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ОПШТИНА КАРПОШ УЧЕСНИК НА ,,ФЕСТИВАЛОТ
ЗА ХИГИЕНСКИ ДИЗАЈН И ХРАНА“ ВО ОХРИД
Општина Карпош како единствена општина во земјава која е
институционална членка на EHEDG (Европската агенција за
хигиенско инженерство и дизајн) традиционално и оваа година
преку свој претставник учествуваше на Светскиот конгрес кој се
одржа од 27.05.2015 до 29.05.2015 година во Охрид на Факултетот за
угостителство и туризам. Организатор на настанот беше Консалтинг
и тренинг центарот „Клуч“ како регионален претставник на EHEDG,
а поддржан од Aгенцијата за поддршка на претприемништвото на
Република Македонија, Агенцијата за храна и ветеринарство и
Иницијативата за глобална хармонизација (GHI). Во рамките на
трите дена а под името ,,Фестивал за хигиенски дизајн и храна“, оваа
престижна светска организација докажа дека е возможно науката да
се спои со забава преку извонредни гастрономски дружења. Во текот
на трите сесии со свои научни и стручни трудови се претставија 150
претставници од 15 земји. Освен Република Македонија учествуваа:
Албанија, Србија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, Украина, Русија,
Индија, Соединетите Американски Држави, Италија, Индија, Турција,
Холандија и Германија. Оваа година акцентот на средбата беше
ставен на хигиенскиот дизајн без кој не може да се замисли безбедната
и квалитетна храна. На крај од настанот учесниците се забавуваа
приготвувајќи традиционални јадења кои потоа ги дегустираа. Оваа
година пленарната седница ја отвори Лудвиг Јозенберг од „Тетра пак“
кој од 2014 година е избран за нов претседавач на EHEDG.

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

2

1 - 7 јуни 2015 Билтен бр. 180
Хуб Леливелд кој беше гостин на Општина Карпош во 2011 година за
време на зачленувањето на општината во оваа организација, минатата
година беше избран за почесен претседавач поради својот особен
придонес во поставувањето на темелите на EHEDG. Говорниците
кои партиципираат и работат на усогласување и подобрување на
законите и стандардите од оваа област во европски и светски рамки,
беа едногласни дека размената на искуства е единствен пат до
подобрување на квалитетот на работата на организацијата. Јозенберг
ги претстави новините кои се спроведуваат во ова престижно светско
тело, а тоа се: модифицирање на веќе постоечкото лого како знак
на препознатливост, беше претставен новиот Статут со седум точки
донесен во 2014 година, разработени три нови региони за една година
– Аргентина, Бразил и Кина. Беше најавено дека оваа година за прв
пат во Србија ќе се одржи годишната пленарна седница на EHEDG.
Програмата се состоеше од неколку настани:
–
научни и стручни презентации и одбрана на трудови;
–
изложување, односно претставување на производи и услуги;
–
комерцијални презентации;
–
брокерски настан;
–
гастрономски способности и запознавање на традиционалните
кујни.
За нас како општина најинтересни беа научните и стручни презентации
и брокерскиот настан на кој разменивме искуства во начинот на
работење, спроведување на законските регулативи во нашата земја
споредбено со другите земји во светот. Општина Карпош преку
нашиот претставник м-р Ирена Калајџиева-Милевска, овластено
лице за контрола и безбедност на храна за градинки и основни
училишта, се претстави со начинот на менаџирање на општинските
предучилишни и училишни установи, искуството во справување со
одредени неправилности кои се јавуваат во текот на работењето и
начинот на нивно решавање. Таа оствари бројни контакти со најава за
соработка со домашни и светски фирми и организации кои помагаат
во остварување на проекти насочени особено кон децата од рана
возраст. Општина Карпош беше посочена како позитивен пример
за грижа на здравјето на децата, а на нашиот претставник и беше
понудена соработка и размена на искуства со институции од областа
менаџирање со контролата и безбедноста на храната. Од овој
настан се публикуваше книга на апстракти – кратко претставување
на научните и стручни трудови во чиј научен и организациски комитет
беше и нашиот претставник од Општина Карпош.
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БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

„Возете велосипед но однесувајте се одговорно“, „Заштитниот
шлем е препорачливо во случај на сообраќајна незгода“, „Редовно
проверување на техничка исправност на Вашиот велосипед“ беа дел
од советите кои градоначалникот на Општина Карпош, Јакимовски и
претседателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот
на патиштата, Стаменковски, ги споделија пред присутните. Во
рамките на кампањата „Подигнување на свеста за учество на ранливи
категории во сообраќајот“, месец мај беше обезбеден за ранливата
група учесници-велосипедисти. Претседателот на Републичкиот совет
за безбедност на сообраќајот на патиштата, Стојче Стаменковски,
пренесе три пораки до граѓаните на општина Карпош. - Денеска, во
организација на Општина Карпош, реализираме една активност преку
која праќаме три пораки. Локaлната самоуправа и локалните власти во
цела Република Македонија треба да посветат поголемо и посериозно
внимание за велосипедистите, како и да обезбедат подобри услови за
нив. Втората порака која сакам да ја пренесам е поактивно користење
на велосипедите во сообраќајот. Велосипедот претставува најеколошко
и најекономично превозно средство кога е во прашање сообраќајот.
И третата порака од оваа акција е наменета за сите велосипедисти
за повнимателно и побезбедно да учествуваат во сообраќајот и да ги
почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи, како и користење
на велосипедска заштитна опрема.
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Градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, упати
апел до граѓаните на Карпош, како и до сите учесници во сообраќајот
за побезбедно користење на велосипедот како и здрава навика. Општина Карпош ја поддржува оваа кампања и не само тоа, туку
имаме дадено и свој придонес како поддршка на велосипедистите
и на зголемување на нивната безбедност во сообраќајот. Така,
по булеварот Партизански одреди поставивме жардиниери кои
не се само украс во овој дел туку овозможуваат и заштита на
велосипедистите кои се движат по оваа улица. Општина Карпош
има свои велосипедски патеки од Порта Влае до границата со
Општина Центар. Апелираме и другите општини да најдат начини
и да обезбедат велосипедски патеки за да можат велосипедистите
да се движат безбедно. Исто така, ги повикуваме сите оние граѓани
кои користат велосипеди да користат и соодветна заштитна опрема
и што почесто да го користат велосипедот - рече Јакимовски и како
вистински пример го посочи дедо Миле Станковиќ кој веќе 84 години
со велосипед ја одржува спортската кондиција, но и безбедно
управува. По медиумските изјави, градоначалникот Јакимовски
и претседателот на Советот на Општина Карпош, Лазаровски,
претставници од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот
на патиштата, како и административци и голема група граѓани, се
придружија на велосипедскиот маратон низ општината, како знак за
подигнување свест кај оваа ранлива група учесници во сообраќајот
- велосипедистите.
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РЕГИОНАЛЕН УСПЕХ НА ОДБОЈКАРКИТЕ ОД
КАРПОШ
Државно, градско и општинско прво место за одбојкарките од ООУ
„Петар Поп Арсов“. Оваа посета на основките од ова училиште, го
збогатија кабинетот на градоначалникот со сјајот на пехарското злато.
Талентираните ученички, кои дел од нив и ќе заминат во странство
поради љубовта кон одбојката, само потврдуваат дека Општина
Карпош е најспортска општина во Република Македонија. Успешни и
млади талентирани основци, кои се и стипендисти на Општина Карпош,
вредно и храбро ги бранат боите на својата oпштина и својот град.
Градоначалникот Јакимовски со задоволство ги пречека одбојкарките на
Карпош и им посака уште повисоки резултати и голем број шампионски
места и на балканско ниво.
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БЕЗГРИЖНО ДЕТСТВО 70 ГОДИНИ

Од дворот на градинката „Орце Николов“, вчеравечер ечеше звукот на
детскиот џагор. Јубилејниот 70-ти роденден на детската установа „Орце
Николов“, вработените и децата го одбележаа на пригоден и свечен
начин. Под мотото „Среќен роденден градинке мила“, најмалите се
претставија со музички и танцови точки, а со солзи радосници во очите
на негувателките, ги испратија најголемите дечиња кои од септември
оваа година ќе бидат првачиња. Игра, смеа и забава можеше да се
забележи во големиот двор каде што децата најголемиот период од
денот го поминуваат со своите другарчиња.
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Директорката на градинката „Орце Николов“, Савка Ковачевска,
задоволна од големиот одѕив на родителите и упати голема благодарност
до сите вработени во клонот од детската установа „Орце Николов“, за
одвоеното и посветено време за организација на овој голем празник. За нашиот јубилеј организиравме една малку понеобична забава и се
надевам дека им се допаѓа на децата, на родителите и на останатите
гости. Денешната наша активност ќе остане во сеќавање и затоа за
подготовка посветивме многу време. Целта ни е да ги вратиме сите
возрасни малку во своето детство. Децата од најголемата група беа
задолжени со своите воспитувачки да си работат според предвидената
програма, но и да подготват музичка точка за денеска да ја презентираат
пред своите родители и пријатели – рече Ковачевска. Овогодинешниот
роденден, како јубилеј се одбележа со низа активности во знак за
безгрижното детство каде многу генерации ги направија првите чекори,
растеа, играа и ги посадија првите дрвца и цвеќиња. Како дел од
програмата, понатамошните активности на децата ќе бидат по повод
70-годишниот јубилеј на оваа градинка.
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