двата града се среќаваат и подобро се запознаваат. Следен чекор кој треба
да биде реализиран е меѓусебна размена на делегации кои би ги утврдиле точките на
заеднички интерес и соработка. Градоначалникот Алексовски ја прифати иницијативата, ја
потврди интенцијата на Крива Паланка за зголемување на кругот на пријателство и го покани
својот германски колега да ја посети Крива Паланка.
Градоначалниците на Крива Паланка и Лугож потврдија дека ваквите настани се одлична
можност за продлабочување на воспоставената соработка, а градоначалникот Болдеа ја
најави посетата на Крива Паланка за престојната прослава на празникот на градот посветен
на светецот Св. Јоаким Осоговски во периодот од 25-ти до 27 –ми август 2014 година.
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Промовирана брошурата од проектот „Лето на
култура и уметност“
Среда, 20 aвгуст 2014

Локалната установа „Градски музеј“ од Крива Паланка ја промовираше брошурата од проектот
„Лето на култура и уметност“, финансиски поддржан од регионалната амбасада на кралството
Норвешка во Белград.

Во брошурата се опфатени 20 настани реализирани во рамки на „Лето на култура и уметност“
изминатата година.
– Минатата година Крива Паланка беше град на културата, а како дел од големата културна
манифестација беа реализирани 180 настани. Паралелно со таа манифестација Градскиот
музеј го спороведе и проектот „Лето на култура и уметност“ кој го збогати репертоарот за
кривопаланчани. Со проектот организиравме уметнички изложби, концерти, работилница за
фотографии, промоции на книги, а меѓународниот аспект беше исполнет со интегрирање на
Интернационалниот фолклорен фестивал „Св.Јоаким Осоговски“ во проектот, информираше
директорот на ЛУ Градски Музеј од Крива Паланка, Драган Величковски.
Градоначалникот на Крива Паланка, Арсенчо Алексовски, истакна дека со манифестацијата
„Крива Паланка град на културата за 2013“ и „Лето на култура и уметност“ беше променета
културната мапа на градот.
– Важно е дека во оваа брошура се документирани дел од настаните и таа ќе сведочи за нив,
а се надеваме заедно со Министерството за култура да изнајдеме средства да направиме
брошура во која ќе бидат поместени 180-те настани организирани во годината кога нашиот
град беше културна престолнина на Македонија, рече Алексовски.
Величковски рече дека брошурата е печатена со средства од Кралството Норвешка, а во неа
низ фотографии од кривопаланечките фотографи Ѓорѓи Костовски и Стојанче Величковски се
документирани настаните од програмата на проектот.
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ЈOY FEST 2014
Понеделник, 25 август 2014

На 23 август, во Крива Паланка, по трет пат се одржa музичката манифестација "Џои фест", со
гости - исклучиво домашни бендови. Ѕвезди на фестивалот беа „Суперхикс" и „Нокаут", а,
покрај нив, настапија и „Протагонист", „Скајраис", „Парпл цепелин" и други.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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