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ЧЕСТИТ ИЛИНДЕН

Денешниот голем Илинден, никогаш не бил само национален и верски празник.Тој е 
многу повеќе.Тој е симбол на непокорот и вечната борба на македонскиот народ за 
слобода, самостојност и човекови права.Тоа бил и е вечниот копнеж на сите граѓани 
на Македонија.
Низ двата Илиндена во минатото, оној во 1903г и оној во 1944г., дел од битките се 
изборија. Имаме Република, имаме самостојност, свој јазик, државно конституирање 
на македонскиот народ и на народностите. Оттогаш наваму постојано ја водиме 
вечната битка за унапредување на човековите права. Се понапред сме, но не 
застануваме.Тоа ни е завет и од големиот Илинден. Нека ни е честит празникот 2 
август Илинден и да го чествуваме во мир, слобода и просперитет.
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САНАЦИЈА НА ПЛОЧНИКОТ
ВО ТЦ ЛЕПТОКАРИЈА
Од крајот на минатата недела Општина Карпош започна со реконструкција на 
пешачкиот дел на плоштадите на територијата на општината. Деновиве се врши 
санација и замена на плочки во трговскиот центар Карпош 3 – Лептокарија, а потоа 
изведбените работи ќе продолжат и на другите плоштади каде што искршените 
и изместени плочки ќе се заменат со нови. Изведувач на работите е фирмата 
„Изградба Комерц“, а се очекува реконструкциите да траат околу еден месец.
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КАРОЛИНА, ТАМАРА, DJ – И, НО И ПРОГРАМА ЗА 
МЛАДИ НА „КАРПОШОВО КУЛТУРНО ЛЕТО 2021“
Од 26 – ти до 28 – ми август, на платото на „Млечен“ (УЗ „Владо Тасевски“) 
и плоштадот „Делфина“ (Влае 2), ќе се одржи традиционалната културна 
манифестација на општина Карпош, „Карпошово културно лето 2021“.
И оваа година, програмата е прилагодена за сите генерации и тридневниот 
настан ќе биде исполнет со перформанси за децата, младите и повозрасните.
Првиот ден од „Карпошово културно лето 2021“ (26-ти август), на „Делфина“, 
во Влае 2,  ќе започне со настап на хорот на  Детскиот фестивал „Поточиња“ од 
19:00 часот, а во детскиот дел ќе има и маскоти за анимирање на најмладите. 
Во 20:00 часот, присутните ќе имаат можност да уживаат во перформансот 
на DJ Мартин – Antenna 5. А, првиот ден ќе го затворат популарното дуо, 
Александар Митевски & Драган Спасов – Дац, кои од 20:45 часот ќе пејат 
свои авторски песни, како и хитови за сите генерации.
Вториот ден од „Карпошово културно лето 2021“ (27-ми август), на платото 
на „Млечен“, во УЗ „Владо Тасевски“, oд 19:30 часот, ќе започне со детска 
музика и популарни детски маскоти, а од 20:15 часот вечерта ќе продолжи со 
перформанс на DJ Баже – Antenna 5.
Во вечерниот дел, од 21:00 часот, карпошани и граѓаните на Скопје ќе имаат 
можност да уживаат во концертот на нашата најголема музичка ѕвезда, 
Каролина Гочева. Ова ќе биде нејзин прв концерт на отворено, по пауза од 
две години. Таа, со својот бенд, во живо ќе изведе повеќе песни од албумите 
„Македонско девојче 1 и 2“, „Извор“, а ќе отпее и дел од поп – хитовите.
Последниот, трети ден од „Карпошово културно лето 2021“ (28-ми август), 
на платото на „Млечен“, во УЗ „Владо Тасевски“, од 19:30 часот ќе настапи 
македонскиот јутјубер Стефан Лазаров, а ќе има и детски маскоти за 
анимирање на најмладите.
Во 20:15 часот, DJ перформанс ќе има DJ Баже – Antenna 5. Културното лето 
ќе го затвори Тамара Тодевска, која од 21:00 часот ќе одржи целовечерен 
концерт за граѓаните на Карпош. По нејзините успешни концерти во Античкиот 
театар во Охрид и Хераклеа во Битола, карпошани и скопјани ќе можат да ја 
слушнат во живо и во срцето на главниот град.
Ова е трета година како општина Карпош ангажира исклучиво изведувачи од 
домашната културна сцена, со цел нивна поддршка и поголема афирмација. 
За „Карпошово културно лето 2021“ се одвоени 1.750.000 денари, средства од 
Буџетот на локалната самоуправа.
За организацијата на тридневниот настан, општината доби согласност од 
Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и истиот ќе 
се организира по протоколите за реализација на јавни настани на отворено.
Ги повикуваме граѓаните да дојдат и да уживаат во вечерите, кои ќе бидат 
исполнети со квалитетна музика и програма за сите возрасти.




