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З А П О С Т А В Е Н А  Х И Г И Е Н АЗ А П О С Т А В Е Н А  Х И Г И Е Н А

Повод за јавувањето во ва-
шиот неделник е негрижата 
околу хигиената на прос то-
рот кај новата железничка 
ста ница. Новата железничка 
станица, изградена по зем јо-
тресот во Скопје, заедно со 

Така, градот ќе добие друга 
боја која ќе биде привлечна 
за секој граѓанин и странец, 
ќе им биде пријатно изне на-

новата, друга архитектура во 
тој дел, а и новата автобуска 
станица, претставува супер 
модерен објект, вистинско 
ре мек дело. Оттука минуваат 
сите возови - за исток, запад, 
север и југ, со други зборови 
таа претставува крстосница 
на Балканот. Тоа што сè уште 
некои делови од овој ком-
плекс не се завршени, во од-
нос на градежните работи, е 
друго прашање. 

Но, долниот дел од под-
воз никот на Железничката 
ста  ница никој од граѓаните 
на Македонија не би сакал да 
го гледа ваков каков што е 
затоа што тука хигиената е 
сосема запоставена. Него ва-
та сопственост е непозната, 
не се знае кому му припаѓа и 
во чија надлежност е! 

Меѓу тоа, откако се изгра-
ди и поч на да работи новата 
Меѓу град ска автобуска стани-
ца се забележува дека хи-
гиената во неа е на високо 
ниво и сопствениците пос то-
јано ја одржуваат. А спро тивно 
од неа, од другата страна кај 
подвозникот, просторот се-
когаш е во катастрофална 
сос тојба, исклучително е вал-
кано, насекаде е расфрлано 
несобраното ѓубре, се крева 
огромен прав од сообраќајот 
на подвозникот за кој никој 
не е задолжен. Потребно е 
редовно да се одржува хи-
гиената, имаме и прет при ја-
тие кое е задолжено да се 
справи со тоа! 

За мене како граѓанин на 
овој град, не при јатна глетка е 
и тоа што из лозите на об јек-
тите се неис чистени, вал кани, 
со што се создава лоша слика. 
Малите трговски об јек ти, кои 
созда ваат целина, би требало 
да бидат чисти за да ги прив ле-
чат заинте ре си раните и тие 
празни прос тори да се об ла-
городат и да работат. 

Вистината за нашиот град 
треба да излезе на виделина. 
Со новата поделеност на опш -
тините во градот, секој гра-
доначалник треба да си пре-
земе одговорност и да се ан-
гажира околу овие работи. 

дување и душевно задовол-
ство. Мислам дека секој днев-
ното гледање исти предмети 
нè доведува во состојба "да 

гледаш, а да не видиш" каква 
ни е средината!
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