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МАЛИОТ СТЕФАН РИСТЕВСКИ- 
БАДНИКАРСКИ КУМ ЗА 2017 ГОДИНАОваа   снежна    и  ветровита   вечер   не   ги  предомисли   карпошани   да 
излезат од своите топли домови и да го одбележат традиционалниот чин 
на пречекување Бадник. Со свечена литургија, која ја одржа свештеното 
лице одцрквата „Св. Петар и Павле“ и со кршење на погачата, оваа вечер 
паричката која ќе му носи најмногу среќа се падна кај најмладиот жител 
присутен на коледарскиот   оган,   а   тоа   е   четиригодишниот   Стефан   
Ристевски. Минатогодишната кума Јасминка Јанева го предаде кумството со 
врачувањена икона која според верувањата ќе донесе здравје и благосостојба 
во домот на Стефан. Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо 
Јакимовски беше присутен меѓу многубројните верници кој ги поздрави и им 
посака бериќетна година. -Ако по утрото денот се познава очигледно дека 
оваа 2017 година ќе биде бериќетна. Младиот Стефан Ристевски е новиот кум 
за оваа година на кого му посакувам пред се здравје, среќа и благосостојба 
за целото семејство. Ви посакувам на сите вам среќна нова година исполнета 
со многу здравје и бериќет – рече Јакимовски. Освен   бадниковиот   оган   и   
богатата   посна   трпеза,   граѓаните   гизабавуваа музичкиот бенд „Егзотик“, 
а оваа традиционална манифестацијабеше проследена и со огномет кој 
атмосферата дополнително ја загреа
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КАРПОШ ОРГАНИЗИРАН ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

Во урбаната заедница „Кузман Јосифовски - Питу“, градоначалникот на 
Општина Карпош Стевчо Јакимовски, денеска одржа координативен 
состанок со претставници на сите 14 урбани заедници на територијата на 
локалната самоуправа.  Првиот човек на Општината, на редовниот состанок  ги 
слушаше барањата на граѓаните, доставени до претставниците на урбаните 
заедници, каде  се нудеа решенија.  Градоначалникот  Јакимовски изрази 
задоволство од досегашната динамика на реализирани проекти во сите 14 
урбани заедници,  и истакна дека во некои  урбани заедници, сите предлози  
на граѓаните за решавање на нивните проблеми  од  локален карактер се  
целосно  исполнети.  Општинскиот татко ги напомена  досегашните  градежни 
активности,  кои ги презема локалната самоуправа како што се: менување на 
нови покриви на колективните станбени и индивидуални објекти, поставување 
на нови енергетско-ефикасни фасади и  менување на старите лифтови.
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БУГАРОТ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПОБЕДНИК 
НА БОЖИКНИОТ ШАХОВСКИ ТУРНИР
Вчеравечер, во хотелот ,, Александар Палас“, беа доделени наградите и 
прогласени победниците на овогодинешниот Божиќен шаховски турнир. Во 
коорганизација на Општина Карпош и шаховскиот клуб „Гамбит Асеко“, се 
натпреваруваа 200 учесници од Република Македонија и од соседните земји. 
Младата шаховска надеж  Ндерим Сарачи од Косово го освои високото трето 
место на турнирот, додека Велемајсторот   Миљкович Мирослав од Ребпублика 
Србија  беше второпласиран. Честа да биде победник на овој шаховски турнир 
ја има  Велемајсторот  Кирил Георгиев од соседна Бугарија. На овој турнир 
високо се позиционираа и нашите шахисти  Дејан Стојановски и Никола 
Николовски на четвртото и петтото место. Претставникот на шаховскиот клуб ,, 
Гамбит Асеко“ , Зоран Стојчевски  изрази големо задоволство од организацијата 
на овој меѓународен турнир и упати благодарност до градоначалникот Стевчо 
Јакимовски, и до локалната самоуправа.

-Ова е еден од најсилните шаховски турнири во Република Македонија, и од 
година на година се повеќе се етаблираме и во соседството како познат и 
признат шаховски спортски бренд, нагласи Стојчевски. 
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КРСТОТ ВО КАРПОШ ГО ФАТИ МАРЈАН ЧАДИКОВСКИ
Традиционално, и оваа година верници на големиот христијански празник ,, 
Богојавление- Водици“ се фрлаа по крстот во водите на реката Вардар. Пред 
насобраниот голем број на граѓани, на Железниот мост во населбата Влае, 
верниците од Општина Карпош и соседната Општина Ѓорче Петров, учествуваа 
во оваа верска манифестација. Прв, кој успеа да го фати крстот е Марјан 
Чадиковски од населбата Ѓорче Петров. Според верувањето, оваа година 
Марјан ќе го следи среќа, успех и бериќет. Покровител на манифестацијата 
од црквата ,,Св. Петар и Павле“ во Ѓорче Петров е Бојо Андрески, сопственик 
на Европскиот универзитет на Република Македонија, додека од црквата ,, Св. 
Пантелејмон“ во населеното место Нерези е Оливер Зафировски, директор 
на Детската клиника во нас. Козле. 
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БИТКАТА СО СНЕГОТ ПРОДОЛЖУВА
Дежурните комунални служби кои ги ангажираше Општина Карпош, работат 
на расчистување на улиците низ кои беше отежнат сообраќајот, поради 
синоќешните и денските снежни наноси.  Синоќа зимските служби на Општина 
Карпош фрлаа сол и песок во Горно Нерези и кај комплексот Македонско 
село, кое се смета за едно од критичните точки во Општината. Во моментов, 
специјалните возила расчистуваат неколку улиците низ Општината, но за среќа 
повисоките температури го олеснуваат чистењето.

Општина Карпош е задоволна од навремената интервенција и 
професионалниот ангажман на зимските служби и во оваа пригода уште 
еднаш апелира до карпошани да ги отстранат своите возила од сервисните 
и станбените улици, за да можат комуналните служби непречено да ја 
извршуваат својата работа.
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КАРПОШ СЕ ЧИСТИ-СДСМ ЛИЦЕМЕРНО ЛАЖЕ!

Баш ни е драго што СДСМ се јавува после зимските одмори од Банско и 
Копаоник. За разлика од нив градоначалникот Стевчо Јакимовски и општинските 
служби се постојано на терен. Повторно денес се фабрикуваат невистини 
околу наводната негрижа и неисчистените улици. Се разбира директно 
испровоцирани токму од фактот што во Карпош од паѓањето на првиот снег, 
во контунуитет се работи со максимален ангажман на зимските служби кои 
ги најми Општината.

Две тешки и едно помало возило се постојано на терен во расчистување на 
снегот и мразот од улиците кои се во надлежност на локалната самоуправа. 
Така, во изминатите 20-тина дена, на критичните точки како што се Горно 
Нерези, кај комплексот „Македонско село“, улиците Прашка, Варшавска, 
Ловќенска 1, 4, 5, 7, и 9, Леринска, Илија Плавев и Јуриј Гагарин, Разловечко 
востание, Никола Русински, Букурешка, како и населбите Трнодол и Жданец, 
во Тафталиџе 2: улиците Осло, Будимпештанска, Софиска и Женевска, во 
Влае: Есперанто, Франце Прешерн, Иван Цанкар, се чистат постојано, а во 
Карпош 3 и Карпош 4 сол и ризла се фрлаше на најпрометните собирни 
улици Карпошово Востание и Волгоградска, а се истураше сол и ризла и се 
расчистуваше патот за населеното место Бардовци со надвозникот. Денес 
вонредно е интервенирано и околу пристапот на душевната болница во 
Бардовци.
Досега, низ сообраќајниците на Карпош се фрлаени 320 тони сол и 12 кубни 
метри камена ризла помешана со сол.
Општина Карпош одговорно тврди дека сите главни улици се чисти во 
континуитет. Станбените , малите улици, не се и не може да бидат исчистени 
бидејќи има паркирано возила на коловозите и на тротоарот. Досега имаме 
три случаи на оштетено приватно возило. Последниот случај е од вчера, на 
улицата Девол во Жданец, кое е оштетено од малото возило за расчистување 
на снег. Со вакви инциденти специјалните возила остануваат неподвижни и 
вон употреба дополнително уште по 4-5 саати чекајќи ја увидната служба. За 
жал граѓаните и покрај постојано објавениот апел да ги тргнат возилата од 
коловозите и тотоарите, не си ја исполнуваат својата граѓанска должност и 
затоа истите остануваат неисчистени.
Инаку, до каде оди лицемерноста на СДСМ говори фактот дека иста фирма 
„Анизор“ е ангажирана за расчистување на снегот и мразот и во Општина 
Центар, со ист број на возила, две големи и едно мало. Зошто господата од 
СДСМ не кажат дали во Центар е идеално расчистено или упорно Карпош им 
„боде“ очи, токму поради сериозното работење наспроти Центар?
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СПОРТСКИ ОДБЕЛЕЖАН РОДЕНДЕНОТ 
НА ТОШЕ ПРОЕСКИ
По повод роденденот на македонската поп икона Тоше Проески, викендов 
во С.Ц. „Форца“, под покровителство на Општина Карпош,  во организација 
на Здружението на стопанственици Власи „Мандра“, по осми пат се одржа 
меморијалниот  турнир во мал фудбал „Тоше Проески“. И покрај тоа што 
натпреварите беа од ревијален карактер, беа доделени пехари за најдобрите 
три фудбалски екипи. За најдобра ферплеј екипа беше прогласена 
„Крушува“, а епитетот најдобар играч оваа година го понесе велешанецот 
Дејан Штериев од „Лиличеа Ароши“.

На меморијалната манифестација присуствуваше и претседателот на Советот 
на Општина Карпош, Сашо Лазаровски, кој во оваа пригода истакна дека 
локалната самоуправа ќе продолжи континуирано да поддржува ваков тип на 
манифестации, со  цел да ги негува културните различности кои меѓусебно 
кохабитираат во оваа општина. Во таа насока, претседателот на Здружението 
„Мандра“, Никола Костов и додели благодарница на Општина Карпош, како 
традиционален покровител на спортскиот турнир „Тоше Проески“.  

Координаторот на Здружението на стопанственици Власи „Мандра“ од Скопје, 
Мите Митев изрази задоволство од Општина Карпош, која веќе петти пат стои 
зад оваа традиционална спортска манифестација.

- Огромна благодарност на целосната поддршка која ја имаме од Општина 
Карпош и сигурен сум дека и понатаму истата ќе продолжи, бидејќи еден дел 
од животот на Тоше, тој го помина токму во оваа општина. Морам да кажам 
дека ние Власите, чуствуваме обврска на некој начин да му оддадеме почит 
за неговите незаборавни дела бидејќи тој го заслужуваше тоа. Па затоа, овој 
спортски настан, како Здружение, го организираме осма година по ред. 
Тоше покрај песната беше и спортист, одбојкар, но ние со фудбалот го 
одбележуваме неговиот роденден.
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На меморијалниот роденденски турнир во чест на Тоше Проески, учествуваа 
четири екипи: „Мандра“ од Скопје, „Општина Карпош“ од Скопје, „Крушува“ 
од Крушево и „Лиличеа Ароши“ од Велес. Во рамките на турнирот, 
неизбежна беше и културно забавната програма во која учествуваа познати 
интерпретатори на влашки песни, рецитатоти и други културни работници. Во 
дел од програмата се вклучија и музичкиот бенд „Бона Теа“ и музичарот Љупчо 
Ташков.

Во продолжение следува целосната табела на резултатите од турнирот во мал 
фудбал:

Прв натпревар помеѓу екипите на:

„Општина Карпош“ и „Лиличеа Ароши“ – 3:7

Втор натпревар помеѓу екипите на:

„Мандра “ и „Крушува “ – 3:1

Трет натпревар помеѓу екипите на:

„ Крушува “ и „ Општина Карпош “ – 1:8

Четврт натпревар помеѓу екипите на:

„Мандра“ и „Лиличеа Ароши“ – 4:7Вчера попладне во ООУ „Владо Тасевски“ се 
реализираше вториот работен дел од едукативниот проект „Добри практики – 
синоним за успешност“. Во присуство на родители и одделенски професори 
- учесници во проектот кој е дел од активностите на Општина Карпош во 
областа на образованието, се говореше на повеќе теми.  Сите општински 
основни училишта преку избрани презентери од сопствените училишни 
тимови ги релизираа своите презентации кои се однесуваат на примената 
на современите методи во училишната настава, подразбирајќи учење преку 
игра, развој на креативноста и проектни задачи.

Активните учесници во проектот демонстрираа позитивни практики за 
застапеноста на надгледни средства и соодветна литература за реализација 
на наставниот процес, организирање на разни вон – наставни активности, 
(спортски, културни и хуманитарни манифестации, приредби, квизови и сл.). 
Покрај предлозите за подобрување на хигиената во образовните институции, 
се говореше и за почитување на индивидуалните потреби на разните групи 
на ученици во наставата, каков што е пристапот со надарените ученици и 
учениците со тешкотии во учењето.
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КАРПОШ ГИ ДЕЗИНФИЦИРАШЕ 
ГРАДИНКИТЕ И УЧИЛИШТАТА
Покрај редовнитата есенска ( октомври/ ноември), и пролетна ( март/ април), 
дезинфекција, дезинсекција и  дератизација која секоја година  ја спроведува 
Општина Карпош,  во сите десет  основни училишта и сите градинки кои 
се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа, се  реализираше    
вонредна дезинфекција.  Раководителот на Одделението за заштита и 
спасување на граѓани и материјални добра, при Општина Карпош  Раде 
Мицковски истакна дека оваа вонредна дезинфекција се спроведува поради 
појавата на сезонскиот  грип.
-Ние како локална самоуправа, оценивме дека поради  превенција од грипот,  
е потребно  да ги  дезинфицираме основните училишта и градинките во 
Карпош. Средствата кои се користат при дезинфекцијата се еколошки, и не 
претставуваат никаков ризик при здравјето на учениците и вработениот кадар 
во улилиштата и  во детските јавни установи, нагласи раководителот Мицковски.
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МАСОВНА АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГОТ ВО КАРПОШ

 Во текот на вчерашниот ден комуналните служби кои ги ангажираше Општина 
Карпош, интензивно ги чистеа улиците  зафатени од снежните наноси, кои 
поради ниските температури резултираа со замрзнати коловози. Зимските 
служби кои располагаат со специјализирани возила опремени со плуг и голем 
тенк за сол и ризла, ги чистеа улиците Васил Чакаларов (кај кулите број  90, 92 
и 94), Букурешка, Нобелова, Јуриј Гагарин бр. 6 и Струшка. 

 
Вкупно беа фрлени околу 17 тони сол по коловозите низ Карпош.  Оттаму, 
комуналните служби на фирмата „Анизор” ги расчистуваа улиците Ангел 
Динев, Петар Чаулев, Франце Прешерн, Иван Цанкар, Кленоец, Владимир 
Каваев, Пресека, Есперанто, Сливовска, Извор, Бабуна и Клепа.  По фрлањето 
на солта откако се создадоа услови да се отстрани мразот, со два багери 
се чистеа улиците  Вич, Разловечко Востание, Волгоградска, Невеска, Никола 
Тесла, Веселин Маслеша, Шекспирова, Руѓер Бошковиќ и Бањалучка.Потоа се 
работеше на улиците Бранислав Нушиќ,  дел од улица 8-ми септември - пред 
зградите бр. 12 и 10, како и просторот пред зградата на ул. Бранислав Нушиќ 
бр. 12, Веселин Маслеша 9, Шекспирова 3 и Руѓер Бошковиќ број 9.
Во населбата Тафталиџе, се расчистуваа улиците Осло, Будимпештанска, 
Женевска и Хашка.
 
Со истото темпо, зимските служби денеска искочија на терен со шест 
специјализирани возила и во моментот се работи на улиците Ловќенска, Козле 
3, Вич, Разловечко Востание, Владимир Каваев и Кленоец. За да се постигне 
поголем ефект при обезбедување на чисти и безбедни коловози, денеска, 
вработените од Општина Карпош опремени со рачен алат ги расчистуваа 
улиците и тротоарите околу амбулантата Влае, амбулантата во Карпош 1, ООУ 
„Владо Тасевски”, Катастарот на РМ, како и плоштадот и поштата во населбата 
Карпош 3. Административците од Карпош потоа се приклучија на заедничката 
акција со комуналните служби на Град Скопје, каде ги чистеа пешачките и 
велосипедските патеки долж булеварот Партизански Одреди, на потегот од 
Порта Влае до улицата Рузвелтова. 
 
Во наредните денови, локалната самоуправа, континуирано ќе работи на 
расчистување на останатите улици и коловози на  својата територија. Општина 
Карпош повторно апелира до своите граѓани, да ги отстранат возилата од 
улиците, за да можат  Зимските служби, непречено да работат на расчистување 
на снегот и мразот.
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СЕ ЧИСТАТ ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ И ТРОТОАРИ

Општина Карпош заедно со Градот Скопје денеска работат на расчистување 
на велосипедската и пешачката патека долж булеварот Партизански одреди 
на потегот од Порта Влае до улицата Рузвелтова.

 Инаку машините за расчистување на снегот и мразот од патеките  во Карпош 
ќе работат во две смени, а веднаш по расчистувањето на Партизанска ќе се 
префрлат во Козле на главната сообраќајница.
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ПРОДОЛЖУВА ИНИЦИЈАТИВАТА 
ЗА ЧИСТЕЊЕ НА СНЕГОТ ВО КАРПОШ
Порастот на дневните температури и подобрените временски прилики, им 
овозможија подобри услови за работа на зимските служби во Општина Карпош, 
кои денеска го расчистуваа снегот и мразот од коловозите и пешачките патеки. 
Во населбата Козле, комуналните служби кои ги ангажираше локалната 
самоуправа, фрлаа сол на улиците Џумајска, Стогово, Стрезово, Милан 
Марковиќ, Леринска, Ловќенска Јуриј Гагарин и Миле Поп Јорданов, како и на 
улицата Девол, која се наоѓа во населбата Жданец.
Во Карпош 4 се фрлаше сол и се гребеше мразот на улиците Воденска, 
Невеска, Вич, Трифун Бузев и Желево. Со ист интензитет, зимските служби 
на фирмата „Анизор” работеа на улиците Влае, Корушка, Петар Чаулев и 
Кленоец, кои се наоѓаат во населеното место Влае. Оттаму, механизацијата 
се упати кон урбаната заедница „Владо Тасевски“, каде се фрлаше поголема 
количина на сол на улиците Борка Талески, Анкарска, Панче Пешев, Наум 
Евро, Бахар Моис и Римска.
Во наредните денови, локалната самоуправа, континуирано ќе работи на 
расчистување на останатите улици и коловози на својата територија. Општина 
Карпош повторно апелира до своите граѓани, да ги отстранат возилата од 
улиците, за да можат Зимските служби, непречено да работат на расчистување 
на снегот и мразот
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„ВИЗА“ ЗА ПОВЕЌЕ ИЗВЕШТАИ 
ЗА РАБОТА НА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ
На шеесет и првата седница на Советот на Општина Карпош, советниците 
расправаа по вкупно 23 точки кои беа предложени на дневниот ред. Усвоени 
беа Предлог - заклучоците за усвојување на извештаите за реализација 
на Програмата за урбанистичкото планирање за 2016 година, како и за 
реализација на Програмата за активностите на Општина Карпош од областа 
за развој на локалната самоуправа. Исто така, извештаите за активностите на 
Општината за 2016 од областа на културата, спортот, детската, здравствената 
и социјалната заштита, како и од образованието, добија „виза” на оваа 
седница.  Секретарот на Општина Карпош, Бојан Милошевски ги запозна 
советниците со активностите на локалната самоуправа во расчистувањето на 
снегот и мразот
- Освен што секојдневно специјализирани возила ги чистат улиците кои се во 
наша надлежност и истураат сол врз мразот, 40 машки вработени во Општина 
Карпош, исто така се вклучија во расчистувањето на снегот и мразот на 
најфрекфентните точки на територијата на локалната самоуправа, како што 
се градинките, училиштата и поголемите маркети, потенцираше Милошевски.

Инаку состојбата со снегот беше централна тема на расправа на денешната 
седница на Советот на која заинтересираност покажаа советниците од сите 
советнички групи, и активна дебата со цел за подобро справување со лошите 
временски прилики.

На оваа седница се донесоа одлуки, кои се исто така од витално значење за 
жителите на оваа локална самоуправа.
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МЛАДИ ВИКИПЕДИЈАНЦИ 
ЈА АФИРМИРААТ ОПШТИНА КАРПОШ
Минатиот месец (декември), основци од Општина Карпош работеа на 
надополнување на базата на податоци за локалната самоуправа, на 
глобалната онлајн енциклопедија – Википедија на македонски јазик. По тој 
повод, денеска во просториите на општината Карпош се одржа средба меѓу 
претставниците на локалната самоуправа и група од младите Википедијанци 
кои работеа на овој проект. Оваа активност е резултат на соработката меѓу 
Здружението за умножување на слободни содржини „ГЛАМ Македонија“ од 
Скопје и Општина Карпош.

За оваа работилница беа одбрани седуммина активни членови на првиот 
Вики Клуб во Македонија, кои доаѓаат од три училишта што се наоѓаат на 
територија на Општина Карпош: „Аврам Писевски“, „Јан Амос Коменски“ 
и „Вера Циривири Трена“. Во рамките на овој образовен процес, младите 
Википедијанци ги ажурираа содржините за историјатот на општината, 
економијата, културните и природните знаменитости, редовни настани, 
начинот на нивно комуницирање со јавноста, за администрацијат, како и 
за спортот и културата. За својот придонес, учениците добија благодарница 
од Вики Клубот и доколку продолжат со истата динамична работа, младите 
ентузијасти ќе освојат седумдневна екскурзија.

Здружението за умножување на слободни содржини ГЛАМ Македонија од 
Скопје се појавува како соработник во воспоставување на првиот Вики Клуб во 
Македонија, заедно со Музејот на македонската борба. Основна дејност на 
Вики Клубот е обука на ученици и возрасни за уредување на Википедија. Вики 
Клубот во моментов брои 59 членови, кои создале 84 нови статии и подобриле 
или прошириле 227 постоечки статии на Википедија на македонски јазик. Инаку, 
Во Вики Клубот засега членуваат ученици од територијата на град Скопје, кои 
доаѓаат од најмалку пет различни училишта.
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СТИПЕНДИСТОТ МИРКО СО ДВЕ НАГРАДИ ВО 
„СНЕЖНИОТ СПОРТ”
 Основецот од „Вера Циривири Трена”, Мирко Лазарески, остави незаборавни 
траги на скијачките патеки на падините во Пале, БиХ. Стипендистот на Општина 
Карпош, само пред неколку дена се врати од Меѓународниот натпревар во 
скијање до 14 години, кадешто го освои првото место во дисциплината слалом 
во конкуренција од 80-на деца-скијачи. Златниот медал ќе ги краси полиците 
во неговата соба, која изобилува со врвни награди постигнати на скијачките 
терени. На истиот Меѓународен натпревар, во дисциплината велеслалом, 
Мирко се пласираше на четвртата позиција  за која беше награден со диплома. 
 Со постигнатиот висок пласман, единствениот Македонец кој се 
натпреваруваше со скијачи од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, 
покажа дека напорното вежбање и пред сé, љубовта кон “снежниот спорт”  
неминовно ги дава посакуваните резултати.
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„ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ- КАРПОШ” 
ДОБИ МОДЕРНИ РЕНОВИРАНИ УЧИЛНИЦИ
 Со средства од буџетот на Општина Карпош, комплетно се реновираа две 
училници во ООУ „Христијан Тодоровски - Карпош”. Оваа инвестиција чинеше 
1.400.000 денари, а изведувач на работите е специјализираната фирма за 
изолаторски работи „БИТЕМ”. Со овој градежен зафат училниците добија   
комплетна  внатрешна изолација,  и се направи поврзување на училишните 
олуци со атмосферскта канализација, со што се санираше овој проблем. 

Целосно реновираните училници, добија модерни услови за спроведување 
на наставата на учениците, токму со почетокот на второто полугодие од оваа 
учебна 2016/2017 година. Општина Карпош и во наредниот период, ќе продолжи  
да вложува средства со кои  ќе се реновираат училишните простории, за 
да може најмладите жители на локалната самоуправа да се едуцираат во 
најсовремени услови.
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ПРАКТИЧЕН ЧАС ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
ОД „КЦ-КАРПОШ“
Во ООУ „Вера Циривири Трена“, денеска претседателот на „Креативен Центар 
Карпош“, проф. д-р Зоран Поповски, одржа експериментално предавање од 
областа на природните науки. Како што истакна самиот Поповски, на него, 
учениците ќе го применат своето теоретско знаење од областа на природните 
науки кое го стекнуваат преку наставниот материјал, емпириски и непосредно.

-Сето знаење, кое учениците преку учебниците го учат по природните науки, 
денес ќе можат практично да го осознаат и да ја видат неговата примена. 
Токму една од целите на „КЦ-Карпош“ е преку опипливо предавање, учениците 
да го прошират своето знаење, и на еден поинаков нестандарден начин, да 
научат повеќе за предметите кои ги изучуваат,  напомена Поповски.

Првиот човек на „Креативниот Центар Карпош“ Зоран Поповски, нагласи дека 
веќе во наредниот период е предвидено учениците со телескоп, преку т.н 
настава „Дружење со звездите“,  да  научат  повеќе и  во оваа областна наука.

-Морам да напоменам дека на крајот на оваа учебна година, планираме 
сите овие инструменти кои ги користиме во КЦ-Карпош, да ги дислоцираме, и 
да ги однесеме на  локација, на која ќе го одржиме првиот  КЦ- Карпош летен 
семинар, на кој ќе присуствуваат ученици не само од територијата на нашата 
локална самоуправа, туку и од други училишта од Градот Скопје, и  ширум 
Република Македонија, потенцираше Зоран Поповски.
Претседателот Поповски, исто така истакна  дека постои видлива 
заинтересираност кај учениците за активностите во КЦ- Карпош, и  поголема 
мотивација кај самите наставници, бидејќи овој е практичен, модерен и  
напреден метод, со кој се зголемуваат знаењата како кај  учениците, така и 
кај наставниот кадар.
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КАРПОШАНИ ГО ПРАЗНУВАА СВ. АТАНАСИЈ ВЕЛИКИ

Во раните утрински часови,  денеска,  улиците во населбата Влае осамнаа со 
препознатливиот звук на зурлите и тапаните, во чест на големиот светец Атанасиј 
Велики.  Во духот на традицијата и оваа година, влаевчани го одбележаа овој 
христијански празник под покровителство на Општина Карпош и за првпат во 
организација на Здружението за негување на верски и народни обичаи „Св. 
Атанасиј Велики“ – Влае.
Жителите на Влае масовно се собраа на спортското игралиште на ул. 
„Франце Прешерн” (поранешно с. Влае) и заедно ја одбележаа свечената 
литургија, по што следуваше црковното осветување на водата и храната. На 
манифестацијата присуствуваше и градоначалникот на Општина Карпош, 
Стевчо Јакимовски, кој во оваа пригода им го честита верскиот празник и им 
посака добро здравје среќа и успех на сите граѓани на Република Македонија. 
Здружението за негување на верски и народни обичаи „Св. Атанасиј Велики“ – 
Влае и додели плакета на Општина Карпош, за особен придонес и помош во 
реализација на прославата на Св. Атанасиј Велики во Влае.
Водејќи се според македонските народните обичаи, по свечената литургија 
се сервираше славска софра со пригодна трпеза и топли пијалоци, а се 
служеше и познатата „Влаевска чорба“. Овогодинешните кумови на верската 
манифестација, им го предадоа кумството на првиот човек на Општината и 
долгогодишен жител на населбата Влае - Стевчо Јакимовски, Јерко Жикоски 
и Драган Чуриевски.
Покрај влаевчани, Св. Атанасиј Велики го празнуваа и жителите на населбата 
Злокуќани. На оваа манифестација присуствуваше и претседателот на 
Советот на Општина Карпош, Сашо Лазаровски.  Со посебна црковна 
церемонија и поставување на традиционална трпеза, бардовчани  го чествуваа 
христијанскиот празник во рамите на црквата „Света Тројца“. На пригоден 
начин вечерва, овој верски празник ќе го одбележат и жителите на населбата 
Жданец.
Атанасиј Александриски, познат и како Св. Атанасиј Велики, се родил 
во Александрија во 296 година. Уште од  детството, тој бил наклонет кон 
духовниот повик. Атанасиј го напишал „Симболот на Верата“ кој бил усвоен 
на Првиот вселенски собор во Никеја. Во 326 година станува архиепископ на 
Александрија, по што го посветува својот живот на верно епископско служење. 
Во 373 година на 76 годишна возраст, Атанасиј починал во Александрија. 
Црквата го чествува неговиот спомен на 2 мај и на 18 јануари (заедно со св. 
Кирил Александриски).




