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ТРЕТА НАГРАДА НА УНЕСКО ЗА
ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ ОД КАРПОШ

На меѓународниот литературен натпревар за млади 2021 кој традиционално се
одржува во јапонскиот главен град Токио, седмоодделенката Лара Станчева
од ООУ „Лазо Трповски“ го освои високото трето место. Прозната творба на
карпошанката Лара Станчева е под наслов „Fire of life“ (Оган на животот).
Наградата е освоена во силна конкуренција, поточно, на натпреварот
учествуваа 28.217 учесници од 161 земја.
Ние како држава учествуваме веќе десеттина години, но, за прв пат после
десет години Република Северна Македонија освојува волку висок пласман.
На годинешниот натпревар конкурираа лични прозни творби напишани во
форма на есеи на тема „Смислата на животот“. Училиштето „Лазо Трповски“
од Карпош на овој реномиран меѓународен натпревар го претставуваа три
ученички, координирани од предметниот наставник по германски јазик,
Стефан Симовски.
Натпреварот е во организација на УНЕСКО и фондацијата ГОИ од Токио и се
одржува во рамките на одбележувањето на „Деценијата на Обединетите
нации за одржлив развој на образованието“. Овој глобален проект се
реализира од 2020 до 2030 година и во него активно се вклучени сите земјичленки на УНЕСКО. Покровител на натпреварот е министерот за образование,
култура, спорт, наука и технологија на Јапонија.
Наградата на наградената седмоодделенка Лара Станчева и на менторот
Стефан Симовски ќе им бидат врачени на пригодна свеченост, во декември
годинава од амбасадорот на кралството Јапонија, н.е. Савада Хиронори.
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ЈУБИЛЕЈНИ 45 ГОДИНИ
ОПШТИНА КАРПОШ
Општина Карпош денеска го одбележува својот 45. годишен јубилеј, односно
четири и пол децении од својата самостојност. На овој датум , на 3. ноември
1976 година, со Законот за формирање на општини на Град Скопје, Карпош
беше основан како посебна локална самоуправа. Оваа скопска општината
го добила своето име во чест на две значајни личности од историјата на
македонскиот народ: Карпош – војвода и Христијан Тодоровски – Карпош.
Но, според некои домашни еминентни историчари, името на Општината не
се поврзува само за двајцата народни херои, туку и за самиот поим на името
Карпош, кој асоцира на монолитност, единствен од камен изделкан.
Последните децении, општина Карпош се движи со темпото на современите
европски метрополи, во манир на урбана градска средина која континуирано
се грижи за својот развој. По тој повод, на сите карпошани им го честитаме
45. роденден на Општината, со искрени желби за натамошен просперитет и
благосостојба.
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ЈАКИМОВСКИ ЈА ПРЕЗЕДЕ ФУНКЦИЈАТА
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КАРПОШ
Денеска во 10 часот во кино салата на „Кинотека на Македонија“
претседателот на општинската изборна комисија Александар Мусалевски
им ги врачи уверенијата на новоизбраниот градоначалник Стевчо Јакимовски
и на советниците од сите политички партии кои влегоа во новиот состав на
Советот на Општина Карпош.
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НЕОДГОВОРНО Е ДА СЕ ПРИМААТ ДЕЦА
ВО ГРАДИНКИТЕ ОД НАДВОР,
А ДЕЦАТА ОД КАРПОШ ДА СЕДАТ ДОМА
Градоначалникот на општина Карпош Стевчо Јакимовски утрово имаше
работен состанок со директорите на градинките на подрачјето на
општината на кој беше разговарано за главниот проблем – големиот број
на деца од општината кои чекаат на упис во градинките. Констатирано е
дека главни причини за проблемот се ограничените просторни можности и
непочитувањето на одлуката на Советот да не се запишуваат деца од други
општини.
Градоначалникот смета дека е неодговорно однесувањето на директорите
на запишуваат деца од други општини, а при тоа да децата од општината да
седат дома.
Директорите на градинките го информирале градоначалникот Јакимовски
дека во одредени објекти има простор за отворање на нови занимални
во кои би се згрижиле околу стотина деца, но за тоа се потребни околу 12
нови вработувања за кои до сега нема одобрување од министерството за
финансии.
Јакимовски најави дека во текот на следните денови ќе се бара решение
за проблемот. Во моменто, на листа на чекање во градинките Мајски цвет,
Пролет и Распеана младост има околу 350 деца.
– Бев на состанок со директорките на градинките на општина Карпош за да
го апсолвираме главниот проблем што е причината што толку деца чекаат
на упис во општината. Има неколку причини. Првата причина е просторните
можности на градинките, втората причина е тоа што и таму каде што има
простор за вклучување на уште една-две занимални за да се примат таму
дваесет до триесет дечиња , но Министерството за финансии не одобрува
нови вработувања за негователи и воспитувачи. Како што гледаме, во
Тафталиџе 1 имаме потреба од уште една до две занимални, автоматски на
тоа и персонал. Од прилика 12 лица ни требаат за да можеме да згрижиме
уште најмалку стотина деца. Инаку во моментот колку деца чекаат во општина
Карпош? Во Мајски цвет чекаат 206 деца, во Пролет чекаат 105 и во Распеана
младост 34. Имаме уште еден проблем. Запишувани се деца со кршење на
одлуката на Совет да не се запишуваат деца од други општини, што значи
дополнително е зголемен проблемот во нашата општина. Навистина е
неодговорно од директорите да запишуваат деца од други општини а нивните
соседи од општина Карпош да не можат да ги запишат своите дечиња, што
е недозволиво. Во наредните денови ќе бараме решение за овој проблем,
изјави по состанокот градоначалникот на Карпош Стевчо Јакимовски.
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