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КАРПОШ ГО ОДБЕЛЕЖА ,, БОГОЈАВЛЕНИЕ – ВОДИЦИ’’
Во духот на православната традиција, денес со почеток од 12:00 часот ,
во водите на реката Вардар, на ,, Железниот мост’’ , во населбата Влае, се
одбележа големиот христијански празник ,,Богојавление- Водици’’. Пред
голем број присутни граѓани и високи претставници на политичкиот живот
во Република Македонија, свештени лица од црквата ,, Свети Пантелејмон,,
од Нерези и ,,Свети Петар и Павле’’, од Ѓорче Петров, го фрлија крстот во
реката Вардар, а најголема среќа имаше Петар Пецевски.
Токму овој свет крст се верува дека ќе му донесе здравје и бериќет во
претстојнава година. По завршувањето на манифестацијата, присутните
граѓани и верници се упатија кон црквата ,, Свети Пантелејмон’’, каде
што ги чекаше богата трпеза. На градоначалникот на Општина Карпош
Стевчо Јакимовски, црковниот одбор на црквата му додели благодарница, за
неговата поткрепа во организирањето на манифестации за христијанските
празници.
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СДСМ НУДИ ДЕСТРУКЦИЈА-ОПШТИНАТА РАЗВОЈ НА КАРПОШ
СДСМ повторно во Карпош настапува со деструкција. Конечно сега се знае
против што се: против носење на детални урбанистички планови! Само за
жал граѓаните во Карпош не можат да дознаат за што всушност се залага
СДСМ? Кога се тие на власт во Карпош, измената на ДУП-овите за нив се
нормална работа, но кога се опозиција, се живо им пречи па дури и ДУПовите кои се усогласуваат со Генералниот урбанистички план.
Иако овој протест го најавуваат речиси дваесеттина дена, очигледно не
можат да го соберат ниту своето членство, туку едвај стотина истомисленици
на кои им пречи развојот на Карпош.
Карпош и натаму ќе биде водечка општина, не само во Македонија, туку
и во регионот, а СДСМ ќе биде водечка партија во деструкции и лаги. Во
Карпош и натаму ќе се реконструираат училишта, градинки, улици, ќе се
градат плоштади, кејот на Вардар, детски игралишта. Ќе се подигаат нови
зелени површини и цветни аранжмани. Очигледно СДСМ не се пронаоѓа во
градителството, туку во уривањето. Колкава поддршка имаат од граѓаните
можеа денес и самите да се уверат.

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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СПОРТСКИ ОДБЕЛЕЖАН РОДЕНДЕНОТ НА ТОШЕ
ПРОЕСКИ 2016

Под покровителство на Општина Карпош, а во организација на Здружението
на стопанственици Власи “Мандра“, по седми пат, со меморијален турнир
во мал фудбал, се одбележа роденденот на прерано згаснатиот живот на поп
иконата Тоше Проески. Оваа година, за прв пат, спортската манифестација
имаше натпреварувачки карактер на која беа доделени пехари за најдобрите
три фудбалски екипи како и пехар за најдобриот ферплеј спортски тим.
Координаторот на Здружението на стопанственици Власи „Мандра“ од
Скопје, Ѓорѓи Ѓорѓиев изрази задоволство до Општина Карпош, која веќе
четврти пат стои зад оваа спортска манифестација.
- Огромна благодарност на целосната поддршка која ја имаме од Општина
Карпош и сигурен сум дека и понатаму истата ќе продолжи, бидејќи еден дел
од животот на Тоше, тој го помина токму во оваа општина. Морам да кажам
дека ние Власите, чуствуваме обврска на некој начин да му оддадеме почит
за неговите незаборавни дела бидејќи тој го заслужуваше тоа. Па затоа, овој
спортски настан, како Здружение, го организираме седма година по ред. Тоше
покрај песната беше и спортис, одбојкар, но ние со фудбалот го одбележуваме
неговиот роденден.
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На меморијалниот роденденски турнир во чест на Тоше Проески, учествуваа
четири екипи: „Мандра“ од Скопје, „Општина Карпош“ од Скопје,
„Крушува“ од Крушево и „Лиличеа Ароши“ од Велес. Во спортска и навивачка
атмосфера во СЦ „Борис Трајковски“ денеска се разви вистински фудбалски
меч. Првото место го освои екипата на „Лиличеа Ароши“ од Велес, второто
место го освоија фудбалерите од „Општина Карпош“ од Скопје, третото место
отиде во Крушево за екипата „Крушува“, а пак четвртото место го освоија
фудбалскиот тим на „Мандра“. Во рамките на турнирот, неизбежна беше и
културно забавната програма во која учествуваа познати интерпретатори
на влашки песни, рецитатоти и други дејци. Во дел од програмата се вклучи
и Фан-форум клубот „Тоше Проески“ од Скопје. Манифестацијата беше
поддржана и од Меѓународната фоднација „Тоше Проески“.
Во продолжение следува целосната табела на резултатите од турнирот во мал
фудбал:
Прв натпревар помеѓу екипите на:
„Крушува“ и „Лиличеа Ароши“ – 1:8
Втор натпревар помеѓу екипите на:
„Општина Карпош“ и „Мандра“ – 4:3
Трет натпревар помеѓу екипите на:
„Мандра“ и „Крушува“ – 5:7
Четврт натпревар помеѓу екипите на:
„Општина Карпош“ и „Лиличеа Ароши“ – 1:3

Општина Карпош
Ул. Радика бр.9
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