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ГОЛЕМИ УСПЕСИ ЗА МАЛИТЕ ИГРАОРЦИ

КУД „Цветан Димов“ ќе го претставува македонското културно наследство во
Пескара, Италија
Малите играорци од Културно уметничкото друштво „Цветан Димов“,
денеска беа во посета на градоначалникот на Општина Карпош Стевчо
Јакимовски. Првиот човек на Општината им го честиташе постигнатиот успех
на фестивалот „Гајда“ во радовишкото село Ињево, на кој играорците го
освоија второто место во конкуренција од 22 фолклорни ансамбли. Исто
така општинскиот татко Јакимовски им посака среќен пат на играорците,
кои наредната недела ќе отпатуваат на Меѓународен фестивал во Пескара,
Италија. Општина Карпош финансиски ќе го поткрепи овој културно уметнички
ансамбл, кој на автентичен фолклорен начин ја претставува локалната
самоуправа на домашно и меѓународно културно поле.
Уметничкиот раководител на КУД „ Цветан Димов“ Бранко Јовевски,
изрази голема благодарност до Општина Карпош, што шеста година по ред
го поддржува ова уметничко друштво, и истакна дека оваа година фолклорниот
ансамбл одбележал јубилејни 45 години од своето постоење.
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УМЕТНИЧКИ ПРЕФОРМАНС
ЗА КРАЈ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Младите бардовчани заминаа на летен распуст
Викендов, в сабота (10.06.2017), учениците од ООУ„Аврам Писевски” го
одбележаа крајот на учебната 2016/17 година со поетско-музичка вечер, која
се одржа по прв пат во ова училиште.
Со мистичните звуци на гитарата кои одекнуваа во позадина, основците од
шесто до девето одделение се претставија со лични поетски творби, под
менторство на наставничката по македонски јазик, Марика Ракиќ.
На првата поетско-музичка вечер беа присутни ученици, родители и гости,
кои на крајот ги поздрави директорката на ООУ„Аврам Писевски”, Марина
Милеска и им се заблагодари за нивното присуство.
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80 ОСНОВЦИ ОД КАРПОШ
НА НАГРАДНО ЛЕТУВАЊЕ ВО ГРЦИЈА
Денеска, вторник (13.06.2017) во раните утрински часови, 80 ученици од
основните училишта од Карпош, тргнаа на седумдневно наградно патување во
кампот „Скураз“ на полуостровот Халикидики, (Грција). Веќе осми пат по ред,
на иницијатива на градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски,
локалната самоуправа од својот буџет обезбеди наградно летување за
првенците на генерација и за најуспешните ученици-спортисти, кои годинава
остварија извонредни резултати во рамки на спортската училишна лига во
четирите спортови и тоа, кошарка, фудбал, ракомет и одбојка за девојчиња.
Од основното училиште ,,Петар Поп Арсов’’, предводени од наставничката
Катерина Милевска, во Грција патуваат победничките во одбојкарската
лига на Општина Карпош: Моника Митреска, Николина Наумова, Кристина
Попова, Анастасија Герасимовска, Михаела Беака, Дора Смилевска, Стела
Танев, Анастасија Петревска, Матеа Панајотова и Ева Хаџипетрова. Своите
соученички ќе ги придружуваат Виктор Рибески, како најдобар ракометен
голман и Дино Урошевиќ кој беше прогласен за најталентиран кошаркар.
Под водство на тренерот на одбојкарскиот клуб ,,Фит Фан Волеј’’, Атанас
Филиповски, во Грција патуваат државните првенки во пионерска категорија во
одбојка: Климентина Чаповска, Анастасија Јакимовска, Јана Мајнова, Бојана
Маројевиќ, Марта Филиповска, Ива Настевска, Ева Лазовска, Ива Чадиковска
и Сара Поповска.
На наградното патување присуствуваат и овогодинешните првенци на
училишната генерација: Мартина Мицевска, Емилија Чешмеџиевска, Борјан
Кочковски, Ѓоко Бојковски, Кристина Божиновска, Софија Илиевска и Кристина
Попова.
Во Грција ќе летуваат и победниците во општинската училишна
фудбалска лига на Општина Карпош, кои доаѓаат од ООУ,,Лазо Трповски’’:
Стефан Илиевски, Петар Миланов, Виктор Крстевски, Михаил Јакимовски,
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Миша Сич, Лука Јакимовски, Сава Томиќ, Димитар Игнатов, Михаил Митров,
Тео Блажевски, Михаил Шапкаров и Јосиф Дуровски.
Најдобрата кошаркарска петорка, односно победниците на училишната
кошаркарска лига од ООУ,,Војдан Чернодрински’’: Бранко Георгиев, Петар
Пејоски, Иван Јаневски, Петар Симитковски и Кристијан Бозаџиев патуваат
во Грција. На Халкидики ќе летуваат и основците од ,,Вера Циривири Трена’’ и
тоа, Димитриј Попоски како најдобар стрелец во училишната фудбалска лига,
Анатолиј Петејчук како најдобар фудбалер и Андреа Томчевска која годинава
беше прогласена за најдобар стрелец во ракометната училишна лига на
Општина Карпош.
Предводени од наставниците од ООУ ,,Димо Хаџи Димов’’, Зоран
Сивевски и Блага Јанева, во Грција патуваат и победниците во ракометната
училишна лига на Општина Карпош: Ѓорѓи Петровски, Христијан Блажевски,
Борјан Чолаков, Андреј Јорданов, Лука Стојановиќ, Виктор Терзиевски, Матеј
Стојчев, Александро Василевски, Стефан Краљевски, Стефан Ристевски,
Ѓоко Бојковски, Јулијана Михајловска и Стефани Софтовска. Со нив ќе
патуваат и нивните соученици: Александар Смилановски и Јана Милковска
кои го освоија првото место на државниот натпревар во пливање кој се одржа
во Куманово, како и Александар Кажлевски кој го освои првото место на
општинската училишна лига во тенис.
Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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НАГРАДЕНА ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА
ОД ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“
На 11.06. 2017 година ( недела) , Драмската секција на ООУ „ Вера
Циривири Трена“ од Карпош, учествуваше на Меѓународниот натпревар „
Арт Ин – Велес“ година во градот Велес. Драмската секција се претстави со
три претстави од жанрот адаптирана современа комедија во категоријата
детски аматерски театар- за ученици од категорија 2-б ( од 11-14 години).
Жирито на овој меѓународен фестивал ги прогласи карпошовите ученици
за најдобри во својата категорија и за најдобри во категоријата Аматерски
драмски игри на интернационално ниво. Со специјална прва награда и
освоени максимални 100 бодови се закити театарската претстава „ Семеен
парламент“ по текст на Томе Арсовски, а во изведба на ученици од шесто
одделение: Ангела Ѓеоргиевска, Деа Босхи, Софија Јанева, Ана Петковска и
Ања Симоноска. Со 99 поени , првото место го доби и претставата „Чорап
со педигре“ по текст на Стево Симски , а во изведба на осмоодделенките
Анастасија Игњатовска, Марија Антониева и Анастасија Саздовска која го
освои златниот медал и најдобрата женска улога.
Исто така, , освојувајќи 98 бодови, со првото место се прослави
преставата „ Инаетливото дете“ по текст на Софе Штерјоски , а во изведба
на мешан состав од ученичките шестоодделенката Емилија Динева и
осмоодделенката Софија Илиевска.
Режисер и ментор на оваа успешна драмска секција е проф. м-р
Матилда Бајкова, наставник по македонски јазик и литература, која исто така
доби признание на овој меѓународен уметнички натрпевар. Професорката
Бајкова доби награда за менторство и диплома од стручното меѓународно
жири. Драмската секција од ова основно училиште од Општина Карпош,
учествувала на многу културно- уметнички манифестации, на кои освојувала
вредни признанија и награди.
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КАРПОШ Е ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНА ОПШТИНАМИНИСТЕРКАТА ЗА ОДБРАНА ГО ПОТЦЕНУВА ЈП „ЈАСЕН“
Вчерашната конференција за печат на Социјалдемократскиот сојуз
на Македонија, пред Општина Карпош, за „фамозните“ 450 метри квадратни
покривен лим кои Општина Карпош ги донираше на ЈП “ Јасен,, беше повод
денеска градоначалникот на Општина Карпош да даде изјава пред медиумите.
Општинскиот татко Јакимовски истакна дека Општина Карпош како
општествено одговорна општина, преку Советот на локалната самоуправа го
одобрила барањето на директорот на ЈП “ Јасен,, за донацијата на покривниот
лим.
- Пред јавноста нагласувам дека станува збор за објекти кои во случај
на воена или вонредна состојба раководството на Градот Скопје, како
и раководствата на општините кои се наоѓаат под ,, капата“ на Градот , ќе
бидат евакуирани во овие објекти. Практично, освен општествениот интерес,
Општина Карпош има и директен интерес материјално да помогне на ова
претпријатие.
Понатаму, градоначалникот Јакимовски пред новинарите, истакна дека
лично бил во воените објекти кои се наоѓаат во државите кои произлегуваат
од поранешна Југославија, и дека сите објекти денес се наоѓаат во својата
првобитна состојба, односно дека државните и локалните власти се грижат за
овие објекти.
-На седницата на Советот на Општина Карпош на која беше одобрена
оваа одлука, сите советници од редовите на ВМРО- ДПМЕ и ГРОМ гласаа
потврдно, два советници од редовите на СДСМ исто така ја одобрија оваа
донација, четири беа воздржани, додека три беа против, и просто сум зачуден
од каде сега тие како политичка партија реагирааат на оваа наша донација
како локална самоуправа, дециден беше првиот човек на Општина Карпош
Стевчо Јакимовски.
Градоначалникот Јакимовски исто така изгрази вчудоневиденост од
однесувањето на новата министерка за одбрана Радмила Шеќеринска, која
лично се јавила да реагира кај директорот на ЈП „ Јасен“ Оливер Андонов.
Дополнително зачудува како тоа новата министерка за одбрана не е запознена
со функцијата на ова наше јавно претпријатие.
-На крајот, целата оваа донација од вкупно 450 метри квадратни покривен
лим, чини некаде околу 2.500 евра, што значи речиси половина колку што
изнесува киријата која госпоѓата министерка, ја наплаќала од изнајмување
на својот стан, токму тука во Општина Карпош.
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