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БУЈНОТО ЗЕЛЕНИЛО – РАДОСТ, НО И 
ОПАСНОСТ ЗА МИЛЕНИЦИТЕ
Општина Карпош ги предупредува 
своите жители кои поседуваат 
миленичиња што ги шетаат во 
парковите, да ги заштитат од кожни 
паразити со соодветни хемиски 
препарати. Со почетокот на мај и 
со затоплувањето, а со оглед на 
претходно подолгиот влажен период, 
зеленилото во Карпош буи со полн 
интензитет. Тоа е причина за нашите 

екипи постојано да бидат на терен, 
да ја косат високата трева и да ги 
одржуваат зеленилото и грмушките. 
Сепак, овој период од годината е 
особено погоден за размножување 
на болвите и на крлежите, па за да не 
дојде до несакани ситуации, пожелно 
е граѓаните и самите да преземат 
мерки за превентива.
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ПРВО МЕСТО ЗА КОСТА НИКОЛОВСКИ 
ОД КАРПОШ
 Изминатиов викенд на патеката 
Водно се одржа трка во рамките 
на ЦЕЗ (Централно европска 
зона), македонски и црногорски 
шампионат. Во трката учествуваа 
натпреварувачи од Црна Гора, 
Бугарија, Полска и домаќинот 

Македонија. Коста Николовски со 
своето возило „југо 55“, финансиски 
поддржано од Општина Карпош, го 
освои првото место во класата E1-
1200 од вкупно 6 натпреварувачи и 
трето место во „дивизија 3“ од вкупно 
10 натпреварувачи со вкупно време 5 
минути 22 секунди и 53 стотинки.
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ООУ,,БРАТСТВО’’ 
ОДБЕЛЕЖА 69 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ
Веселите и разиграни основци од 
ООУ ,,Братство’’во петокот (09.05), 
на специфичен начин го одбележаа 
својот патронен празник. Помогнати 
од живописната костимографија 
кои самите ја подготвија, учениците 
се претставија со драматизација 
на ,,Шеќерната приказна’’ од 
Славко Јаневски, изведоа неколку 
балетско-музички точки збогатени 
со нежните звуци на акустичните 
гитари. Сепак, највпечатлива беше 
кратката приредба на која учениците 

ги искажаа своите слободни мисли 
и идеи на повеќе јазици. Со овој 
симболичен гест, тие го истакнаа 
мултикултурниот карактер, кој веќе 
долги години е нераскинлив дел од 
ова основно училиште. Во рамките 
на оваа свеченост присуствуваше 
и првиот човек на општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски. За крај, основците 
од ,,Братство’’ испратија силна порака 
до присутните - ,,се почитуваме и 
другаруваме, без разлика на кој јазик 
зборуваме’’.
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РОМИТЕ ОД КАРПОШ 
ГО ОДБЕЛЕЖАА ЃУРЃОВДЕН
На полна трпеза и со пригодна 
музичка програма, во организација 
на Одделението за социјална, детска 
и здравствена заштита при општина 
Карпош, петокот (09.05), жителите 
на општина Карпош од ромска 
националност, во традиционален 
дух го испратија Ѓурѓовден. На 
манифестација, која се одржува 
по трет пат, ги почести со своето 
присуство градоначалникот на 
општина Карпош, Стевчо Јакимовски, 
а пак него го пречекаа со музичка 
точка, учениците од ООУ „Аврам 
Писевски“ кои пријатно го изненадија. 
-Секогаш да го испраѓаме Ѓурѓовден 
во слога и разбирање, добро здравје 
и бериќет не само за припадниците 
на ромската националност, кои 
најоригинално го слават Ѓурѓовден, 
туку и за сите жители на Карпош и 
Македонија. Се потрудивме сите 
граѓани на општина Карпош да се 

чуствуваат достоинствено, со тоа и 
граѓаните од Злокуќани, а посебно 
жителите од ромска припадност. 
Како локална самоуправа даваме 
поддршка на сите проекти како и 
помош на социјално загрозените 
семејства. Помагаме во делот на 
инфраструктурата, во образованието 
и сметам дека една локална власт 
треба да се однесува одговорно 
кон своите граѓани – истакна во 
својот поздрав до славениците, 
градоначалникот Јакимовски. На оваа 
празнична манифестација поканети 
беа и претставници од невладините 
организации „Монтесори“ и “Лил“, кои 
во соработка со општината, даваат 
голема поддршка во социјалната 
едукација и згрижување на децата 
од овој дел од Карпош. Од страна 
на општина Карпош, беа поставени 
штандови на кои на присутните 
граѓани им се делеа пакети со храна 
и пијалоци.
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„ФОЛКЛОРНА ФАНТАЗИЈА“ 
ИСПЛЕТЕНА СО ПРОЛЕТЕН ПОВАРДАРЕЦ
Со извонреден сплет од балкански 
народни танци, во саботата, (10.05), 
на кејот на реката Вардар, се одржа 
четвртиот по ред Меѓународен детски 
фолклорен фестивал „Разиграни 
фолклористи“. Ансамблот за 
народни песни и ора „Фолклорна 
фантазија“, во соработка со Општина 
Карпош, уште еднаш успешно ја 
организира оваа веќе традиционална 
манифестација, чија цел е негувањето 
и продолжувањето на вековните 
традиции со нивно всадување во 
интересите на најмладите генерации. 
Годинава на фестивалот учество 
зедоа ансамбли од земјава, од 
Србија, Црна Гора и од Босна и 
Херцеговина. Манифестацијата 
свечено ја отворија најмладите 

карпошани, децата од градинките 
на територијата на Општината кои 
се ученици на фолклорната школа. 
Многу насмевки и силен аплауз го 
засведочија нивниот беспрекорен 
настап, а по нив, свои настапи во 
рамките на свечената програма 
остварија и КУЗ „Фолклористи“ од 
Крива Паланка, Ансамблот „Никола 
Јонков Вапцаров“, КУД „Рудар“ од 
Одугљевиќ – Босна и Херцеговина, ФА 
„Бучим“ од Радовиш, Ансамблот „Кочо 
Рацин“, КУД „Карпош“ од Куманово, 
КУД „Ѓеновиќи“ од Херцег Нови – Црна 
Гора, ФА „Тиквеш“ од Кавадарци, 
Ансамбл „Фолклорни бисери“, ЦЕМФ 
„Митеви“, Фолклорен ансамбл при 
Дом на култура од Пријеполје – Србија 
и КУД „Григор Прличев“.
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ЛИКОВНАТА КОЛОНИЈА „СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН-2014“ 
СО МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР
 Традиционалната детска ликовна 
колонија „Св. Пантелејмон“ која 
заеднички ја организираат Општина 
Карпош и Детскиот ликовен центар 
кој функционира на територијата 
на оваа Општина, годинава ќе има 
поширок меѓународен карактер. За 
таа цел, на иницијатива на членот 
на Советот на Општина Карпош и 
претседател на Комисијата за јавни 
дејности, образование и социјална 
заштита, проф. д-р Зоран Поповски 
и стручниот секретар на Детскиот 
ликовен центар Харалампие Манчев, 
денеска се одржа координативен 
состанок за оваа голема ликовна 
манифестација. Со цел, Детската 
ликовна колонија повторно да го врати 
регионалниот карактер, во Општина 
Карпош дојдоа претставници од 
две амбасади, првиот секретар 
од амбасадата на Црна Гора, 
г-дин Данило Брајовиќ, вториот 
секретар амбасадата на Србија 
во Македонија, г-ѓа Деана Џукиќ и 
директорот на Бугарскиот културно-
информативен центар во Република 

Македонија, г-дин Димитар Христов. 
Во сите овие три држави Општина 
Карпош има збратимени општини и 
тоа Тиват во Црна Гора, Нови Београд, 
Сремски Карловци и Врњачка бања 
од Србија и Триадица во Софија-
Бугарија. Освен тоа, локалната 
самоуправа од Карпош е збратимена 
со општините, Стари Град –Сараево 
и Травник -БиХ, од каде се очекува 
присуство на учениците од овие две 
општини. Заеднички е договорено 
младите сликарски таленти од 
основните и средни училишта од овие 
општини во придружба со по еден 
ликовен педагог да бидат гости во 
септември на осмата по ред ликовна 
колонија „Св. Пантелејмон“. Освен 
традиционалната ликовна колонија 
се планира да биде организирана 
и работилница на кои децата ќе се 
запознаваат со употреба на разни нови 
и креативни сликарски техники, а за 
гостите од другите земји е предвидено 
и запознавање со културните и 
туристичките знаменитости на Карпош 
и Скопје.
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ПЕРФОРМАНС „РОМСКА СОБА“
Во понеделникот (12.5) во ООУ Аврам 
Писевски се одржа „Ромска соба“. 
Беа вклучени ученици од македонска 
и ромска националност и целта на 
овој настан беше интеграцијата на 
учениците со мултиеничка култура.
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ПОДГОТОВКА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ 
НА ПАРКИНГ ПОЗАДИ МИН. ЗА ЕКОНОМИЈА


