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НОСТАЛГИЧНО МУЗИЧКО ПАТУВАЊЕ ВО КАРПОШ
Прекрасните звуци на сентименталната џез музика ноќеска се
„прошетаа“ низ платото на Т.Ц „Лептокарија“, исполнувајќи го просторот
со романтичен спокој. Во рамките на тринаесеттата вечер од „Културното
лето Карпош-2017“, со својот бравурозен настап се претставија музичките
виртуози „Мартин Ѓаконовски Трио“, придружувани од нежниот баритонвокал на беспрекорниот Џон Илија Апелгрин. Реномираните македонски
џезери, пред многубројната публика свиреа нумери од скоро снимениот
аудио материјал, посветен на врвниот американски џез пијанист Nat „King“
Cole. На вечерашниот репертоар „поминаа“ повеќе џез изведби, меѓу кои се
вбројува „класиката“ од педесеттите години – „Destination Moon“, сензитивната
балада – „Laughing on the outside, Crying on the inside“, разиграната - „It’s Only
a Paper Moon“ , неодоливата „Welcome to the Club“ и други мелодии, кои ги
допираат најдлабоките човечки емоции. Познавачите на рафинираните џез
звуци и музичките критичари, го споредуваат гласот на Џон Илија Апелгрин со
вокалите на безвремените великани, Frank Sinatra, Tonny Bennett и секако, Nat
„King“ Cole. Искусниот џез состав „Мартин Ѓаконовски Трио“ го сочинуваат:
Мартин Ѓаконовски – на бас, Гордан Спасовски - на пијано, Левин Ѓаконовски
– на тапани, а како специјален гостин ги придружува Кирил Кузманов – на алт
саксофон.
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КАРПОШАНИ УЖИВАА СО ЈАКОВ ДРЕНКОВСКИ
На вчерашната вечер на „Карпошовото културно лето“, свој музички
концерт одржа долгогодишниот музичар и кантавтор Јаков Дренковски. Пред
присутната публика на платото во Т Ц „ Лептокарија“ , со придружниот бенд,
музичкиот ас ги претстави своите хитови од подалечното минато. Познатата
нумера „ Скитник“, „Midnight Cowboy“, како и многу други хитови, беа дел од
репертоарот на познатиот музички артист оваа вечер, на летната културна
манифестација. Помладите карпошани, како и тие од повозрасните генерации
уживаа во музичката претстава на искусниот музичар.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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ДОЗА ХУМОР И УМЕТНОСТ ЗА КАРПОШАНИ
Вчеравечер, присутните можеа да ги погледнат уметничките дела, кои
сликарите од ликовниот хепенинг во текот на денот ги насликаа. Голем број
на уметници , од многу земји како: Германија, Франција, Велс, Романија,
Бугарија, Унгарија, Индија, како и домашни акварелисти , создадоа прекрасни
сликарски дела. Претседателот на комисијата за култура Горан Михајлов
им додели благодарници на уметниците кои ги создадоа овие прекрасни
уметнички творби.
- Ми претставува голема чест и задоволство, што врвни уметници како од
соседните земји, така и од други земји од европскиот континент и Индија
вечерва се присутни со нас на ова културно збиднување. Тоа е доволен доказ
дека Карпошовото кулутрно лето веќе претставува своевиден културен бренд,
кој низ годините растеше, и денес е познат надвор од границите на нашата
држава, потенцираше Михајлов.
Оваа вечер, жителите на Карпош, на платото во ТЦ „Лептокарија“ уживаа во
спојот меѓу добриот хумор и врвната сликарска уметност.
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ИНТЕНЗИВНО СЕ ГРАДИ ХРАМОТ „ХРИСТОС СПАСИТЕЛОТ”
- Единствена причина за застојот на изградбата на верскиот храм е спорот кој
постоеше помеѓу Македонската православна црква и Јавното претпријатие
за управување со спортски објекти. По правосилната пресуда со која МПЦ го
доби на владение ова земјиште, изградбата на храмот продолжи. Ктитор на
изградбата на црквата е семејството Антиќ, дециден беше Јакимовски.
Општинскиот татко, Стевчо Јакимовски, напомена дека и тој лично заедно
со неговото семејство ќе донираат финансиски средства за изградба на
верскиот објект, и ги повика сите добронамерни граѓани да учествуваат со
сопствени придонеси, за побрзо да се изгради храмот.
- По завршувањето на локалните избори, исто така и локалната самоуправа
ќе донира финансиски средства. Овој објект граѓаните на Карпош 3 и
Карпош 4 го чекаа со децинии, и убеден сум дека наскоро верниците ќе
можат секојдневно да ја посетуваат новоизградената црква, каде што ќе ги
чествуваат верските празници, потенцираше Јакимовски.
Првиот човек на Општината, Стевчо Јакимовски, најави изградба на верски
храмови во населбата Влае пред „Порта Влае” и во населбата Козле кај
споменикот на Кузман Јосифовки - Питу.

Општина Карпош
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СДСМ ГИ МАНИПУЛИРА ГРАЃАНИТЕ
ЗА ДУП-ОТ ВО КАРПОШ 3
-СДСМ во својот познат стил, постојано обвинува, користејќи лаги. Крајно
време е Социјалдемократите да престанат да ја замајуваат јавноста во
Општина Карпош. Само пред, и зад новата општинска зграда која локалната
самоуправа ја гради со сопствени средства, издвојувајќи финансии од својот
буџет, е вцртан нов ДУП за изградба на паркинг простор. Оваа инвестиција ја
правиме бидејќи, ако не изградиме надворешен паркинг за автомобилите на
општинската администрација, ќе треба да изградиме подземен паркинг, кој
Општината ќе ја чини дополнително нови 500.000 евра. Со ова, ние заштедуваме
голем износ на финансиски средства, пари на граѓаните на Општина Карпош
- категоричен беше Јакимовски.
Инаку, првиот човек на локалната самоуправа, нагласи дека Деталниот
урбанистички план за Карпош 3 е донесен во далечната 1998 година.
Јакимовски посочи дека изминатите години, претставници од СДСМ постојано
манипулирале со карпошани, велејќи им, дека Општината ќе ги руши руските
згради, за да изгради на нивно место висококатници, дека постојано сече
зеленило и слични небулози.
Децидно ги отфрлам овие обвинувања, и им порачувам на СДСМ да
се зафатат со работа и да понудат визија, проекти и програма со кои ќе го
подобрат животот на карпошани, како што ние во изминатите мандати ги
решаваме сите проблеми на граѓаните од локален карактер. Поради овој нивен
стил на манипулации, лаги и дезинформации, набрзо на локалните избори во
октомври, граѓаните на Општина Карпош ќе ги казнат социјалдемократите истакна Јакимовски.
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„СИЛAТА НА ЖИЦИТЕ“ ОДЕКНА ВО КАРПОШ
Музичкиот бенд „ String Forces“, вчеравечер ги забавуваа присутните
карпошани. Поп- рок составот, повеќе од два часа приреди вистинско музичко
уживање. Почитувачите на познатиот скопски бенд, кој повеќе од две децении
создава музика, играа и пееја на „ Води ме“, „Каде бегаш“, „ Sub“, „ Причина“.
„ String Forces“ со своето музичко творештво, создавајќи пет студиски албуми,
на вчерашниот концерт, создадоа одличен амбиент на четиринаесеттата
вечер на Карпошовото културно лето.

Општина Карпош
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РЕНОВИРАНА УЛИЦАТА ИВАН ЦАНКАР ВО ВЛАЕ
Општина Карпош целосно ја реконструира улицата Иван Цанкар заедно
со двата крака, која се наоѓа во населбата Влае 1. Инфраструктурниот зафат
опфаќа асфалтирање на коловозот во вкупна должина од 673 метри, а се
поставуваат и нови рабници од двете страни на улицата, во должина од 1.570
метри. Градежните работи ги изведува фирмата „Ексико“, а за реализација
на овој проект Општина Карпош инвестираше 4.724.125 денари.
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КАРПОШ ПЕЕШЕ СО ТАМАРА И ЛИНА
Македонската поп-пејачка Тамара Тодевска, со својот енергичен концерт
вечерва сериозно ги размрда карпошани. Музичката икона, во придружба со
својот бенд го раздвижи Карпош во ритамот на музиката и успеа да ја собере
досега најбројната публика во рамките на „Културното лето Карпош-2017“.
Со својата беспрекорна реакција на сцената и извонредниот вокален
перформанс, Тамара одлично комуницираше со љубителите на добрата
музика. Покрај бројните аплаузи и воздишки, таа успеа да ги мотивира
карпошани, заедно со неа да ги потпевнуваат звучните рефрени од нејзините
познати хитови, „Трофеј“, „Залудно е“, „Врвот е дно“, „1003“, „Тажна љубов“ и
многу други. За секоја пофалба е и настапот на македонска музичка надеж
- некогашната „Пинкова ѕвездичка“, Лина Пејовска, која успеа да ја „загрее“
публиката со своите чудесни гласовни способности. Младата Лина отпеа
неколку прекрасни песни на почетокот на шеснаесеттата културна вечер, со
што, на перфектен начин го најави доаѓањето на сцената на музичката попдива, Тамара Тодевска.
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КАРПОШ ПОДГОТВЕН ЗА ПОЧЕТОК
НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски денеска во
својот кабинет одржа координативен состанок со директорките на сите десет
основни училишта кои се наоѓаат на територијата на локалната самоуправа.
На работниот состанок се говореше за фактичката состојба во училиштата,
се констатираа санитарно-хигиенските услови и се утврди состојбата со
техничкиот и образовниот персонал, со цел успешен почеток на новата учебна
година која започнува на 4 септември, идната недела.
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ДА ЗА ИДЕЈАТА НЕ ЗА ОДЛУКАТА
ЗА ДВОСМЕНСКО РАБОТЕЊЕ
Поттикнат од одлуката на Министерството за труд и социјална политика
за воведување на двосменско работење во градинките, градоначалникот на
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски денеска искочи со официјален став на
локалната самоуправа.
- Мене ми е жал што една добра идеја, Министерството за труд и социјална
политика не успеа добро да ја обмисли. Со жалење можам да констатирам
дека градинките не се во можност да воведат ваков режим на работа од повеќе
причини. Првенствено сметам дека одговорноста за нефункционирањето на
оваа идеја е на Министерството за труд и социјална политика, бидејќи Одлуката
ја донеле на 10.07.2017 година, а истата е примена во Опшина Карпош на ден
29.08.2017 година, што значи дека Министерството имало доволно време, да
обезбеди согласност за нови вработувања и нови средства за дополнителни
трошоци – беше прецизен Јакимовски.
Првиот човек на Општината, Стевчо Јакимовски смета дека, за да
функционира оваа замисла, во предучилишните установи во Карпош е
потребен пред се, дополнителен персонал, како и дополнителни средства за
продолжено греење и електрична енергија.
- Од овие причини, по разговорот кој го имавме со раководствата на
Jавните установи општински детски градинки, кои се вкупно десет на број, со
жалење можеме да Ве информираме дека не сме во можност од 1 септември
да отпочнеме со работа во две смени. Во моментов сите наши објекти имаат
недостаток на негувателки, воспитувачи и помошен персонал. Да се одвои дел
од персоналот и да се прераспредели во втора смена и секоја прва сабота
во месецот, пред сé, ќе биде на штета на децата кои се веќе згрижени.
Општинскиот татко, Стевчо Јакимовски, јавно го постави логичното
прашање - како Министерството за труд и социјална политика замислува
градинките во Карпош да работат втора смена до 21:30 часот, затоа што секој
што работи во смени, работното време му завршува или во 22:00 или во 23:00
часот, што значи дека објектите заедно со персоналот мора да функционираат
до полноќ.
- Децата што ќе одат во втора смена не се сите од иста старосна возраст.
Во првата група има дечиња до 18 месеци – (1 јасли), деца од 18-24 месеци
– (2 јасли), потоа, возрасна група од две до три години, возрасна група од три
до четири години, возрасна група од четири до пет и возрасна група од пет до
шест години. Сите групи имаат различни воспитно – образовни програми, што
значи дека еден воспитувач не може да ја реализира воспитно – образовната
работа истовремено на деца од различни возрасни групи – резонираше
Јакимовски.

Општина Карпош
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АКВАРЕЛЕН МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ ВО КАРПОШ
Прекрасни акварели нацртани од рацете на врвни уметници од
Македонија и светот, вечерва го красеа платото на Т.Ц Лептокарија. Во
рамките на претпоследната вечер од „Културното лето Карпош-2017“, беше
поставена изложба од собраните дела на уметниците кои учествуваа на
осмиот Меѓународен акварелен симпозиум, кој го организираше Општина
Карпош. Оваа традиционална ликовна манифестација се одржа од 21 до 31
август годинава, а на неа учествуваа реномирани акварелисти од Македонија,
Франција, Романија, Бугарија, Германија, Индија, Велс и Белорусија.
Овие десетина дена уметниците престојуваа во Општина Карпош,
Охрид и Маврово, каде ги твореа своите дела инспирирани од убавините на
нашата земја. За нивното учество на овој симпозиум, вечерва, претседателот
на Комисијата за култура при Советот на Општина Карпош, Горан Михајлов,
свечено им врачи благодарници.
Прекрасната атмосфера за љубителите на уметноста ја надополни
раскошниот тенор на Вејчислав Поповски, кој на сцената настапи со изведба
на бројни поп-хитови и евергрин песни од познати домашни и светски автори.
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СО ЉУБОВ ЗА КАРПОШ
Првата септемвриска вечер, „пријателите на Карпош“ пееја со искрени
емоции за своите сограѓани. Петмината карпошани Ристо Самарџиев, Лидија
Кочовска, Сузана Турунџиева, Гуру Харе и Џина Папас Џокси, на платото во
Т.Ц. Лептокарија создадоа незаборавна атмосфера, која ќе остане длабоко
врежана во срцата на публиката. Со својот сентиментален музички настап
преполн со стилска ритмика, вечерва, ветераните на поп и блуз жанрот
симболично ги спуштија завесите на овогодинешното десетто по ред „Културно
лето Карпош-2017“. Нивната харизматична поставеност на музичката сцена,
веднаш ја препознаа љубителите на добрата песна, кои заедно со искусните
музичари ги потпевнуваа нивните магични рефрени. Од впечатливите лица
на карпошани можеше јасно да се забележи, дека тие биле дел од една
прекрасната ноќ која вели, - „догледање до следното карпошово културно
лето“.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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28 Август - 5 Септември 2017 Билтен бр. 271
РЕКОНСТРУИРАНА УЛИЦАТА
„ИВАН ЦАНКАР“ ВО НАСЕЛБАТА ВЛАЕ 1
Општина Карпош целосно ја реконструираше улицата „Иван Цанкар“,
заедно со нејзините осум краци. Инфраструктурниот зафат опфати
асфалтирање на коловозот во вкупна должина од 673 метри, при што беа
нивелирани шахтите, и беа поставени нови рабници од двете страни на
улицата, во должина од 1.570 метри. По тој повод денеска, градоначалникот на
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски одржа прес-конференција, на која ги
соопшти деталите од овој градежен проект.
-Локалната самоуправа за оваа инвестиција од својот буџет обезбеди
околу 5.000.000 денари, а градежните работи ги изведуваше фирмата „Ексико“.
Исто така, во овој дел од населбата Влае 1 заменивме преку 40 светилки,
што значи дека овој реон е речиси целосно осветлен. Останати се само две
светилки кои се демолирани, но во наредните два дена ќе ги санираме и нив
– истакна градоначалникот Јакимовски.
Првиот човек на Општината најави дека локалната самоуправа ќе
изврши реконструкција на коловозот и рабниците на улицата „Корушка“, како
и на улицата „Вангел Дину“.
-Во овој дел на општината Карпош, влаевчани добија нови коловози.
Поточно станува збор за улиците „Иван Цанкар“ со сите нејзини осум краци,
вбројувајќи ги и улиците „Франц Месеснел“, „Франц Розман“, „Езерци“, „Гари“,
„Ринхини“ и „Петар Чаулев“. Веќе од наредната недела започнуваме со една
сериозна градежна иницијатива, која опфаќа асфалтирање на 15 краци од
улицата „Франце Прешерн“ – додаде Јакимовски.

www.karpos.gov.mk
gradonacalnik@karpos.gov.mk
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