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  НАГРАДЕНИ   НАЈКРЕАТИВНИТЕ   УЧЕНИЦИ  И  НАЈГОЛЕМИТЕ
                                СЕЗНАЈКОВЦИ  ОД  КАРПОШ 

    Во крајно напната и навивачка атмосфера,  во 
Кинотеката на Македонија се одржа завршниот 
дел од училишниот квиз во знаење „Карпош 
прашува„. Во завршницата дел во присуство 
на многубројната публика од другарчиња, 
наставници, родители и директорите, учениците 
од ООУ „Братство„,ООУ „Петар Поп Арсов“ и 
ООУ„Владо Тасевски“ се натпреваруваа во 
неколку категории во знаење за граѓанско 
општество. Во финалето се сретнаа „„Братство“ 
и „Владо Тасевски“ кои одговараа на прашања 
за демократијата, колку ја познаваат 
својата општина, нејзини знаменитости и сл.

   Во квизот на знаење победи ООУ „Владо 
Таевски“.На сите нив градоначалникот на 
Општината Стевчо Јакимовски им врачи дипломи 
за освоените места. Освен награда за квизот на 
знаење, беа наградени и учениците-победници 
од сите десет училишта на подрачјето на 
Карпош кои се натпреваруваа во изработка на 
најдобар филмски спот, во литература(поезија 
и проза) и во најдобра фотографија.
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    На конкурсот за избор на најдобар видео спот 
на тема„Општината во детскиот објектив“, трето 
место освои спотот на ООУ „Димо Хаџи Димов“, 
второто место го освои ООУ „Лазо Трповски„,а 
за најдобар спот, беше избран спотот на 
учениците од ООУ „Војдан Чернодрински“. 
Посебна награда освоија учениците од ООУ 
„Петар Поп Арсов“. Наградите за најуспешните 
фотографии на конкурсот „Општината во 
детскиот објектив“ им припаднаа на Димитри 
Димовски–трето место, втора награда за Маја 
Соколовиќ и Елија Јаневска сите од од од ООУ 
„Владо Тасевски“, а првата награда за најубава 
фотографија ја освои Бојана Ѓорѓиева, од ООУ 
„Лазо Трповски“.Беа доделени уште две награди 
за “композиција“ на Ангела Ѓорѓиева од ООУ 
“Владо Тасевски“и за наградена идеја на Марио 
Ташковски од ООУ„Братство“. На литературниот 
конкурс на тема „35 години од мојата општина за 
поезија третото место го освои Тамара Ѓорѓиева-
од„Владо Тасевски“, второ-Тијана Лазаревска од 
ООУ„Аврам Писевски„ а победничка беше Деана 
Андоновска од „Лазо Трповски“. Наградите 
за проза ги добија Лео Кралевски од„Вера 
Циривири Трена“-трето место, второ место 
Ангелина Цветковска, а првото и припадна на 
Наталија Сотировиќ –од ООУ„Владо Тасевски“.
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                                       Со учество на над 40-тина ракотворци, на 2ри Ноември 
во ресторанот ИМЕС во Општина Карпош се одржа манифестацијата 
„Вешта рака“. Овој базар на рачно изработени предмети е во чест на 
јубилејот 35 години Општина Карпош иако се одржува по втор пат, 
поради големиот интерес на учесниците, има интенција да прејде 
во традиција која ќе се одржува најмалку два до три пати годишно.
На базарот на ракотворби, вештите раце на нашите сограѓани изложија 
своеизработени резби, плетива, везови, цветни арнажмани, изработки 
од срма, носии, теракоти, рачно изработен накит и други уметнички дела. 
Ракотворците на „Вешта Рака“ ги посети и Градоначалникот Стевчо 
Јакимовски кој рече дека Општина Карпош ќе се потруди не само да ги 
презентира нивните уникатни творби и дела, туку и да ги промовира надвор 
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  ДОДЕЛЕНИ 100 ПАКЕТИ ХУМАНИТАРНА ПОМОШ           

     По повод Денот на Општина 
Карпош и 35 годишниот јубилеј, 
Градоначалникот на Општина Карпош 
Стевчо Јакимовски, на 2-ри ноември 
им додели 100 пакети хуманитарна 
помош на исто толку социјално 
загрозени семејства и поединци во 
тешка материјална положба. Пакетите 
со храна, пијалоци и средства за 
хигиена, се донација од граѓаните на 
Карпош, кои пазареа во 14 маркети на 
територијата на општинатаво рамки 
на хуманитарната акција одржана 
на 22-23 октовмри под наслов 
„Бидете хумани за вашите соседи.
Пакетите се делеа на четири локации 
во просториите на старата Општина 
Карпош, во МЗ Влае, во МЗ Владо 
Тасевски, како и во новата општина 
во нерези. Враќувајќи им ги пакетите, 
првиот човек од Општината на 
социјалните случаи им порача дека 
Општината никогаш не заборава на 
нив, дека ќе ги помага и во други 
прилики на секој можен начин, и 
дека се надева дека оваа состојба 
за нивните семејства е минлива и 
наскоро ќе имаат видно подобрување.
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  ЦВЕТНО ДЕФИЛЕ ЗА РОДЕНДЕНОТ НА КАРПОШ          

     Илјада деца како илјада цветови, со дефиле долж булеварот 
Партизански одреди,со песни и игри, со двајцата македонски 
идоли Дејан и Мики и со голема роденденска торта на 3-ти 
Ноември и го честитаа 35-тиот јубилеен роденден на својата 
Општина. Со пароли „Карпош, во срце те носиме“, „Децата се 
најубави цветови на светот“,„Среќа, радост и љубов за сите деца 
во светот“, „Мир за сите деца“, „Ние сме дел од природата,“ „За 
безгрижно детство“ по ноемвриското сонце,децата го минаа 
својот роденденски марш од старата кон новата општина, каде 
ги пречекаа стотици сино жолти балони и славеничка музика.
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Таму на големата бина што за нивно добредојде ја постави 
Општината еден час, дечињата на Карпош на својата Општина 
и ја испејаа песната „Happy birthday“(Среќен роденден) а 
потоа со ритмички танци и игри славеа заедно со песните на 
двајцата македонски идоли Дејан Јованов и Мики Секуловски. 
„Прекрасен ден со најубави и најдобри деца.Јас сум денес горд 
човек зашто пред мене се најдоброите деца. Со овие зборови 
градоначалникот Стевчо Јакимовски им се заблагодари на 
честитките на дечињата од Карпош, при што додаде: Знам 
дека вашите родители живеат и работат за вас, но сакам да 
ве уверам дека и јас и моите колеги од општината живееме и 
работиме за вас, вам да ви направиме општината поубава“. 
Потоа градоначалникот Јакимовски го исече првото парче 
роденденска торта, подарок од невладината ХОА „Ангелчиња“
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  ВЛАТКО И ЏИБОНИ ГО „ЗАПАЛИЈА“ КАРПОШ        

Завршницата од роденденското славење во Општина 
Карпош,(„3-ти ноември-35 години Општина Карпош“) 
ја обоија Влатко Стефановски и Џибони со „Као какао“ 
и „Темпера“.Пред двеилјадната публика во Форца, во 
четвртокот вечер на 3-ти Ноември се бараше место 
повеќе да се присутвува на спектакуларниот концерт на 
врвните мајстори на гитара и на хрватската рок естрада.
Двоиполчасовната забава на граѓаните на Карпош, но и 
од градот, ја збогатија и Черкези оркестарот, а за време на 
концертот „во живо“ во масло на големо платно сликаше и 
Сергеј Андреевски познатиот македонски академски сликар.
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Јакимовски во посета на Домот за стари лица “Мајка Тереза“     

На 4.Ноември 2011, Градоначалникот Стевчо Јакимовски, го 
посети Домот за стари лица “Мајка Тереза“ во Злокуќани. Во 
таа пригода, а по повод јубилејот 35 години Општина Карпош, 
тој, за потребите на администрацијата донираше компјутер и 
печатар, а на сите 97 стари лица, сместените во Домот им врачи 
пакети со прехранбени продукти и средства за лична хигиена.
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Во своето обраќање до станарите на Домот и вработените, 
тој рече дека повозрасните лица заслужуваат и имаат 
посебно внимание во нашата Општина, и локалната власт 
прави се што е во нејзина моќ и надлежност да им го 
олесни и подобри живеењето во овој нивен заеднички дом.
Оваа посета, нагласи Јакимовски е по повод Роденденот 


