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Во предпразнична атмосфера, вчеравечер во кафе барот „Концепт 37“, се 
одржа новогодишна изложба на честитки изработени од реномирани и млади 
надежни уметници. На традиционалната изложба учествуваа 22 ликовни 
творци кои на креативен уметнички начин, изработувајќи честитки, 
го најавија доаѓањето на новата година. Новогодишните честитки беа 
изработени во повеќе техники, акварели, пастели, графика, колаж и маслени 
слики. Предновогодишното дружење беше збогатено со поезијата на Филип 
Димкоски и музички евергрини од поп пејачката Љупка Најдановска. Целта 
на оваа празнична активност е размена на иновативни идеи како и меѓусебно 
дружење.

ИЗЛОЖБА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ

ФОРУМ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНОСТА
Во организација на секторот за развој на локалната самоуправа од Карпош, 
денеска во општинските простории, Агенцијата за вработување на РМ за 
невработените лица организираше Проект-Форум со работодавачи. Покрај 
информирањето за активните програми и мерки, беа изложени и новите 
законски можности со кои се олеснуваат условите при вработување. Во таа 
насока беа разгледувани различни модалитети и низ дискусија се утврдија 
точките кои ќе го сочинуваат новиот план и стратегија за намалување 
на невработеноста. На Форумот, исто така се говореше за работата на 
институциите и за можностите за нивно подобрување.
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ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ОД КРАЖБА ВО 
АВТОМОБИЛИ

Одделението за превенција при СВР Скопје во соработка со урбаните 
заедници на територија на Карпош и полициската станица Карпош, денеска, 
пред маркетот “Веро“ во населбата Тафталиџе, го реализираше завршниот 
дел од проектот ,,Не оставајте вредни предмети во вашите автомобили’’. 

Граѓаните беа запознаени со кампањата, која има за цел да ја подобри 
општата безбедност, односно да ја подигне свеста за нивна заштита од кражба 
во автомобилите. Во рамки на оваа акција учествуваше и претседателот 
на Советот на општина Карпош, Сашо Лазаровски, кој во придружба со 
полициските службеници им подели на учесниците во сообраќајот, гребачи 
за мраз наменети за чистење на ветробранското стакло.

Во насока кон подобра реализација на проектот, беа одржани повеќе 
информативни средби и состаноци во просториите на урбаните заедници на 
општина Карпош.
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ШАМПИОНСКО МЕСТО ЗА ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“
  Напорната работа на училишниот одбојкарски тим на ООУ „Лазо Трповски“, 
денеска беше наградена. Одбојкарките, и покрај квалитетните противници, 
се изборија и го освоија првото место на Градското првенство во одбојка, на 
ниво на Град Скопје, кое се одржа во спортската сала на Средното фискултурно 
училиште. Од повеќе училишни екипи на територија на главниот град, 
најдобрите три места ги заземаа ООУ „Лазо Трповски“,прво место, второ 
место за ООУ „Димо Хаџи Димов“, а пак третото место за ООУ „Петар Поп 
Арсов“ од Општина Карпош.

                        Во навивачка и спортска атмосфера, се одигра полуфиналниот 
натпревар помеѓу училиштата „Лазо Трповски“ и „Петар Поп Арсов“, со 
резултат 2:1, а вториот полуфинален натпревар, помеѓу училиштата „Димо 
Хаџи Димов“ од општина Карпош и „Панајот Гиновски“ од општина Кисела 
Вода. Финалниот натпревар се одвиваше помеѓу двете основни училишта од 
Општина Карпош, „Лазо Трповски“ и „Димо Хаџи Димов“, кој заврши 2:0 
во корист на одбојкарките од „Лазо Трповски“.

                        Првите две места, ООУ „Лазо Трповски“ и „Димо Хаџи Димов“, 
продолжуваат и понатаму со својата спортска борба, која ќе се одвива во март 
идната година во Валандово, каде ќе си ги одмерат силите со уште неколку 
основни училишта на Државно ниво.   
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На денешниот голем православен празник „Свети Никола“, во присуство на 
високи политички функционери и голем број граѓани, се осветуваше местото 
и се поставуваше камен темелник на новата црква во Карпош. На барање на 
граѓаните, македонскиот православен храм „Христос Спасителот“ ќе “никне“ 
во Карпош 3, позади Т.Ц. “Скопје Сити Мол“. На свечениот црковен чин, 
на кој воедно даде благослов и ја одржа свечената литургија за изградба на 
црквата, присуствуваше поглаварот на МПЦ, г.г. Стефан заедно со своите 
свештенослужители. Првиот човек на Општината, Јакимовски на граѓаните 
им вети уште неколку цркви на територија на Карпош.

- Покрај овој свет храм, камен темелник ќе поставуваме веќе наредната година 
во наслебата Влае, како и уште една црква во Козле во близина на споменикот 
“Кузман Јосифовски Питу“. Во потрага сме по локација за четврти храм 
на територијата на Карпош, и тоа во Карпош 1 и 2 и со тоа сметаме дека во 
најголем дел на подрачјето на Карпош, ќе биде покриено со православни божји 
храмови. Веруваме дека токму во нив се почесто ќе се склучуваат бракови и ќе 
се крштеваат дечиња. Нема да биде доволно да ги кренеме само ѕидините на 
овој храм, туку многу е важен квалитетот на фрескописот како и иконостас – 
рече Јакимовски и упати апел до сите присутни граѓани и добронамерници, да 
дадат свои придонес за побрза и поквалитетна изградба на црквата.

Ктитор на храмот ќе биде Зоран Антич, а проектот е на фирмата „Синдикат 
студио ДОО“ Скопје.   

„ХРИСТОС СПАСИТЕЛОТ“ ЌЕ ГИ ЧУВА 
КАРПОШАНИ


