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Македонскиот Мајкл Џексон, Матеј Ивановски 
од ООУ „Лазо Трповски“ го освои првото место на 
овогодинешната манифестација „Карпош има та-
лент“. Во егзалтирана, но и натпреварувачка атмос-
фера, со овации и аплаузи, се избра „нај талентот“ 
за овогодинешната манифестација „Карпош има 
талент“. На ова шоу кое станува традиција проде-
филираа вистинки креативци во актерство, танц, 
музицирање на инструменти.

Со монологот „Убавата Иванка“, драмски 
претставен од Марија Јанчевска од ООУ „Димо 
Хаџи Димов“, младата уметница присутните ги ос-
тави без здив. Извонредното дело прераскажано од 
ова мало девојче беше вистинско драмско доживу-
вање. Соучениците пак на третонаградената Ања 
Давитковска од ООУ „Јан Амос Коменски“, со апла-
уз ја поздравија нејзината игра преточена во моде-
рен танц на познати странски музички хитови. Гра-
доначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јаки-
мовски им ги додели победничките дипломи на 
тројцата победници на „Карпош има талент“.    М.Г.

ВО ФОКУСОТ
РОДЕНДЕНСКО ЦВЕТНО ДЕФИЛЕ

МАТЕЈ ИВАНОВСКИ - НАЈ ТАЛЕНТ ВО КАРПОШ
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ОД МОЈ АГОЛ

Почитувани сограѓани,
Во изминатите месеци, септември и октомври минавме многу 

активен, дури  би рекол возбудлив период. На самиот почеток на 
училишната година се соочивме со зголемена опасност од ширење 
на неколку заразни болести, како жолтица, листерија. Тоа од нас, 
како одговорна власт, бараше зголемена будност и благовремено 
преземање на превентивни мерки. За таа цел извршивме целосна дезинфекција на училишните 
и предучилишните установи, времено затворање на јавните чешми, а паралелно вршевме едука-
ција во училиштата со одговорниот наставен и раководен кадар преку стручни предавања и за-
познавање со чекорите кои треба да се преземат да не дојде до ширење на болеста.

 Изминатиот период од градежен аспект имавме дузина активности околу интервенции на 
неколку улици, обележување на хоризонтална и вертикална сигнализација, поставување на рам-
па на улица Волгоградска, изградба на неколку патеки во училиштата „Лазо Трповски“ и „Петар 
Поп Арсов“, го обновивме и го засиливме осветлувањето на Кејот на Вардар, каде е омилената 
пешачка патека на карпошани.

Сепак, октомври некако ни мина во знакот на одбележување на 38-от роденден на Општина 
Карпош. Ние како што е вообичаено, сите родендени ги одбележуваме работно и ангажирано. 
Освен традиционалните манифестации како „Ем умеам, ем можам“, крводарителната акција и 
хуманитарната „Да бидеме хумани за нашите соседи“, организиравме и неколку еколошки ак-
ции. Специјално за Деновите на Општината востановивме купови во кошарка, фудбал и одбојка 
за девојки, преку кои го поттикнавме спортскиот и натпреварувачки дух на младите. Карпош е 
веќе прогласена за најспортска општина и навистина  со максимални напори се трудиме тој епи-
тет да го задржиме, како преку училишните лиги, така и преку учество на сите спортски мани-
фестации во Општината, Градот и државата.

Секогаш имаме чувство и за уметноста и културата. Дузина ликовни, поетски, музички вече-
ри организирани од Општина Карпош и на крајот се, разбира избиравме и најталентиран млад 
уметник од основните училишта, преку сега веќе познатата манифестацијан „Карпош има та-
лент“. Дарбите на нашите ученици искажани преку танцот, песната, актерската игра, беа фасци-
нантни и ја пленеа публиката. Навистина беше тешко од добрите да се избираат најдобри, но се-
пак некој мораше да се закити со ова признание. Се надевам дека тоа е вистинскиот избор и при-
мер за сите други да се трудат и да се докажуваат.

Во овој меѓупериод не ја запоставивме ниту редовната работа. Не ја забораваме хигиената и 
убавиот изглед на Општината. Нови цветни насади имаме долж Партизанска, хортикултурно го 
освеживме и платото кај Педгошка академија, се грижиме за хигиената на територијата на целата 
општина.

Преку Советот на Општина Карпош донесовме дузина одлуки од значење за граѓаните на 
Карпош, најавените бесплатни ужинки и еднодневни екскурзии, засилено работиме на легализа-
ција на бесправни објкети, на натамошна урбанизација на општината и олеснување на условите 
за привлекување на инвеститори преку новите детални урбанистички планови. Мораме да се 
пожалиме дека во време на скудни инвестиции и финансиска криза, правиме надчовечки напо-
ри да го одржиме високото ниво на професионалност и вистински сервис на своите сограѓани.

Вашиот градоначалник, Стевчо Јакимовски
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ВЕТЕНО СТОРЕНО
ЕСЕНСКИ ПОДГОТОВКИ

Со првите есенски денови, Секторот за уреду-
вање на градежно земјиште и комунални работи 
почна со подготовките за интервенции во инфра-
структурни објекти. Најчесто тоа се нјургентните 
потреби кои ги посочуваат граѓаните, изградба на 
пешачки патеки, засилено осветлување на патеката 
на Кејот на Вардар, обнова на улична сигнализација 
на споредните сервисни или станбени улици. Се-

пак, Општината максимално ги користи деновите 
пред поголемите заладувања да ја освежи и да ја за-
држи убавата „цветна слика“ на Карпош, како нај-
зелена и хортикултурно средена локална самоупра-
ва. Токму затоа се поставуваа нови жардињери 
долж Партизанска, нови расади кај платото кај Пе-
дагошка  академија и сл.Во тој дух продолжуваме да 
работиме и натаму.

Хортикултурно уредување на Плоштад Педагошка. Изведувач: Прокоп енергетик

Две пешачки патеки во дворот на ООУ „Петар Поп Арсов“.
Изведувач: Еуроинвест ИНГ

Една пешачка патека во дворот на ООУ „Лазо Трповски“.
Изведувач: Еуроинвест ИНГ
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®
HOME AWAY FROM HOME

HOTEL
 MRAMOR®

             tel./fax : +389 2 2044-528, gsm: +389 70/78 226 663 

                      11, Klenoec – 1000 Skopje, R. Macedonia 

                                       info@mramor.com.mk   

    

        PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.HOTELMRAMOR.COM  

Обновување на вертикална сигнализација на 
крстосницата помеѓу ул. Милан Марковиќ и 
ул. Братфордска. Изведувач: Бојта М-Скопје

Поставување на пристапна рампа на ул. Волгоградска бр. 12, влез 2
Рампата ја постави фирмата Еуроинвест ИНГ

GRAND
foto & video
Снимање и фотографирање
на секаков вид на прослави

Свадби
Крштевки
Сунети
Матури

070/ 582 - 306
ТЦ Порта Влае
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Нови 37 светлечки арматури со подобра расвета 
на кејот на Вардар. Изведувач: Електроизградба-Скопје 

Жардиниери долж Партизанска. Линк Медиа плус во соработка со Хорти дизајн-Скопје 

Предупредувачки знак зад зградата на Симпо.
Изведувач: Мастеф-Скопје  
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ВЕСТИ

Ул. Партизански одреди бр. бб ТЦ Лептокарија - Карпош 3
Контакт тел: 02/3077 - 759

www.revista.mk

ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА

Општина Карпош, во соработка со Министер-
ството за труд и социјална политика и Центарот за 
социјална работа, одржа неколку информативни 
средби во делови од општина Карпош, како продол-
жение на проектот ,,Отворени денови на социјална-
та заштита во рурални средини‘‘. Овој проект има 
за цел, да ја претстави социјалната заштита до жи-
телите во руралните средини преку информирање 
на жителите за условите, начинот и постапката за 
остварување на правата од социјалната заштита. Во 
Општина Карпош овој проект започна со реализа-
ција во 2013 година, кога беа одржани информатив-
ни средби од овој вид, со жителите на Горно и Дол-
но Нерези, Бардовци и Злокуќани. Првата инфор-
мативна средба за оваа година беше одржана во ур-
баната заедница во Бардовци, каде што присутните 
жители поставуваа прашања околу остварување на 
правото на социјална парична помош, помош и 
нега од друго лице, правото на постојана парична 
помош и сл. На оваа средба присуствуваше прет-
ставник од Центарот за социјална работа-Подрачна 
единица Карпош и од Одделението за детска, со-
цијална и здравствена заштита при Општина Кар-
пош. 

 М.Г

БАРДОВЧАНИ СЕ СОВЕТУВАА 
СО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА

По повод Денот на гладта, 16-ти и 17-ти октом-
ври, ООУ „Јан Амос Коменски“ традиционално по 
трет пат организираше хуманитарна акција под мо-
тото „Ајварче за мене, ајварче за тебе“. Пред првиот 
училишен час, основците ги оставаа своите тегли со 
зимница на собирниот пункт кој беше поставен во 
холот на училиштето. Ајварче, лутеница, корнишо-

ни, цвекло, мармалад и слатко, беа дел од големиот 
асортиман на производи донирани од учениците за 
учениците. Собраната зимница се подари на учени-
ците од истото училиште кои најмногу имаат пот-
реба. Дел од собраните тегли, ќе се поделат и на со-
цијално загрозените семејства во општина Карпош.

И.М.

Општина Карпош започна со редовна есенска 
дератизација, дезинсекција и дезинфекција за уни-
штување на штетни глодари, инсекти заради пре-
венција од заразни болести. 

Со дератизацијата ќе бидат опфатени околу пет 
илјади шахти, а самата дезинфекција, дезинсекција 
и дератизација ќе биде спроведена во сите основни 
училишта и детски градинки што се на нејзино под-
рачје.

ЗИМНИЦА 
ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ СЕМЕЈСТВА
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ИНТЕРВЈУ

 Дојдовте на едно исклучително сензитивно 
и одговорно место, односно секретар на Оп штина 
Карпош. Каков  е предизвикот за еден млад човек 
да се биде прв административец? 

-Точно е тоа дека ова е многу одговорна функ-
ција, имам само 33 години но тоа не значи дека сум 
нов во оваа работа. Јас сум од 2006 година во Оп-
штината, како асистент на тогашниот секретар на 
Општина Карпош, Хилда Ефтимова. Оттука произ-
легува дека оваа работа, како административен дел 
од начинот на работа на Општина Карпош, ми е 
многу позната. Предизвикот е самата функција од 
причина што, хиерархиски, според Законот за др-
жавни службеници, оваа е највисоката функција во 
административниот дел од општинската админи-
страција. Предизвик е што шеф на целата админи-
страција подразбира менаџер, работите и дејности-
те коишто ги извршува Општината. 

Точно дека на оваа функција настапувам со сво-
и те 33 години, но како што кажав и претходно по-
минати се сите стадиуми на општинското работење. 

 Вашиот маневарски простор, дали сте само 
имплементатор или има и креативна компонента?

-Креативната компонента е во делот на изготву-
вањето на законските акти за кои е надлежна Оп-
штина Карпош воопшто, но и во делот на спроведу-
вањето на веќе донесените законски акти, за којшто 
е надлежна Општината во дејностите каде треба да 
постапува. На тој начин ја штитиме законитоста и 
уставноста на актите што се издаваат, а од друга 
страна, пак, креираме процес којшто ја заокружува 
таа цела нишка на законски и подзаконски акти врз 
основа на кои работи целата државна управа. 
 Карпош важи за една од најурбаните опш-

тини. На што се должи тоа?
-Ние се трудиме да ги следиме тие текови и 

постојани трендови  на спроведување на нормите 
коишто ги пропишува државата. Од друга страна, 
во иднина би оделе во креирање норми и подзакон-
ски акти коишто го олеснуваат живеењето на граѓа-
ните на пониско ниво, што ја прави децентртализа-
цијата појака. Она со што сега се соочуваме, се не-

ОПШТИНАТА ПОСТОИ ЗА ГРАЃАНИТЕ

Бојан Милошевски, секретар на Општина Карпош
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кои закони кои во една фаза (Законот за бесправно 
изградени објекти) вршат една улога, во друга фаза 
има друга, во смисла на поделба на трошоците и на 
на доместокот околу постапувањето со бесправни 
објекти. Најважно е што секое парче од мозаикот со 
кое се одзема надоместокот како приход на Општи-
на Карпош води кон централизација, а не кон децен-
трализација на Општината. Таков тренд имаме и 
постои, и затоа, со овие материјални закони коишто 
не кореспондираат, во дел на Законот за локалната 
самоуправа и законот за Градот Скопје мора да се 
интервенира. 
 Дали мислите дека децентрализација се 

слу  чува кога ќе заврши фискалната децентрали-
зација?

-Апсолутно. Меѓутоа, такво нешто не верувам 
дека ќе се случи во блиска иднина. Фискалната де-
централизација треба да се спушти на локално ниво. 
Сите приходи коишто ги прибира државата, на при-
мер ДДВ-то, регистрација на моторни возила, при-
ход на продажбата и на градежно земјиште и прихо-
дите по основ надоместок за уредување на градеж-
ното земјиште, што се остваруваат во границите на 
единицата за локална самоуправа да биде приход 
единствено на локалната самоуправа. 

Ние сега се наоѓаме во ситуација каде што, Оп-
штината ја има поставено целата инфраструктура 
до градежната парцела каде што треба да се гради 
определен објект а ние по дефиниција надоместокот 
во висина од 60 проценти го делиме со Градот Ско-
пје. Во најмала мера, овој сооднос треба да биде об-
ратен. Тоа е вистинската смилса на децентрализа-
цијата. 
 Зошто не е така како што велите, од што се 

плаши централната власт, која и да е, од осирома-
шување?

- Граѓаните на општина Карпош не ги интереси-
ра глобалната политика, затоа што тие може приход 
да остваруваат на друго место. Нив ги интересира 
дали улицата до каде што треба да пристапи е ас-
фалтирана, дали има постојано чиста вода за пиење, 
дали уличното осветлување до самиот објект работи 
постојано и дали светилките се заменуваат со нови. 
Нив ги интересира дали училиштето во кое учи 
нивното дете е реновирано, дали истото е енергет-
ски ефикасно, дали неговите услови за живот му се 
подобрени како резултат на работа на локалната са-
моуправа.
 Може да заклучиме дека всушност Општи-

ната е пред се за граѓаните?
-Тоа е суштината на децентрализацијата. Да се 

спушти работата и дејноста на ниво на месна самоу-
права. Таа подразбира одлучување на граѓаните. 
Ние  постоиме за граѓаните, а поентата е дека тие 
средства кои доаѓаат од граѓаните ние треба да ги 
инвестираме повторно за нив. И ние тоа го прави-
ме! Затоа ќе видите, на територија на општина Кар-
пош дека постојат десет од темел реновирани учи-
лишта, енергетски ефикасни, ќе видите атмосфер-

ски и фекални канализации по сите улици, граѓани-
те не газат по кал, не одат по раскопани улици, по-
ројнит дождови не се задржуваат на улиците, нема 
да видите прекоп на самата улица. Доколку тоа се 
прави, тоа се прави од страна на тротоарите.
 Дали сте добар сервис на граѓаните?
-Јас сметам дека преку менаџирањето на овие ра-

боти и со раководителите на секторите во самата 
општина, сите ние како еден тим придонесуваме за 
овие работи да бидат поставени без да има поли-
тичка волја. Политичката волја е на страна на градо-
началникот. Градоначалникот според својата функ-
ција ја води политиката на реализација на актив-
ностите во Општината. Ние, како одговорна адми-
нистрација за граѓаните сме тука да ги спроведеме 
тие политики и да се грижиме за уставноста и зако-
нитоста во спроведувањето на одлуките.
 Ќе се согласите дека нема идеална општи-

на. Тоа значи дека секогаш ќе има незадоволни 
граѓани, како стоиме на тој план?

- Секогаш ќе има незадоволни граѓани и ние се 
стремиме во нашата работа да имаме што помалку 
такви. Ние се стремиме ако сме ја направиле фаса-
дата на зградата 75 на улица Партизанска, да ја на-
правиме и зграда 76. Тоа е вистинскиот сервис за 
граѓаните. Барањата на граѓаните се се повеќе и по-
веќе поголеми. Тоа ни дава поттик кон развој на са-
мата општина. Тие се главни во процесот на одлучу-
вање. На тој начин, преку нивните барања, тие нас 
ни ги даваат идеите. 
 Каков е Карпош во иднината?
Во поглед на тоа како ја гледаме Општината, са-

кам да кажам дека во современи услови на живеење, 
бидејќи претставуваме европска општина, дигита-
лизацијата, компјутеризацијата во светот и воопш-
то во живеењето, е на највисоко ниво присутна во 
сите полиња во живеењето. Ќе настојуваме во идни-
на и со новиот објект, замислата е да биде електрон-
ска администрација. Е администрација да биде во 
вистинска смисла на зборот. Ќе воспоставиме елек-
тронски систем каде предметот ќе биде распределен 
на референт според случаен избор. Да нема прити-
соци врз вработените, ќе биде распределен според 
случајност. Текот од приемот до завршување на са-
миот предмет ќе биде во електронска форма. Да се 
следи со кон кретно зададени интерни рокови. Кога 
ќе биде пред метот примен кај референтот или кај 
службеникот, отпочнуваат неговите рокови за извр-
шување на из ра ботка на истиот и тоа се ќе биде во 
електронска форма. 

Јас за сето ова научив многу од моите претход-
ници. Го споменувам и покојниот секретар Владо 
Поповски, којшто исклучително компетентно и 
стручно ја водеше администрацијата, којшто поста-
ви за своето време, некои високи стандарди кои, 
пак, ние помладите генерации само можеме да се 
трудиме ги надградиме и да воведеме некои нови. 

Виолета Цветковска
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Во дворот на Бранко Ристевски, во населбата 
Влае, израсна тиква тешка 70 килограми. Не знаеме 
дали има други вакви искуства ширум земјата, но за 
Карпош ова е навистина необичен рекорд. Бранко и 
Милица Ристевски ги насадиле тиквите во својот 
двор и не верувале дека може да израсне толку тешка 
тиква. 

-Ние со години, во својот двор-бавча, си садиме 
тикви, краставици, домати, па и гравче. И навистина 
береме богати плодови. Ни растат и големи краста-
вици, големи тикви. Ова е прва година да израсне 
толку тешка тиква, бидејќи со години наназад нив-

ната тежина била најмногу до 17 килограми. Оваа го-
дина насадивме пет корења од домашни семки и 
сите никнаа, велат домаќините, чудните „рекордери“ 
во Карпош, иако ова лето беше доста влажно и вр-
нежливо. 

 Тие со љубов и посветеност ни објаснуваа кои 
се сите подготвителни работи, за  природата да им 
врати со ваков благодет.

-Почвата треба добро да се обработи, се наѓу-
брува што е можно повеќе со природно арско ѓубри-
во. Во конкретниов случај имаме ставено коњско ѓу-
бриво. Токму тоа е причината за да се роди тол ку 
тешка тивка во Карпош. За да има толку успешни 
плодови, освен ѓубривото важно е и наво днувањето. 
Секој ден наводнувавме, за почвата да впие доволно 
влага. Тиквите не бараат многу сонце, но затоа вода-
та е најважна работа за правилно растење на плодот. 
Штом вегетацијата им завршува тие се подготвени 
за берба. Лисјата им се сушат и се прибираат. Докол-
ку е топло времето и по вегетацијата, се поткинуваат 
заедно со лозата. Долж по лозата се завртува плодот 
и треба да го пече сонце неколку дена. 

Тикавата-рекордер од Карпош е насадена на по-
четокот на април во мала саксија, за заштита од 
полжави, бидејќи ова лето беше многу дождливо и 
полжавити вистински се „распослаа“ насекаде, па 
дури успешно им тргна со храната од расадот на 
тиквите. 

-Годинава од четири корења излегоа пет тикви. 
Другите тикви достигнаа максимална тежина од 15-
17 килограми, но нам ова ни се случува првпат, ве-
лат гордите бавчеванџии од Влае.      

М. Глигорова

Необичен род во дворот на Ристевски во Влае

СЕ СЛУЧИ...
ТИКВА  РЕКОРДЕР ВО КАРПОШ

Пиците 
Кватро Формаџи       

Фрути ди Маре 
и Џовани 

не се во промоција

Кватро Формаџи       Кватро Формаџи       

не се во промоцијане се во промоцијаПромоцијата не вклучува пици за носење и достава.

Телефон за резервација:
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и Џовани 

не се во промоцијаПромоцијата не вклучува пици за носење и достава.

Телефон за резервација:

ДЕНОВИ НА ОПШТИНАТА

Во организација на Општина Карпош и Секто-
рот за економски развој при Општината, по 12-ти 
пат, се одржа големата манифестација „Ем умеам, 
ем можам“. Овогодинешното издание на музички-
от и продажен хепенинг, официјално ги отвори Де-
новите на Општината. Освен богатата музичка 
програма, на околу 30-на продажни штандови беа 
изложени производи на малите и средните пре-
тпријатија. Платото пред трговскиот центар „Ско-
пје Сити Мол“ беше преполно со љубителите на до-
брата музика и вистинското дружење. Атракција 
на традиционалната манифестација беше српската 
група „Фрајле“ која ја сочинуваа четири извонред-
ни музички таленти. Тие, со својот двочасовен 
настап, направија вистинско музичко шоу и на 
оригинален начин го заокружија завршетокот на 
12-то издание на „Ем умеам, ем можам“. По својот 
настап, “фрајлици“, по барање на многубројната 
публика, се вратија на бис. Со своите хитови, 
„Фина“, „Их либе дих“, „Штиклице“, „Љубав“, 
„Вештице“ и многу други, својот музички настап го 
збогатија и со домашни и странски евергрини.

 Претседателот на Комисијата за јавни дејности 
при Советот на Општина Карпош, Зоран Попов-
ски, топло ги поздрави присутните и се заблагода-
ри на бизнис-учесниците во овогодинешната ма-

нифестација. -Ова не е само музичка манифеста-
ција, ова пред се е најголема саемско продажна ма-
нифестација. Културните настани ги обединуваат 
луѓето, а овој традиционален хепенинг им овозмо-
жува на граѓаните целодневно другарување и посе-
та на големиот избор на продажните штандови на 
малите и големите претпријатија.“

 Целодневната забава помина во знакот на му-
зиката и современата мода. Музички настапи имаа 
Антонио Бенд и Анѓелина, Илија Кикиритков и 
Бенд и Бубе Најдановска. За забавата да биде што 
побогата со различен стил на музика, Дј Васе и Дј 
Ли, ги размрдаа карпошани со својот хип-хоп му-
зички сет. За љубителите на народната музика свој 
настап имаше и КУД „Мирче Ацев“. На годинешно-
то „Ем умеам, ем можам“ имаше место и за мода и 
тоа за Модното студио „Црнокрак“, а на големата 
сцена продефилираа најмладите таленти во рамки-
те на детската модна ревија. Модниот хепенинг го 
заокружи перспективната и млада дизајнерка Евге-
нија Зафировска. По големите модни настапи во 
Љубљана, Марибор, Копар, Блед и многу други, 
жителите на општина Карпош можеа да ја погле-
днат колекцијата која беше инспирирана од тради-
ционалната македонска народна носија.   

М.Г.

МУЗИКА И ДРУЖБА НА „ЕМ УМЕАМ, ЕМ МОЖАМ“
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Хуманоста на карпошани се покажа на дело. На 
крводарителска акција  жителите на општина Кар-
пош и граѓани на Скопје, на трите пункта на тери-
торија на Општината, урбаната заедница Карпош1, 
спортската сала ООУ „Лазо Трповски“, и  трговски-
от центар „Скопје Сити Мол“, даруваа 298 единици 
крв. На пунктот во трговскиот центар „Скопје Сити 

Мол“, претседателот на Советот, Сашо Лазаровски 
даруваше крв, а со што даде пример до сите граѓани 
кои се во можност, дека треба да подарат крв за да 
спасат еден човечки живот или барем да ја подо-
брат неговата здравствена состојба. Оваа крводари-
телска акција беше многу успешна.    
                      И.М.

КАРПОШАНИ-ХУМАНИ КРВОДАРИТЕЛИ
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Околу 15-на акварелисти и десетина поетски 
уметници, ја осмислија изложбата на акварели ор-
ганизирана од Општина Карпош. Кинотеката на 
Македонија беше претесна за да ги собере сите љу-
бители на добрите поеми и сладокусци на уметнич-
ките дела изработени од акварел. На изложбата 
која ја организираше Одделението за спорт и кул-
тура, претседателот на комисијата за култура при 
Советот на Општина Карпош, Горан Михајлов 
објасни дека покрај поезијата и музиката тука се 
изложени и делата  од двата конкурса за акварел 
што го организира Општината и кои кулминираа 
со врвни креативни творби. Кога пред десетина го-
дини направивме изложба на уметниците од Кар-
пош, сфативме дека елитата на македонската ли-
ковна уметност живее во Карпош. На тој начин си 
ветивме дека ќе ја поддржуваме таа уметност, при 
што посебен акцент ставивме на акварелот. Оп-

шти на Карпош организираше два наградни кон-
курса за акварел, на кои, во првиот конкурс побед-
ничката награда му припадна на Мирослав Масин, 
а во вториот конкурс лауреат беше Симонида Фи-
липова-Китановска – заврши Михајлов. 

Во рамките на роденденското славење на Оп-
штината се одржаа неколку ликовно-уметнички ве-
чери. Таква беше изложбата на акварели во Кино-
теката на Македонија на која гостин беше доајенот 
на Македонскиот народен театар, Христо Стефа-
новски. Тој своите литературни дела од театарската 
уметност ги донираше на локалната самоуправа. 
Едицијата од изданија наречена „Театарот во Маке-
донија“, содржи театарска граѓа распоредена на 
околу 1000 страници и сето тоа збогатено со автен-
тичен и илустративен материјал. -Едицијата „Теа-
тарот во Македонија“ е составена од 12 книги, во 
кои сè што е релевантно за театарот во Македонија, 
сè што е важно и сè што се случувало е запишано на 
овие страници,– рече Христо Стефановски, голе-
миот театролог и драмски актер. Културно-умет-
ничката вечер ја „зачини“ поп пејачката Бубе Нај-
дановска која со своите хитови ги опушти присут-
ните на свечениот коктел по повод Денот на 
Општината, 3 ноември.            И.М.

АКВАРЕЛНА-ПОЕТСКА ВЕЧЕР

ИЗЛОЖБА СО „МНОГУ ТЕАТАР“

ЛИКОВЕН ПЕРФОРМАНС 
НА ОСНОВЦИТЕ ОД КАРПОШ

Учениците од 10-те основни училишта на тери-
торија на Општината, широко ги „отвориjа вра-
тите“ на своите креативни мисли и ги преточија во 
слика. Тие направија ликовен перформанс на ос-
нов ците на слободна тема која беше работена на 
кар тон. Ова е прва заедничка дружба на учениците-
умет ници на ваков перформанс, а дополнителна 
ин спи рација им беше поетот Душко Кралевски кој 
им прочита неколку поеми од неговата богата 
збир ка.               М.Г.
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И во радост и во тага, карпошани знаат да бидат 
хумани и солидарни. Така, чествувајќи го својот 38 
роденден тие доделија помош на социјално загрозе-
ните жители на Општината, нивни соседи и сограѓа-
ни. За таа цел беа поделени шеесетина хуманитарни 
пакети полни со трајни производи и основни потре-
би во секојдневното живеење. Пакетите беа собрани 
во рамки на традиционалната акција „Да бидеме ху-
мани за нашите соседи“.  Пред поголемите маркети 
во 14-те урбани заедници, на штандовите на Општи-
на Карпош. Во организација на Одделението за дет-
ска, здравствена и социјална заштита при локалната 
самоуправа, по 13-ти пат се одржа хуманитарната  
акција, за која , оваа категорија граѓани изразија ог-
ромна благодарност и задоволство.       

 Градоначалникот на Општината, Стевчо Јаки-
мовски им ја пренесе целосната поддршка на нивна-
та локална самоуправа со зборовите:

- Хуманитарните пакети ги делиме на граѓаните 
кои се наоѓаат во потешка материјална положба, но 

и на граѓани кои се тешко болни и ги носиме до нив-
ните домови. Сметаме дека ова е една извонредна 
акција за поддршка на нашите граѓани кои се наоѓа-
ат во состојба на материјален ризик со надеж дека 
тоа ќе трае кратко и можеби еден ден и тие ќе дони-
раат и ќе помогнат некому. Од името на Советот на 
Општината, кој веќе 13-ти пат ја дава поддршката за 
помош на овие семејства, претседателот на Советот, 
Сашо Лазаровски истакна дека хуманоста и соли-
дарноста се најсилната страна кај еден човек. - Се 
надевам дека граѓаните ќе бидат сé похумани и се 
надевам дека во иднина се помалку луѓе ќе имаат 
потреба од ваква помош во нашата Општина и во 
нашата држава. Хуманитарните акции за овие се-
мејства продолжуваат и во иднина. Божиќните и Ве-
лигденските празници се следниот датум кога штан-
довите пред големите маркети на територија на 
општина Карпош, повторно ќе „заживеат“ со љубов 
кон посиромашните соседи.

             М. Глигорова

ДА НЕ ГИ ЗАБОРАВИМЕ СОСЕДИТЕ

Инвеститор Лубриком
e-mail: lubrikom@t-home.mk

Тел: 070 204 457

Новоградба – вселиви мај 2014 
Слободни станови: 49м2, 65м2, 78м2

Секој стан е со паркинг место
Приземјето одговара за деловен простор: 

канцеларии, ординации, амбуланта
Локација: Н. Козле, спроти 

студентски дом "Гоце Делчев"
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 Околу 200 општински административци, изле-
гоа на еколошката акција која традиционално се 
спроведува двапати годишно. Таа опфаќа есенско и 
пролетно чистење на зелените површини ширум 
Општината, а е иницирана и координирана од Се-
кто рот за животна средина при Општина Карпош. 

 Овој пат есенското чистење на Карпош се сов-
падна со проектот „Македонија без отпад“, кој е дел 
од националната кампања во организација на Ми-
нистерството за животна средина и просторно 
планирање.

- Во изминатиот временски период вложивме 
многу труд и многу средства за одржување хигиена 

во Општината. Откако започнавме со првото чис-
тење, исфрливме 540 камиони со шут, смет и друг 
отпад, што значи дека трудот што го вложивме, и 
ние и граѓаните, како и службите со кои располага-
ме, даваат одличен резултат. Целта на проектот е 
преку вакви акции, да се исчисти отпадот кој се на-
оѓа на несоодветни места во околината, да се поди-
гне свеста на граѓаните, институциите и другите 
засеганти групи. На тој начин ќе дојде до подобро и 
полесно справување со неорганизираното и неза-
конско фрлање отпад во нивните заедници, изјави 
во оваа пригода градоначалникот Јакимовски.

              И.М.

ЕСЕНСКО ЧИСТЕЊЕ НА КАРПОШ
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Електрични автомобили, робо град, вселенски 
згради, згради со градини на покривите или во вид 
на овошје, се мал дел од креативните идеи на основ-
ците за тоа како ќе изгледна нивната општина по 20 
години. Во организација на Општина Карпош, во 
дворот на ООУ „Лазо Трповски“, времено се „зако-
па“ замислената иднина на Општината претставена 
преку цртежите на учениците од десетте основни 
училишта. „Временската капсула“ е креативниот 
наслов на оваа манифестација и во неа, прераска-
жана преку уметнички цртежи на основците, се 
сублимирани по две децении од сегашниот датум. 
На овој датум, но во 2034 година, капсулата ќе се 
отвори и тогаш ќе се утврди „иднината“ на Општи-
ната и чија идеја била најблиску до тогашниот из-
глед на Карпош. Координаторот на проектот, Ро-
берт Јанковски, кој е советник за соработка со меѓу-
народни и невладини организации Општина Кар-
пош, им заблагодари на сите ученици кои беа дел од 
реализацијата на “Временската капсула“.    
                            И.М.

На лицата од третото доба на кои им е потребно 
најголемо внимание и нега, Општина Карпош тоа 
знае да го даде. Полни пакети со слатки и солени 
трајни производи, градоначалникот на Јакимовски 
ги подели со насмевка и им посака здравје и долг 
живот. -Општина Карпош, традиционално секоја 
година ве посетува по повод „Денови на Општина-
та“, а овој пат тоа е наша петта средба по ред. Сака-
ме да покажеме колку сте ни важни како жители на 
Општината. – рече Јакимовски. Најмалите од гра-
динката „Орце Николов“ од општина Карпош, со 
две музички точки ги развеселија и им ја збогатија 
средбата на бабите и дедовците од домот. Со полна 
корпа овошје и сокчиња, се поздравија и ветија 
дека ќе дојдат повторно.

М.Г.

КАРПОШ ВО ИДНИНАТА

ВНИМАНИЕ ЗА ВДОМЕНИТЕ 
ВО „МАЈКА ТЕРЕЗА“
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Екипата на ООУ „Аврам Писевски“ ги совлада 
своите ривали од ООУ„Лазо Трповски“ со резул-
тат од 3:0 во завршниот меч на фудбалскиот куп 
организиран по повод роденденот на Општината. 
Финалниот натпревар беше интересен за гледање, 
пред се, поради квалитетната игра што ја пону-
дија фудбалерите од двете екипи, а тимот на ООУ 
„Аврам Писевски“ имаше повеќе шанси и среќа и 
заслужено го освои Купот. Победничкиот пехар на 
младите фудбалери им го додели претседателот на 
Советот на Општината, Сашо Лазаровски.        И.М.

„КОМЕНСКИ“ - ПОБЕДНИК НА ОДБОЈКАРСКИОТ КУП

Со резултат од 60:40 (ООУ „Јан Амос Коменски“ 
и ООУ „Лазо Трповски“) заврши финалето на ко-
шаркарскиот куп во спортската сала во ООУ „Вој-
дан Чернодрински“. Во спортска атмосфера и пред 
многубројна публика, ООУ „Јан Амос Коменски“ го 
подигна пехарот на кошаркарскиот куп по повод 

38-от роденден на Општината, и го совлада ООУ 
„Лазо Трповски“. Градоначалникот на Општината 
Карпош, Стевчо Јакимовски им ги врачи дипломи-
те на шампионите и на вицешампионите на овој 
финален натпревар.     

             И.М.

Во ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“ се 
одигра финалниот натпревар во рамки на Одбој-
карскиот куп за девојчиња кој е дел од програмата 
„Денови на Општина Карпош“. Екипата на ООУ 
„Јан Амос Коменски“ со резултат од 2:0 славеше по-
беда над одбојкарките од ООУ „Петар Поп Арсов“. 
Победничкиот пехар го додели претседателот на 
Советот, Сашо Лазаревски. Овој одбојкарски куп 
беше посветен на неодамна починатиот ученик Да-
мјан Димиќ, кој учеше во VI-б одделение. Дамјан 
беше љубител на спортот, тој тренираше тенис и ос-
војуваше многу награди. Беше одличен ученик и 
математичар, претседател на одделението.         И.М.

АВРАМ ПИСЕВСКИ ПОБЕДНИК НА ФУДБАЛСКИОТ КУП

КОШАРКАРСКА ПОБЕДА ЗА ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“
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ВЕСТИ

Основното општинско училиште „Јан Амос Ко-
менски“ е првото училиште кое се закити со епите-
тот најеко-училиште на територија на општина 
Карпош. За таа цел беше промовирано „Зелено зна-
ме“ во училиштето, кое е највисоко признание во 
областа на еколошката едукација во воспитно – об-
разовниот процес. Наставничкиот тим, учениците, 
родителите и голем број партнери, вклучени во 
проектот се здобија со благодарници и пофалници 
за постигнатиот успех. Статусот на еко-училиште 
на интернационално ниво и наградата „Зелено зна-

ме“ кое е во рамките на Програмата „Интеграција 
на еколошката едукација во македонскиот образо-
вен систем“, кој се спроведува преку Министер-
ството за образование и наука на Република Маке-
донија, ООУ „Јан Амос Коменски“ е едно од 20-те 
основни училишта во Македонија кое доби награда 
„Зелено знаме“. На оваа свечена промоција се одбе-
лежа и Меѓународниот ден за намалување на 
уништувањето на природата под мотото „Штеди – 
водата живот вреди“.

               М.Г.

Петдневното дружење, во Кинотеката на Маке-
донија, на 125 основци, со филмски проекции, ра-
ботилници, дружба преку игра и многу други ак-
тивности во знакот на мотото „Крстосници“, беше, 
содржината на овогодинешното издание на детска-
та филмска манифестација „Џифони Македонија“.
Со препознатливи виолетови маички, учениците од 
неколку основни училишта на територија на оп-
штина Карпош, се вклучија во оваа манифестација. 
Присуствуваа учениците од ООУ „Братство“, ООУ 
„Христијан Тодоровски Карпош“, ООУ „Аврам Пи-
севски“, ООУ „Јан Амос Коменски“, ООУ „Димо 
Хаџи Димов“, ООУ „Вера Циривири Трена“, ООУ 
„Војдан Чернодрински“ и приватното основно учи-
лиште „Нова“, при што го проследија долгометраж-
ниот руски филм „Чесен пионерски збор“. Присут-
ните гости од Русија, двајцата продуценти на фил-
мот, беа задоволни од огромната заинтересираност 

и посетеност на фестивалот. По проекцијата, уче-
ниците мошне активно дебатираа на филмската 
тема. Во рамки на манифестацијата, децата се дру-
жеа преку спортски игри, креативно – едукативна 
работилница „Светилник“ каде учесниците разго-
вараа за човечките чуства и емоции, Флеш моб „Еу-
река“ каде се формираше група за танцување, теа-
тарот „Крстопат“ каде што учесниците имаа мож-
ност да учествуваат во театарски претстави и да се 
претворат во актери, како и работилницата - „Гра-
диме стил“, во која се изработуваа алки, ѓердани и 
други ракотворби.                                                       М.Г.

ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ 
– ЕДИНСТВЕНО УЧИЛИШТЕ СО „ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ“

ВТОРА ФИЛМСКА 
МАНИФЕСТАЦИЈА 
„ЏИФОНИ МАКЕДОНИЈА“
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Со оро и песна мина одбележувањето на 18-го-
дишното постоење од  Детскиот фолклорен фести-
вал „Од цвет на цвет со оро и песна“. Под покрови-
телство на Општина Карпош а во организација на 
МКДУ „Цветан Димов“, првиот концерт на играор-
ците од Унгарија и Македонија, се одржа во холот 
на ООУ „Петар Поп Арсов“. Големо добредојде на 
присутните учесници од Србија, Унгарија и Маке-
донија, на средбата им посака градоначалникот на 
Општина Карпош, Стевчо Јакимовски. - Овој фес-
тивал започна пред се, како локален, но со годините 
прерасна во Меѓународен детски фолклорен фести-
вал. На него, до сега, присуствувале многу ученици 
од сите земји – рече Јакимовски.                            

Најмладиот играорец од МКДУ „Цветан Ди-
мов“, на првиот човек на Општината, во знак на 
благодарност, му ја врачи плакетата со логото на 
МКУД „Цветан Димов“, а претседателот на 
друштвото, Бранко Јовевски, му пренесе голема 
благодарност од сите учесници за неизмерната под-
дршка од Општина Карпош.                                    М.Г.

Во пресрет на муслиманскиот праз-
ник „Курбан Бајрам“, во ООУ „Братство“ 
се подготвуваше традиционалната бакла-
ва. Години наназад, ова мултиетничко 
училиште презема низа активности од 
ваков тип, а со тоа ги зближува ученици-
те од муслиманска и христијанска веро-
исповед. Во соработка со партнер-учи-
лиштето ООУ „Вера Циривири Трена“, 
освен традиционалната баклава се под-
готвуваа и солени гурабии, а беше поде-
лен и добро познатиот чај кој се добива 
од растението „тхеа синенсис“. 

Во училишниот двор на ООУ „Брат-
ство“, се одржа манифестација под мото-
то „Курбан Бајрам славиме баклава ќе 
правиме, дворот со цвеќиња ќе го разуба-
виме“. На изложените тезги, се продаваше 
храна  зготвена од родителите на учени-
ците. Паричните средства собрани по 
овој повод ќе се употребат за разубаву-
вање на училишниот двор со цве ќиња.  
          М.Г.

СЛАТКА БАКЛАВА ЗА КУРБАН БАЈРАМ

ПОЛНОЛЕТСТВО ЗА ДЕТСКИОТ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
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S E    Z A 
VA[ATA GRADINA

КАРПОШ НАЈДОБАР ПРИМЕР ВО ЕНЕРГЕТСКАТА 
ТРАНЗИЦИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

ЕНЕРГЕТИКА-ЕКОЛОГИЈА

Во најновата публикација на Регионалната енер-
гетска агенција која беше претставена на почетокот 
на октоври во Скопје, нашата општина беше прика-
жана како успешна енергетска приказна. Како дел 
од консултантските услуги коишто се давани во по-
следнава година на Отворениот регионален фонд за 
енергетска ефикасност во состав на Германската 
агенција за меѓународна соработка GIZ – ORF со се-
диште во Сараево, беше изготвена нова публика-
ција која го анализира процесот на енергетска тран-
зиција во земјите во Југоисточна Европа.

 Станува збор за аналитичка работа која ги раз-
гледува условите, придвижувачите, пречките и сите 
останати фактори, при што се нагласуваат пет до-

бри примери за добра енергетска практика во Хр-
ватска, Македонија, Косово и Турција. Публика-
цијата беше претставена на регионалната работил-
ница во Скопје пред преставниците GIZ – ORF, на 
регионалните здруженија на градовите и општини-
те од Македонија, Косово, Босна и Херцеговина, 
Албанија и Црна Гора и на учесници на градските 
управи од Сараево, Подгорица и Скопје. Моделот 
на субвенционирање на енергетско-ефикасните 
градби е единствен пример во земјите во Југоисточ-
на Европа и на Балканот. Карпош е единствена која 
успешно ја имплементирала петгодишната програ-
ма за Енергетска Ефикасност (2008-2012).

              И.М.

ОСНОВЦИТЕ ОД ООУ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ 
ПРВИ ВО ЗД-ЕКО АВТОБУСОТ НА ПАКОМАК

Општина Карпош во соработка со компанијата 
„Пакомак“, ги едуцираше децата како правилно да 
го рециклираат отпадниот материјал. За таа цел, во 
ООУ „Јан Амос Коменски“ се одржа првата инте-
рактивна обука со предавање за проектот „3Д Еко-
автобус“. Во еколошкиот автобус, учениците од 
прво до петто одделение, ја проследија проекцијата 
на 3Д филмот како правилно да се фрла отпадниот 
материјал и да се заштити животната средина, од-
носно каков материјал треба да содржат контејне-
рите со сина, жолта и зелена боја. По проекцијата 
на филмот, следуваше игра-тест „Стани херој пако-
маковец“ со Систем за интерактивно поврзување 
со публиката. Целата презентација ја водеше леген-

дарниот Ивце-Пивце, кој на интересен начин на 
најмалите им ја доближи проблематиката со која се 
соочуваме. Целта на проектот е децата да се здо-
бијат со знаење за одделно собирање на отпадоците 
од пакување, создавање на личен позитивен однос 
кон одделното собирање на отпадот, формирање 
навики за секојдневно одговорно однесување кон 
околината како и мотивација на децата за активно 
однесување и применување од наученото. Помо-
шник раководителот на Секторот за дејности од ја-
вен интерес, Гордана Стојческа- Зафировска, ја пре-
несе поддршката во име на локалната самоуправа, 
за овој проект.

М.Г.
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„АРТ ОГРАДА“ ВО КАРПОШ
Во соработка со Oпштина Карпош, “Моден вик-

енд Скопје“,  постави изложба на фотографии на 
модели на македонски дизајнери, учесници на годи-
нашнава манифестација. Отворената изложба на 
фотографии беше достапна за граѓаните цел месец, 
а беше поставена на оградата на Архивот на Град 
Скопје, наспроти „Скопје Сити Мол“ односно на 
аголот на улица Московска и булеварот Партизан-
ски одреди. Изложбата на модните фотографии 
беше креативно  насловена - „Арт Ограда“. 

Станува збор за големи паноа од фотографии на  
модели кои ги носат нашите познати актерки Ивана 
Павлаковиќ и Дарја Ризова, Јована Василева побед-
ничката на „Танц на ѕвездите“ и манекенките на 
модната агенција „Подиум“. Градоначалникот на 
Општина Карпош, ја поздрави оваа манифестација.

- Како една современа Општина, сакаме да ги 
следиме модните трендови и од тие причини ја под-
држуваме оваа изложба. Манифестацијата „Модна 
недела“се реализира на осум локации на терито-

ријата на општина Карпош, каде се снимени сите 
фотографии. Нашето вклучување и идејата на оваа 
манифестација и изложба е со цел да ги поттикнеме 
граѓаните да ги следат модните трендови, а ние, 
како локална самоуправа даваме поддршка токму 
на вакви иницијативи за да можат повеќе граѓани 
да ги следат модните трендови од Европа и  Балка-
нот. – рече Јакимовски.

Инаку фотосесијата на моделите на македонски-
те модни креатори се правеше на осум локации на 
територијата на Општината и тоа: кај реновираната 
фасада на зградата „Мал одмор“, кружниот тек кај 
гимназијата „Георги Димитров“, кај фонтаната во 
Карпош 3, на платото кај Млечен ресторан, во дво-
рот на манастирот „Свети Пантелејмон“, во дворот 
на ООУ „Јан Амос Коменски“, на новиот плоштад 
во Влае „Делфина“ и долж булеварот Партизански 
одреди.                

                 М.Г.
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Адреса: Никола Парапунов бр 3А 
(дтц. Карпош 4)

Телeфон:  075 86 99 44
www.artballet.com.mk

e-mail: tamara@artballet.com.mk
Facebook: Art Ballet - Skopje

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Делегација на Општина Карпош во состав:  Бо-
јан Милошевски, секретар на Општината, Петар 
Те ов, шеф на кабинетот на градоначалникот и Ро-
берт Јанковски од Секторот за информатичка тех-
нологија, беше во петдневна работна посета на До-
лна Нормандија (Франција).

Главна цел на посетата беше продлабочување на 
соработката на децентрализирано ниво помеѓу До-
лна Нормандија и Македонија. Во таа насока се од-
држаа работни состаноци меѓу институционалните 
партнери во соработката: Комитетот за стратегиско 
планирање, Регионалниот совет на Долна Норман-
дија, Министерството за локална самоуправа на 
Македонија, Министерството за надворешни рабо-
ти на Франција, Асоцијацијата на агенции за локал-
на демократија (АЛДА) и Канцеларијата на децен-
трализираната соработка ДН-МК во Скопје.

 На состаноците беа презентирани долгорочни-
те ориентации за понатамошните активности во 
соработката. Во рамки на посетата, делегацијата на 
Општина Карпош оствари повеќе работни состано-
ци со претставници на oпштината Флери сур Орн 
(Fleury sur Ornе), разгледувајќи ги можностите за 
соработка на проекти од областа на културата, 
спортот, младите и локалниот економски развој. 
Договорени беа повеќе активности за 2015 година 
со конкретни договори за проекти, како и заеднич-
ки настап за реализација на партнерски проекти 
финансирани од страна на Европската унија.

Делегацијата на Општина Карпош ги посети и 
Центарот за социјални и културни активности на 
општина Fleury sur Ornе како и Центарот за грижа 
на деца со пречки во развојот. 

Во знак на почит и исклучително задоволство 
на македонските гости, беше развиеното знамето на 
Република Македонија на административната згра-
да на партнерската општина Fleury sur Ornе .

Р.Ј.

Делегација од Општина Карпош во работна посета на Франција

ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТИ 
И СОРАБОТКА
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КАРПОШОВИ ТАЛЕНТИ ВО ГЕРМАНИЈА
Во периодот од 20 до 26 октомври се одржа 11-

тиот меѓународен театарски фестивал за деца и 
младинци „Буратино“ во Столберг, Германија. 
Фестивалот се одржува секоја втора година, со пре-
тходно аплицирање и одобрување од организато-
рот од причина што интересот за учество на истиот 
е огромен. Под мотото „Децата играат за деца - 
Приказна театар“ учествуваа детски театри од Ру-
сија, Македонија и Германија. 

Македонското знаме за прв пат беше  истакнато 
на сцената на големиот театар „Буратино“ во Герма-
нија, каде наши деца од Карпош достојно и врвно ја 
претставија не само Оштина Карпош туку и Репу-
блика Македонија. 

На импозантниот меѓународен фестивал учест-
вуваа група деца, ученици при основните училишта 

во Карпош кои 
посетуваат ча-
сови по герман-
ски и англиски 
во училиштето 
за странски ја-
зици „Филос“ 
од Скопје. Ди-
ректорката на 
ова училиште, 
г-ѓа Ага - та По-
повиќ е главни-
от „ви но вник“ 
за целокупната 
орга - низација 
и грижа за де-
цата за време 
на нивниот пр-
естој во Герма-
нија. 

Претставата со која се претстави македонската 
група беше една нова веризија на познатата „Вол-
кот и седумте јариња“, адаптирана за младинци и со 
многу добри поуки кои упатуваат на совеста, чув-
ството на вина, покајувањето и секако-другарство-
то. Претставата ја напиша Александар Наумовски, 
режијата е на Хана Миленковска, а актерската еки-
па ја сочинуваа: Теодора Поповиќ, Бојана Мароје-
виќ, Ева Лазаревска, Синиша Трајковиќ, Магдалина 
Михајловска, Љубица Филипчева, Димитар Дими-
тровски, Бојана Михајловска, Јаков Ангелов и Ма-
нели Крстиќ. Екипата на младите актери многу уп-
орно и посветено ја подготвуваа претставата со ме-
сеци наназад, работејќи со часови и денови  и веж-
бајќи го текстот и глумата. Она што е особено ва-
жно е дека целата претсава се одвива на англиски и 
германски јазик, со многу динамични игри и дви-
жења. Токму поради тоа, нивната претстава беше 
дочекана со овации, а веднаш потоа нашите учес-
ници имаа ретка прилика да даваат интервју за та-
мошните весници и списанија.

Групата на млади актери „Филос“ од Скопје за 
време на својот престој во Столберг, Германија, по-
кажа одлична организираност и актерски профе-
сионализам и токму поради тоа, за следниот фести-
вал „Буратино“ 2016 година доби покана за учество 
без претходно аплицирање. 

Нивното учество на овој фестивал беше збога-
тенои со учество на заеднички работилници на кои 
децата учеа да се дружат меѓусебе независно од ја-
зикот на кој зборуваат и верата во која веруваат, 
учеа за толераницијата и разбирањето. Исто така, 
имаа можност да посетат бројни туристички атрак-
ции, меѓу кои, и музејот на рударството и диноса-
урус паркот Kleinwelka. 

В. М.
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Основци од десетте училишта на територија на 
Општината, кои аплицираа на Конкурсот за сти-
пендии за најуспешни ученици и спортисти,  свече-
но ги добија решенијата за стипендии од градона-
чалникот на Карпош. Според изборот врз основа на 
потребните критериуми, 17  се спортски  стипен-
дии, а 31 е за талентираните ученици. 

Ова ќе биде поттик и натаму добри ученици, а 
оние коишто се спортисти еден ден да ги бранат бо-
ите на својата држава како репрезентативци на Ре-
публика Македонија – рече во таа пригода таткото 
на Општината, Јакимовски. Свечената церемонија 
на врачување решенија за стипендии на талентира-
ните карпошани, беше во рамките на манифеста-
цијата „Денови на Општина Карпош“, 

 Добитници на  стипендии на талентирани уче-
ници од подрачјето на Општина Карпош за 
2014/2015 година: 

Тамара Димова-„Димо Хаџи Димов“, Евгенија 
Трајковска-„Владо Тасевски“, Стојан Попоски-
„Ве ра Циривири Трена“, Дарја Мустафаоглу-
„Петар Поп Арсов“, Ина Кроневска-„Владо Тасев-
ски“, Теа Тодорова-„Владо Тасевски“, Елена Пре-
нџова-„Владо Та сев ски“, Ана Тодорова-„Владо Та-
севски“, Габриела Ивановиќ-„Јан Амос Коменски“, 
Алексеј Кубелка-„Јан Амос Коменски“, Давид Хри-
стов-„Јан Амос Коменски“, Борис Атанасовски-
„Владо Тасевски“, Ана Младеновска-„Владо Тасев-

ски“, Ана Јовановска-„Јан Амос Коменски“, Јана 
Чоловиќ-„Петар Поп Арсов“, Андреј Чоловиќ-
„Петар Поп Арсов“, Дамјан Димовски-„Петар Поп 
Арсов“, Резарт Хусеини-„Братство“, Ѓорѓи Станоје-
ски-„Владо Тасевски“, Филип Андоновски-„Петар 
Поп Арсов“, Анастасија Јовановска-„Владо Тасев-
ски“, Итан Шулајковски-„Петар Поп Арсов“, Ека-
терина Лукарова-„Лазо Трповски“, Давид Стојков-
ски-„Димо Хаџи Димов“, Дијана Дурлевиќ-„Димо 
Хаџи Димов“, Дарко Тушев-„Јан Амос Коменски“, 
Сара Канг-„Петар Поп Арсов“, Мартина Димов-
ска-„Димо Хаџи Димов“, Марија Димитрова-„Вера 
Циривири Трена“, Стефан Божиновски-„Аврам 
Писевски“, Андреј Божиновски-„Аврам Писевски“.

Добитници на спортски стипендии од подрачје-
то на Општина Карпош за 2014/2015 година: 

 Лука Савиќевиќ–кошарка, Бесарт Фејзулов–
џудо, Кирил Петревски–фудбал, Ангела Петков-
ска–одбојка, Филип Томевски–карате, Даниел Ср-
биновски–кошарка, Марија Кузевска-атлетика 
Кристијан Арсовски–кошарка, Резарт Хусени–
џудо, Ивана Манова–шах, Хамза Јашари-џудо, Јо-
вана Ивановска–пливање, Стефани Тримческа–
пливање, Ангела Салтамарска–одбојка, Теа Тер-
зиевска-одбојка, Ана Крстевска–карате и Лука 
Љубен Андонов-тенис.

И.М.

ПОДДРШКА ЗА ТАЛЕНТИРАНИТЕ 
КАРПОШАНИ ЗА 2014/2015 

СТИПЕНДИИ
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ЛАУРЕАТ

Годинашниот лауреат, добитник на плакетата и 
големото признание „Заслужен граѓанин на Оп шти-
на Карпош за 2014 година“ е кошаркарската легенда 
Милорад (Митко) Луковски. 

Тој, со своето целоживотно дело во голема мерка 
ја задолжи кошарката, младите кошаркарски тален-
ти, Општината, но и целата држава.

Роден е  на 31.01.1948 година во Скопје. Својата 
кошаркарска кариера ја започнува 1963 година во 
кошаркарски клуб „Работнички“ од Скопје, во чии 
редови помина цели 16 години. Во тоа време, К.К 
„Работнички” играше во Југословенската кошаркар-
ска лига која тогаш беше меѓу најјаките  во Европа и 
во неа постигнуваше одлични резултати. Тој со 
својот клуб во два наврати го освојуваат  четвртото 
место во Југословенската лига во кошарка и еднаш 
играле и во финалето за Куп на Југославија. Стигну-
ваат и до полуфинале за Куп на Европа.

Кошаркарската кариера ја завршува во Кошар-
карскиот клуб „МЗТ” Скопје во 1983 година Поми-
нал цели 20 години како успешен играч на позиција 
централен бек.

По завршувањето на активната кошаркарска ка-
риера,  се посветува на тренерска работа  во К.К „Ра-

ботнички”  со млади кошаркари. Со една од неговите 
генерации  освојува  второ место во Југославија. Од 
таа генерација излегуваат  доста квалитетни играчи, 
како: Наумовски, Војновиќ, Петрушев, Књазев и др.     

Тренерската кариера ја продолжува во К.К „Го-
текс” од Гостивар. Потоа се посветува на својата 
прва кошаркарска приватна школа во Македонија 
от ворена  во далечната 1993 год. во гимназијата „Ни-
кола Карев” во општина Карпош под име „Соколи”. 
Во школата успешно функционирале машки и жен-
ски кошаркарски клубови. Со машкиот клуб „Соко-
ли” го  освојува  првото место за кадети во Македо-
нија.

 Во 1994 година е назначен за селектор на кадет-
ската репрезентација на Македонија, со која стигну-
ва до Европско првенство за кадети во Португалија 
(1995г), каде го освојува четвртото  место во Европа.

Во текот на 2000-та год. работи како  тренер на 
К.К „МЗТ” Скопје, со кој го освојува Купот на Маке-
донија.

Неговата љубов со кошарката завршува 2003 год. 
со  оставени зад себе 20 години успешна играчка и 
уште толку - 20 години успешна тренерска кариера.

               В.Ц.

ТАТКОТО НА „СОКОЛИ“
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СПОРТОРАМА

Младите таленти во џудо вештини, редат низа 
медали на своите домашни полици. Малата екипа 
на џудо клубот „Ипон“, ја докажа својата макотр-
пна работа со младите најдобри џудисти. На Меѓу-
народниот турнир „Трофеј Никшича“, кој се одржа 
на 11.10.2014 година во Ниш, Србија, постигнаа 
врвни резултати и покажаа одлична борба. Арбре-
ша Реџепи се закити со злато, карпошанинот Хамза 
Јашари го освои првото место и го понесе златниот 
медал, Амра Фејзула беше трета, а Арбреша Реџепи 
заврши на петтото место. Меѓу петте земји учес-
нички, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, 
Словенија и Хрватска, Македонија се покажа во 
најдобро светло. Оваа џудо група продолжи со ос-
војувањето на медали и први места низ Балканот. 
На уште еден Меѓународен турнир „14 Октобар“, 
кој се одржа на 12.10.2014 година во Краљево, Ср-
бија, младите џудисти ја воодушевија присутната 
публика со џудо вештините стекнати во домашни-
от клуб. На овој турнир, Амра Фејзула се закити со 
златен медал во категоријата до 63 килограми, Хам-
за Јашари го освои сребрениот медал во категорија-
та до 50 килограми, додека Арбреша Реџепи беше 
прва во категоријата до 48 килограми пионерки. 
Дека Македонија изобилува со млади спортски та-

ленти, докажува тоа што години наназад се освоју-
ваат златни медали и се освојува врвот во спортот. 
Општина Карпош го зазема најголемиот дел каде 
живеат најуспешни спортисти.   

М.Г.

УСПЕХОТ НА ЏУДИСТИТЕ 
НА МЕЃУНАРОДНИ ТУРНИРИ

Во кошаркарскиот натпревар меѓу клубот од 
Општина Карпош „Карпош Соколи“ и КК „Кумано-
во“, убедлива победа постигнаа младите кошаркари 
од Карпош. „Карпош Соколи“ ги победија своите 
противници од КК „Куманово“ со резултат од 69:61. 
Во крајно возбудливиот натпревар првото полувре-
ме младите карпошани водеа со три поени разлика, 
за во третата четвртина кумановци да изедначат и 
да го направат натпреварот крајно неизвесен. Се-
пак, „Карпош Соколи“ успеаја да ја понесат играта 
и во свој, победнички стил, да го завршат натпрева-
рот со осум поени во своја корист. Најдобар поеди-
нец на натпреварот беше Александар Васиќ од 
„Карпош Соколи“ со постигнати 20 поени и Киро 
Павловски.

М.Г.

СОКОЛИ ГИ НАДИГРАА 
КУМАНОВЧАНИ
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ПРЕКУ СПОРТОТ-ДО ПОЗДРАВИ ГЕНЕРАЦИИ
Во насока и поддршка во кампањата за здравје и 

здрав живот на Министерството за здравство и 
Министерството за образование и наука, заменик 
министерот за образование Спиро Ристовски и 
градоначалникот на Општина Карпош Стевчо Јаки-
мовски беа во посета на ООУ „Владо Тасевски“ и 
тамошниот спортски клуб којшто функционира не-
колку години наназад.

 -Нашето министерство, изјави во таа пригода 
заменик министерот Ристовски, целосно се вклучу-
ва во секојдневните активности на учениците во 
насока за подобрување на нивното здравје од ас-
пект на промоција на спортските активности. Со 
посетата на ООУ „Владо Тасевски“ во општина 
Карпош, сакаме да дадеме целосна поддршка и при-
мер за другите училишта во другите општини во 

градот Скопје и во целата држава. Со тоа даваме и 
поддршка за она што го има направено општина 
Карпош.

Поздравувајќи ја оваа владина акција, градона-
чалникот на Општина Карпош Стевчо Јакимовски 
рече: -Ние, веќе поголем дел од овие активности 
сме ги имплементирале со тоа што веќе три и пол 
години во Општината имаме вработен експерт за 
храна којшто се грижи за квалитетот на храната на 
децата во градинките и во основните училишта. 
Исто така, во Карпош водиме сметка за активен и 
здрав живот на нашите млади сограѓани, првен-
ствено преку спортување. За таа цел, за учениците 
на територија на Општина Карпош организираме 
училишна лига во фудбал, во кошарка во одбојка, 
во пинг понг и во шах.                И.М.
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Во турнирот во одбојка на песок за девојчиња, 
ООУ „Петар Поп Арсов“ спортски се избори за по-
бедата во финалето. Во спортско рекреативниот 
центар „Никола Карев“ се одиграа полуфиналниот 
и финалниот натпревар на првиот турнир во од-
бојка на песок за девојчиња за 2014 година, во орга-
низација на Одделението за спорт и култура при 
Општина Карпош. На песочниот терен, за пехарот 
се натпреваруваа екипи од седум училишта на тери-
торија на Општината. Во натпреварот за трето ме-
сто, победи ООУ „Владо Тасевски“ со резултат од 
2:0 против ООУ „Димо Хаџи Димов“. Во финалниот 
натпревар, првото место го освои ООУ „Петар Поп 
Арсов“ со идентичен резултат од 2:0 про тив екипа-
та на „Лазо Трповски“.                                                И.М.

ООУ „ПЕТАР ПОП АРСОВ “ 
ПОБЕДНИК ВО ОДБОЈКА 
НА ПЕСОК ЗА ДЕВОЈЧИЊА

Општина Карпош, уште еднаш ја покажа и ја  
докажа поддршката која ја дава на најмладите во 
негување на спортски и здрав живот. За прв пат во 
нашата држава, се одржа промоција на „мини 
тенис“ за најмладите таленти кои ја сакаат оваа 
игра. Местото на настанот беше токму во Општина 
Карпош, на плоштадот на „Млечен“. Здружението 
„Дечји свет тениса“ од Белград, коe се занимава со 
промоција и имплементација на глобалната кам-
пања „Tennis 10’s” и „Play & Stay”, како дел од 
програмата на Tennis Europe и ITF, има за цел 
едукативно да го развие спортскиот дух и свеста за 
важноста на спортот како и активно дружење преку 
тениските активности. Сето ова е водено од 
визијата за постигнување масовност на тенисот ме-
ѓу децата до 10 годишна возраст како и креирање на 
ам биент прилагоден на децата, почнувајќи од 
опрема, едукација и организација на тениски клу-
бови.                М.Г.

ПРОМОЦИЈА НА МИНИ 
ТЕНИС ВО ОПШТИНА 
КАРПОШ
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ОВЕН: Самоуверени сте и ќе имате доволно сила во овој пе-
риод да остварите се што сте замислиле на работен план. Ини-
цијативата понекогаш можете и на другите да ја оставите. Парите 
ќе ви бидат проблем во првата декада на ноември, но кон крајот 
на месецот ситуацијата ќе почне да се решава. Контакт со стран-
ство. На љубовен план периодот ќе ви биде исполнет со страст, 
еротика и познанство со помлада личност. Жените мораат да по-
ведат сметка за урогениталниот тракт, а мажите на простатата. 

БИК: Сè се врти на работен план околу финансиите. Свесни 
сте дека работата која сте ја замислиле не ви е толку наклонета, 
но не сакате да се откажете. Во соработките со бизнис партнерите 
покажете поголем такт и дипломатија. Ќе привлекувате внима-
ние каде и да се појавите. Одличен период за љубов. За слободни-
те можност за љубовна врска. Поработете на имунитетот.

БЛИЗНАЦИ: На почетокот на месецот ќе имате добра при-
лика да остварите нови деловни контакти и ќе донесувате значај-
ни одлуки на деловен план. Во љубовта посветете му повеќе вни-
мание на партнерот, кој ќе има голема потреба од вас. Добар пе-
риод за семејни прослави. Слаба точка на здравствен план ќе ви 
бидат бубрезите, крвта, притисокот-важно е да не се исцрпувате 
премногу и чувајте се од ладно.

РАК: Во текот на месецот нема да ви бидат важни само пари-
те туку и престижот. Очекувате да добиете награда за вложениот 
труд во изминатиот период. Во вистинско време ќе реагирате и 
ќе остварите добри соработки. Ова е добро да го направите до 8 
ми ноември. На здравствен план треба повеќе да се погрижите за 
себе-обидете се да се храните поразлично, конзумирајте чаеви, 
спортувајте.

 ЛАВ: Првиот дел на ноември е врзан за патувања. Ќе имате 
работа преку глава која ќе бара многу договори и преговори со 
странци. Работите врзани за продажба ќе ви донесат одлична за-
работка. Втората половина на месецот искористете ја за уметност 
и креативност. Ќе го унапредите својот љубовен живот.Оние кои 
се во брак можат да бидат раздвоени во текот на месецов. Внима-
вајте на коските, можни се отоци на нозете чија причина е крвни-
от притисок. Внимавајте не го исцрпувајте организмот премногу.

 ДЕВИЦА: Околу 10-ти ноември ќе биде нагласена енергијата 
на работен план. Ќе имате чувство дека неможете да се сопрете. 
Месец погоден за соработка или ортаклук со личност која работи 
со странство. Втората половина на месецот е подобра за наплата 
и за финансии. Сакате да и се препуштите на љубовта, бидете по-
нежни кон партнерот и потрудете се да ги избегнете конфликти-
те. Чувствителни ви се дишните патишта.  

ВАГА: Генерално добар период за Вагите. Потребно ви е да 
најдете поефикасен и побрз начин да ја придвижите работата и 
луѓето околу вас. Втората половина на месецот  ќе ви овозможи 
да ја проширите работата и да запознаете нови луѓе кои ќе ви по-
могнат околу работата. Потребата за авантура ќе ви биде нагла-
сена може да ве привлече некој Стрелец. Чувствителен ви е до-
лниот дел на рбетот. Внимавајте на кревање на товар.

СКОРПИЈА: Имате одлични аспекти да почнете нови проек-
ти. Зрачите со посебна енергија и сила. Длабоко размислувате за 
секој потег и кариерата ви е во подем. Парите кои ги очекувате 
може да ги остварите преку влијателен пријател. Може да ја срет-
нете судбинската личност. Добар период за проширување на се-
мејството и нагласена плодност. Потребно ви е повеќе движење, 
спорт, фитнес, пливање.

 СТРЕЛЕЦ: Одлично ви е расположението и ве чекаат успеси 
доколку работата ви е врзана со странство, позитивно се аспек-
тирани сите работи кои се врзани со трговија, медиуми, хотели, 
ресторани, луксузни патувања. На љубовен план покажете по-
веќе толерантност, понекогаш сте премногу себични. Внимавајте 
на исхраната, колковите ви се осетливи во овој период и посетете 
стоматолог.

ЈАРЕЦ: Повеќе рутински ќе ги извршувате задачите и нема 
да имате некои значителни промени освен кон крајот на месецот 
можно е познанство поволно за деловна соработка. Внимавајте 
на трошоците. Емотивни сте и ќе имате потреба поголем дел од 
времето да го минете со семејството. Ќе запознаете личност која 
ќе ви остави посебен впечаток. Поведете сметка за дигестивниот 
тракт. Избегнувајте храна со екстремни вкусови. 

ВОДОЛИЈА: Потпрете се исклучиво на себе, не очекувајте 
голема поддршка од другите. Целите што сте ги зацртале ќе успе-
ете да ги остварите, со што ќе се подобри и финансиската состој-
ба. Можност за патување. Периодов ви носи нови познанства и 
нови љубовни врски. Сакате страст и нови предизвици. Најдете 
повеќе време за одмор.

РИБИ: Амбициозноста и волјата ќе ви бидат адути за оства-
рување на добри резултати на деловен план. Одличен месец за 
започнување на нови проекти.Пари ви стасуваат преку личности 
родени во знакот на Овен, Вага или Скорпија. На љубовен план 
ќе ви биде потребна личност која ќе ви овозможи целосно да се 
согледате себе си. Подложни сте на инфекции, не конзумирајте 
алкохол.

Јо а на Ста ниќ
Ноември '14

Најдобар кетеринг 
 за секаков вид на прослави, 

свадби, крштевки, родендени...

Гостилница Софра
за секаков вид на прослави 
со капацитет до 50 лица

Никола Парапунов 
лок 21/22 

Т.Ц. Карпош 4, Скопје
Тел: 078/ 228-193Ве очекуваме!

ХОРОСКОП
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АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

Centaurium umbellatum, Centaurium erythraea 
(црвен кантарион) 

Centaury се капки за оние личности што не уме-
ат да кажат „не“. Овие луѓе им дозволуваат на дру-
гите да ги искористуваат или да ги командуваат.

По правило овие луѓе се срамежливи, тивки, 
прилично пасивни и поседуваат ма ла доза на од-
лучност. Со страв се обидуваат да им се допаднат 
на другите луѓе и тоа може да оди толку далеку, до 
целосна покорност кон друга личност, иако во ос-
нова тие немаат таква желба. 

Поради добрината која ја поседуваат и спрем-
носта секогаш да помогнат, во принцип со задовол-
ство се прифатени личности. Зад оваа фасада се 
крие нешто друго – голема потреба за признание и 
љубов од стра на на другите. Од страв некого да не 
повредат и со тоа да ја изгубат неговата наклоност 
или љубов овие личности прават сè за да им удово-
лат на другите, без разлика на своите желби и пот-
реби. 

Без разлика на незадоволството од ва квите си-
туации Centaury личностите попрво ќе се откажат 
од своите желби и потреби отколку да се конфрон-
тираат или да се расправаат со другите луѓе. 

Постојано се во грч и страв и секогаш се обиду-
ваат да го направат „она што е ис правно“ и на тој 
начин многу лесно потпаѓаат под влијание на дру-
ги, појаки личности. Бидејќи другите ги искористу-
ваат, затоа и немаат можност да се пробијат и да се 
докажат, при што лесно ја губат силата и енергијата 
и се постојано уморни.

Позитивниот потенцијал на Centaury капките е 
особина, нешто ненаметливо да се направи за дру-
гите, но истовремено да не се заборават сопствени-
те желби и потреби.

Сопствените погледи на светот можат да ги из-
разат и да ги одбранат и им се дава можност да би-
дат во добри односи со другите луѓе. Она што е 
најважно, со запознавањето на своите потреби и 
желби да се најде личниот животен пат кој ќе може 
да се изоди самостојно, со доволно решителност и 
енергија, без влијание на другите луѓе.

Со земањето на Centaury капките нашата при-
рода не се менува, туку само наоѓаме доволно енер-
гија да ги оствариме сопствените цели во животот, 
свртувајќи се кон себе и своите потреби. Пома-
гањето на другите останува, но тогаш кога за тоа ќе 
имаме време. Способни сме да го искажеме соп-
ственото гледиште.

Болести од кои можат да боледуваат личностите 
во негативна состојба од Centaury се: исцрпеност, 
хроничен замор, бледа ко жа, тахикардија, аритмија, 
гастритис, болки во грбот.               Ј.С.

CENTAURY
(ЦРВЕН КАНТАРИОН) 

Ба хо ва цвет на те ра пи ја
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