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АКТУЕЛНО

„Го диш ни ни те се при год ни мо-
мен ти да се пре ис пи та ме до каде 
сме стиг на ле и што сме нап ра ви-
ле во из ми на ти от пе ри од. Со за-
до вол ство мо жам да кон ста ти рам 
де ка ус пе ав ме да ја оп рав да ме 
сли ка та за А е род ром ка ко мо дер-
на и сов ре ме на оп шти на“, из ја ви 
гра до на чал ни кот И ви ца Ко нев ски 
на прос ла ва та на 9-от ро ден ден 

на оп шти на та, што се одр жа на 
12.4.2014 го ди на во оп штин ски от 
двор во при сус тво на нај блси ки те 
со ра бот ни ци и при ја те ли на оп-
шти на та.

Ко нев ски на ја ви де ка и во 
ид ни на Оп шти на А е род ром ќе про-
дол жи да се раз ви ва уш те по ве ќе 
и ќе ста не уш те по у ба во мес то за 
жи ве е ње.

Гра до на чал ни кот на Град 
Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, ис так на 
де ка А е род ром е ед на од нај мла-
ди те, нај пер спек тив ни и нај мо-
дер ни оп шти ни ко ја ин тен зив но се 
раз ви ва, што се дол жи на пос ве-
те на та ра бо та, ен ту зи јаз мот и и ни-
ци ја ти ва та на гра до на чал ни кот 
Ко нев ски со не го ви от тим.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ПРОСЛАВИ 
9-ОТ РОДЕНДЕН

Во иднина Општина Аеродром ќе продолжи да се развива уште повеќе 
и ќе стане уште поубаво место за живеење
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Со 597 „лај ко ви" и фо тог ра фи ја та 
на Ван чо По пов по бе ди во наг рад на та 
иг ра „Фот ка за дрес" што из ми на ти от 
пе ри од ја ор га ни зи ра ше Оп шти на А е-
род ром на фан - стра ни ца та на гра до на-
чал ни кот И ви ца Ко нев ски. 

Дре сот пот пи шан од ка пи те нот на 
„МЗТ Скоп је - А е род ром", То дор Ге чев-
ски, му бе ше до де лен на по бед ни кот на 
„он лајн" иг ра та на кра јот од нат пре ва-
рот со „Ко жув", на кој е ки па та на „МЗТ 
Скоп је - А е род ром" из во ју ва по бе да со 
ре зул тат од 97 : 90.

И на ку, во бит ка та за нај доб ра 
фот ка за дрес у чес тву ва а 18 на јус пеш-
ни и нај кре а тив ни од прис тиг на ти те 30-
ти на фо тог ра фи и со мо ти ви од ак ци и те 
на си но-бе ли те ко шар ка ри, не о бич ни 
си ту а ци и, фо тог ра фи и од фа но ви, на ви-
ва чи и слич но.

АКТИВНОСТИ

ИЗБРАНА 
НАЈДОБРАТА 
ФОТКА ЗА 

ДРЕС

597
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АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ

Из град ба та на но ва ком плет-
на ин фрас трук ту ра во на сел ба та Ре-
он ски цен тар „А е род ром“, ко ја поч на 
ми на та та го ди на е при крај.

„Со о вој про ект не са мо што 
ќе се повр зат си те об јек ти во на-
сел ба та, ту ку ќе се о без бе ди и уште 
е ден из лез на бу ле ва рот „Ви до е 
Сми лев ски - Ба то“, со што ќе се рас-
то ва ри пос тој ни от со об ра ќај“, из ја ви 
гра до на чал ни кот Ко нев ски.

Тој до да де де ка про ек тот оп-
фа ќа из град ба на но ви сер вис ни 
у ли ци со тро то а ри во вкуп на дол жи-
на од о ко лу е ден и пол ки ло ме тар , 
кои ќе би дат це лос но ос вет ле ни.

Ис то та ка, во рам ки те на про-
ек тот ќе би дат из гра де ни и о ко лу 
1.000 пар кинг-мес та. Пот ре ба та 
од из град ба на ком плет но но ва ин-
фрас трук ту ра е не оп ход на по ра ди 

сè по го ле ми от број но ви стан бе ни 
об јек ти во о вој дел од Оп шти на та. 

Из град ба та на ин фрас трук ту-
ра та во Ре он ски цен тар „А е род ром" 
чини 70 ми ли о ни де на ри о без бе де ни 

од Бу џе тот на Оп шти на А е род ром.
Ми нис те рот Ја на ки ес ки, из ја-

ви де ка со о вој про ект на жи те ли те 
на Ре он ски цен тар „А е род ром“ ќе им 
се по доб рат ус ло ви те за жи вот.

ПРИВРШУВА НОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР
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АКТИВНОСТИ

Гра до на чал ни ци те на Град 
Скоп је и на Оп шти на А е род ром, Ко це 
Тра ја нов ски и И ви ца Ко нев ски на 
17.3.2014 го ди на извр ши ја у вид на 
гра деж ни те ра бо ти за про ши ру ва ње 
и ре кон струк ци ја на бу ле ва рот „Тре-
та ма ке дон ска бри га да“.

Нас ко ро, ка ко што из ја ви гра-
до на чал ни кот Тра ја нов ски, се о че ку-
ва да се ас фал ти ра дес на та ко ло воз-
на лен та, на ко ја ќе би де префр лен 
со об ра ќа јот, за да се ре кон стру и ра и 
дру га та лен та, а до ју ли и це лос но да 
завр ши пр ва та фа за од ре кон струк-
ци ја та на бу ле ва рот. 

И на ку, о бем ни от про ект за 
про ши ру ва ње и ре кон струк ци ја на 
„Тре та ма ке дон ска бри га да“ Гра дот 
Скоп је го поч на на 11-ти ок том ври 
2013 го ди на. До се га се про би е ни но-
ви те две ко ло воз ни лен ти по це ла та 
пла ни ра на дол жи на (1.243 мет ри) 
од о ва а у ли ца. Де но ви ве привр шу-
ва там по ни ра ње то и пос та ву ва ње то 
раб ни ци на но ви от дел. Се ра бо ти и 
на из вед ба на сре диш на та жар ди-
ни е ра. Ис то та ка, ком плет но е из ве-

де на и ат мос фер ска та ка на ли за ци ја, 
во дол жи на од 1.300 мет ри. Во о ва а 
пр ва фа за, бу ле ва рот „Тре та ма ке-
дон ска бри га да“ ќе се про ши ри и 
ре кон стру и ра од бу ле ва рот „Ср би ја“ 
до у ли ца та „Фра њо Клуз“, при што ќе 
до би е 4 ко ло воз ни лен ти (по две во 
се ко ја на со ка) и сре диш но зе ле ни-
ло (жар ди ни е ра) со ши ро чи на од 5 
мет ри. 

Од две те стра ни на но во фор-
ми ра на та со об ра ќај ни ца ќе се из гра-

дат тро то а ри ко иш то ќе се пок ри јат 
со бе ка тон-плоч ки. Од ле ва та стра на 
тро то а рот ќе би де ши рок 1,5 мет ри, 
а од дес на та стра на ќе се о фор ми зе-
лен по јас, ве ло си пед ска и пе шач ка 
па те ка. Гра дот Скоп је за о вој о бе мен 
гра де жен за фат ќе пот ро ши 133 ми-
ли о ни де на ри, до де ка Оп шти на А е-
род ром у чес тву ва со ло гис ти ка, со 
рас чис ту ва ње на те ре нот, ка ко и на 
и мот но-прав ни те од но си.

НАПРЕДУВА ИЗГРАДБАТА НА БУЛЕВАРОТ 
„ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“
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По по вод гло бал на та 
ак ци ја за спас на пла не та-
та Зем ја на 29.3.2014 го ди на 
пар ко ви те „Ја не Сан дан ски“, 
„А е род ром“ (а ви он) и „Пар кот 
на е зе ра та“ по то на а во мрак.

Цел та на о ва а ак ци ја е 
пре ку сим бо лич но ис клу чу ва-
ње на ос вет лу ва ње то во рок 
од е ден час да се да де по ра ка 
за спас на пла не та та Зем ја. 

Со вклу чу ва ње во ак ци-
ја та „Ча сот на пла не та та зем ја 
2014“, Оп шти на А е род ром за-
ед но со е ки пи те на Цр ве ни от 
крст на Град Скоп је ја по ка-
жа а со ли дар нос та во бор ба та 
про тив кли мат ски те про ме ни.

Во ча сот на пла не та та Зем-
ја се вклу чи ја 154 зем ји, ме ѓу кои и 

Ма ке до ни ја. 
И на ку, о ва а ак ци ја, ко ја има 

е ко лош ки ка рак тер и ја ор га ни зи ра 

Свет ски от фонд за при ро да (WWF), се 
спро ве ду ва ве ќе 8 го ди ни и тоа се-
ко ја пос лед на са бо та во мар т.

На у ни вер зи те тот А ме ри-
кан ко леџ – Скоп је на 5.3.2014 
го ди на се одр жа а два бес плат ни 
се ми на ри на те ма „Ло ка лен е ко-
ном ски раз вој“ и „Ос но ви на биз-
нис фи нан си и и смет ко вод ство”.

Се ми на рот од об лас та 
на Ло кал ни от е ко ном ски раз-
вој (ЛЕР) на кој при сус тву ва а 
прет став ни ци на кан це ла ри и-
те од ЛЕР од 7 оп шти ни, го во-
де а струч ни пре да ва чи и ис кус ни 
прет при е ма чи од САД, Ке вин Пејт, 
Рас Гре сет и До налд Џонс, ка ко и 
ек спер тот од Ма ке до ни ја, Ви о ле та 
Ман чев ска.

На о вој се ми нар се раз го-

ва ра ше за мож нос ти те за раз вој, 
ка ко на скоп ски от ре ги он, та ка и 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

На вто ри от се ми нар што ги 
оп фа ти ос но ви те на биз нис фи нан-
си и те и смет ко вод ство то, сво и те 
ис кус тва ги пре не се а ме ри кан ски-
от биз нис мен Ке вин Пејт, пра веј-

ќи спо ред ба ме ѓу ма ке дон ски от 
смет ко вод ствен сис тем и ме ѓу-
на род ни от сис тем, а ги оп фа ти и 
ос но ви те на биз нис фи нан си и те 
и бу џе ти ра ње то. На о вој се ми-
нар при сус тву ва а 30-ти на за ин-
те ре си ра ни соп стве ни ци на фир-
ми од оп шти на та.

Се ми на ри те ги ор га ни зи-
ра ше Оп шти на А е род ром, нев ла-

ди на та ор га ни за ци ја Линк ак рос, 
у ни вер зи те тот А ме ри кан ко леџ и 
Скоп ски от план ски ре ги он.

И на ку, спо ме на ти те пре да-
ва чи извр ши ја се ри ја пре да ва ња 
и на сту ден ти те во у ни вер зи те тот 
А ме ри кан ко леџ.

ВО МРАК ПАРКОВИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОДРЖАНИ БЕСПЛАТНИ СЕМИНАРИ

АКТИВНОСТИ

По повод глобалната акција за спас на планетата Земја 
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Спо ред бро јот на до де ле ни 
ре ше ни ја за ед нок рат на па рич на 
по мош за но во ро ден чи ња во 2013 
го ди на, во Оп шти на А е род ром се ро-
ди ле ре чи си 700 но во ро ден чи ња, од 
кои  357 маш ки и 308 жен ски.  

Од нив 333 се пр во ро де ни 
деца, а 283 се вто ро ро де ни, во 45 
се меј ства има тре то де те, 3 се четвр-
то ро де ни, а и ма ме и 1 се меј ство со 
6 де ца. Ис то та ка, ста тис ти ка та по-
ка жу ва де ка 15 се меј ства од Оп шти-
на А е род ром во 2013 го ди на до би ле 
близ на ци.

Ис то ка ко и во 2011 и 2012 

го ди на, и во из ми на та та 2013 го ди-
на, нај чес то име што им се да ва ло 
на де вој чи ња та од Оп шти на А е род-
ром е Ја на, а кај мом чи ња та Мар ко, 
но о ваа го ди на и ма ме и нов „по бед-
нич ки“ пар на и ми ња, а тоа се Јо ван 
и Јо ва на. Ис то та ка, има и мно гу де ца 
кои се ви ка ат Ана, Да ри ја, Сте фан 
или Ми ха ил. Ме ѓу но во ро де ни те има 

и де ца кои и ма ат рет ки и ми ња ка ко 
што се Ди на, До ро те а, Дел фи на, Ге-

ор ги на, Гре го риј, Ка ли ја, Мег ле на 
Не бес ка...

Оп шти на А е род ром уш те ед-
наш на си те се меј ства им чес ти та за 
но ви от член и ис так ну ва де ка и го-
ди на ва про дол жу ва со ак ци ја та за 
до де лу ва ње ед нок рат на по мош на 
се ко е се меј ство со но во ро ден че во 
ви си на од  5.000 де на ри.

Под мо то то „Здрав је за си те“ 
во Но во Ли си че во те кот на мар т о ко
лу 200 ли ца до би ја бес плат ни пре
вен тив ни здрав стве ни прег ле ди.

За вре ме на прег ле ди те гра
ѓа ни те и ма а мож ност да про ве рат 
кр вен при ти сок, ше ќер во крв та, хо
лес те рол, те жи на и ви си на, ка ко и да 
до би јат со ве ти за заш ти та и гри жа за 
здрав је то.

Пок рај прег ле ди те гра ѓа ни те 
се ос ве жу ва а со ја бол ка, пор то ка ли, 
кру ши, ка ко и во да што ги о без бе ди 
Оп шти на А е род ром.

Ак ци ја та ја спро ве до а ме ди
цин ски е ки пи од ЈЗУ „Здрав ствен дом 
на Скоп је“ во рам ки на прог рам ски
те ак тив нос ти на Ми нис тер ство то за 
здрав ство.

MAРКО И ЈАНА НАЈПОПУЛАРНИ ИМИЊА ВО 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ

„ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ВО НОВО ЛИСИЧЕ

АКТИВНОСТИ

Трета година по ред

Бесплатни лекарски прегледи
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром и о ва а 
го ди на ќе се вклу чи во од бе ле жу-
ва ње то на Ев роп ски от ден на зна-
ме то што ќе се одр жи на 3.5.2014 
го ди на (са бо та) во 09:00 ча сот 
пред се диш те то на Де ле га ци ја та 
на Ев роп ска та у ни ја во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја (згра да та на ЕУ ин фо-
цен та рот).

Спо ред прог ра ма та на Ор-
га ни за цис ки от од бор , на о ва а ло-
ка ци ја ќе се по диг ну ва ат ма и ци 
со ло го то на Ев роп ско то дви же-
ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и на 
ЕУ како ор га ни за то ри, по што ќе 
се извр ши раз ме на на зна ми ња-
та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и на 
Ев роп ска та у ни ја. О ва а раз ме на е 
тра ди ци о нал на и има сим бо лич но 
зна че ње. 

По то а ко ло на од у чес ни-
ци на ма ни фес та ци ја та ќе се у па-
ти кон вр вот на Вод но, ка де ќе 
се пос та ват две те зна ми ња. Ос-
вен це ре мо ни јал ни от ка рак тер , 
о ва а ма ни фес та ци ја има цел да го 
а фир ми ра спор тот и пла ни нар ски-
те рек ре а тив ни ак тив нос ти, кои би 
тре ба ло во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
да би дат зна чи тел но по раз ви е ни, 
од тоа што се во о вој мо мент, по-
ра ди пла нин ски от ка рак тер на на-
ша та др жа ва. 

Мар шот, во кој ќе у чес тву-
ва ат по ве ќе пла ни на ри, ак ти вис ти 
на Ев роп ско то дви же ње, у че ни ци 
за ед но со нив ни те ро ди те ли,  сту-
ден ти, ка ко и дру ги гра ѓа ни, прет-
ста ву ва дел од це ло куп на та прог-
ра ма за од бе ле жу ва ње на Де нот 

на Ев ро па. 
За то а, А е род ром ка ко ев-

роп ски о ри ен ти ра на оп шти на ги 
по ка ну ва и у че ни ци те од ос нов ни-
те у чи лиш та на неј зи на та те ри то-
ри ја, ка ко и неј зи ни те жи те ли да 
при сус тву ва ат на нас та нот повр-
зан со раз ме на та на зна ми ња та и 
да у чес тву ва ат на мар шот до вр-
вот на Вод но.

Во те кот на мај во со ра бот ка 
со по ли цис ка та ста ни ца „А е род ром“ 
ќе се ре а ли зи ра про ек тот „Мај – ме-

сец на без бед нос та во Оп шти на А е-
род ром“.

Про ек тот оп фа ќа е ду ка тив ни 
пре да ва ња и ра бо тил ни ци со гра ѓа-
ни те од оп шти на та, на кои ќе се да-
ва ат со ве ти за спре чу ва ње на краж-
би те.

Ис то та ка, на 
куќ ни те со ве ти, мес-
ни те и ур ба ни те за ед-
ни ци ќе им се дос та-
ват пла ка ти со слич ни 
со ве ти, кои ќе мо жат 
да се об ја ват во вле-
зо ви те со цел да се 
спре чат краж би те и 
да се по доб ри оп шта-
та без бед ност.

Пре ку о вој 

про ект се о че ку ва да се по диг не 
свес та на гра ѓа ни те за пре зе ма ње 
мер ки за са мо заш ти та, пре вен ци ја, 
на ма лу ва ње и от кри ва ње на кри ми-
на лот, ка ко и да се из гра ди пар тнер-
ство ме ѓу гра ѓа ни те и по ли ци ја та.

ДА ГО ОСВОИМЕ ВОДНО!

„МАЈ – МЕСЕЦ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО OПШТИНА АЕРOДРОМ“

На Европскиот ден на знамето

Место на одржување Дата Време

ОУ „Љубен Лапе“ 6-ти мај 
(вторник)

19:00 часот

ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ 13-ти мај 
(вторник)

19:00 часот

ОУ „Лазо Ангеловски“ 20-ти мај 
(вторник)

19:00 часот

ОУ „Димитар 
Македонски“

23-ти мај 
(петок)

19:00 часот

Р А С П О Р Е Д
на едукативни работилници

на тема „Спречување провални кражби“
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АКТИВНОСТИ

На 15.4.2014 го ди на завр ши 
ли ков ни от кон кур с на те ма: „Ко га 
сум јас то ле ран тен?“ („Да ја са ка-
ме Ев ро па!“) што го ор га ни зи ра а 
Оп шти на А е род ром и Ев роп ско то 
дви же ње во Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја по по вод 9-ти Мај, Де нот на 
Ев ро па.

Во из бо рот за нај до бар цр-
теж у чес тву ва а о ко лу 1.000 ли-
ков ни твор би прис тиг на ти од дет-
ски те гра дин ки и од ос нов ни те 
у чи лиш та на те ри то ри ја та на Оп-

шти на А е род ром. 
За нај доб ра ли ков на твор ба 

во ка те го ри ја та од пре ду чи лиш на 
воз раст е из бран цр те жот на БОР-
ЈАН ДИ НЕВ СКИ од гра дин ка та „Ср-
нич ка“ об јект Ла ле.

Во ка те го ри ја та од од де лен-
ска нас та ва за нај до бар е из бран 
цр те жот на ЕВ ГЕ НИ ЈА НЕ ДЕЛ КО ВА 
од III4 од ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“.

Ос мо од де лен ка та И ВА НА 
И КО НО МО ВА од ОУ „Ла зо Ан ге лов-
ски“ е из бра на за нај доб ра во ка-
те го ри ја та од пред мет на нас та ва.

Ко ми си ја та сос та ве на од 
прет став ни ци на Ев роп ско то дви-
же ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и 
на Оп шти на А е род ром, од лу чи да 
до де ли и пет по фал ни ци за ли ков-
ни твор би, кои беа о со бе но ин спи-
ра тив ни и тоа за: АЊА ЈО ВА НОВ СКА 
(„Ср нич ка“), СО ФИ ЈА СТАВ РО ВА (IV1 
ОУ„Александар Ма ке дон ски“), МА-
РИ ЈА ЗЛА ТА НОС КА (III4 ОУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“), И ВА НА ЈО ВА НОВ СКА 

(Va ОУ „Ди ми тар Ма ке дон ски“) и 
ДА НИ Е ЛА ТРАЈ КОВ СКА  (VIII4 ОУ 
„Лазо Ан ге лов ски“).

Дип ло ми те и по фал ни ци те 
за наг ра де ни те ли ков ни твор би 
о фи ци јал но ќе би дат до де ле ни на 
Све че на та а ка де ми ја по по вод Де-
нот на Ев ро па во рам ки те на о во-
го диш на та прос ла ва.

Цел та на о ва а ма ни фес та ци-
ја е не са мо да се раз ви е дет ска та 
у мет нич ка кре а тив ност и ин вен-
тив ност, ту ку и мла да та по пу ла-
ци ја од Оп шти на А е род ром да се 

приб ли жи кон ев роп ски те вред-
нос ти. 

ИЗБРАНИ НАЈДОБРИТЕ ЦРТЕЖИ ОД КОНКУРСОТ 
НА ТЕМА „КОГА СУМ ЈАС ТОЛЕРАНТЕН?“

БОР ЈАН ДИ НЕВ СКИ од гра дин ка та 
„Ср нич ка“ об јект Ла ле.

ЕВ ГЕ НИ ЈА НЕ ДЕЛ КО ВА од III4 од 
ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“

И ВА НА И КО НО МО ВА од VIII од ОУ 
„Ла зо Ан ге лов ски“ 
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АКТИВНОСТИ

Ми нис те рот за ин фор ма тич-
ко оп штес тво и ад ми нис тра ци ја, 
Иво И ва нов ски, гра до на чал ни ци те 
на Град Скоп је и на Оп шти на А е род-
ром, Ко це Тра ја нов ски и И ви ца Ко-
нев ски, ка ко и Др жав ни от сек ре тар 
во Ми нис тер ство то за жи вот на сре-
ди на и прос тор но пла ни ра ње, Со ња 
Ле пит ко ва, со за са ду ва ње сад ни ци 
на ро зи ја да до а сво ја та поддр шка 
на е ко лош ка та ак ци ја „Ма ке до ни ја 
зем ја на ро за та“ што се одр жа на 
20.3.2014 го ди на пок рај бу ле ва рот 
„Ви до е Сми лев ски - Ба то“ во Ре он-
ски цен тар „А е род ром“.

„Со са де ње то ро зи Оп шти на 

А е род ром ја по ка жа сво ја та гри жа 
за заш ти та та на жи вот на та сре ди-
на“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко-
нев ски до да вај ќи де ка Оп шти на та 
пре ку ре а ли за ци ја та на број ни те 
е ко лош ки про ек ти ве ќе се до ка жа 
на по ле то на заш ти та и у нап ре ду-
ва ње на жи вот на та сре ди на,  а та ка 
ќе про дол жи и во ид ни на. 

Во те кот на ак ци ја та се на са-
ди ја о ко лу 3.000 ро зи пок рај бу ле-
ва ри те во Оп шти на А е род ром, би-
деј ќи ек спер ти те со ве ту ва ат ток му 
со об ра ќај ни ци те да би дат збо га те-
ни со ро зи по ра ди по ве ќек рат но то 
деј ство.

И ме но, ро зи те ап сор би ра ат 
го ле ми ко ли чи ни штет ни ма те ри и 
во воз ду хот, поч ва та и во да та, по-
точ но штет ни ме та ли по здрав је то 
на лу ѓе то, ка ко што се о ло во и кад-
ми ум.

Цел та на о ва а ак ци ја е ро зи-
те да ста нат пре поз нат лив сим бол 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, а зош то 
е из бра на ток му ро за та, ме ѓу дру-
го то е фак тот што ова цве ќе жи ве е 
о ко лу 20 го ди ни, а цве та ве ќе пр ва-
та го ди на и тоа 200 де но ви во те кот 
на ед на ка лен дар ска го ди на. И на ку, 
ми на та та го ди на во Гра дот Скоп је 
беа на са де ни 23.000 сад ни ци ро зи.

ТРИ ИЛЈАДИ РОЗИ ВО ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ
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АКТИВНОСТИ

Во рам ки на На ци о нал на-
та е ко лош ка кам па ња „Ма ке до ни ја 
зем ја на цве ќе то – Зем ја на ро за та“ 
во о сум те ос нов ни у чи лиш та во Оп-
шти на А е род ром се одр жа а про даж-
ни из лож би на цвет ни кре а ци и нап-
ра ве ни од у че ни ци те.

Соб ра ни те сред ства од из лож-
би те на у че ни ци те ќе се ис ко рис тат 
за на бав ка на ро зи, кои по доц на ќе 
се за са дат во у чи лиш ни те дво ро ви.

УЧИЛИШТАТА 
СЕ ВКЛУЧИЈА 

ВО КАМПАЊАТА 
„МАКЕДОНИЈА ЗЕМЈА 

НА РОЗИТЕ“
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По по вод Свет ски от ден за 
заш те да на е нер ги ја, 5-ти мар т, во 
ОУ „Бла же Ко нес ки“, од 23.2.2014 
го ди на до 3.3.2014 го ди на, бе ше 
рас пи шан кон кур с за из ра бот ка на 
пла кат на те ма „Вле зи вклу чи, из ле-
зи ис клу чи“.

На кон кур сот у чес тву ва а у че-
ни ци од тре то до ос мо од де ле ни е. 

Пла ка ти те кои ги из ра бо ту ва а по-
е дин ци те или гру пи те у че ни ци, се 
из ра бо те ни на ха мер и содр жат сли-
ки, цр те жи и по ра ки за на чи ни те на 
ште де ње е нер ги ја.

Ко ми си ја та сос та ве на од нас-
тав нич ки ка дар ги о це ни из ра бо те-
ни те пла ка ти спо ред не кол ку кри-
те ри у ми ка ко што е о ри ги нал ност, 
кре а тив ност, ос мис ле ност на по ра ки 
и до бар ба ланс на сли ки те, цр те жи те 

и тек стот.
Ав то ри те на че ти ри те нај доб-

ри пла ка ти за сво јот труд беа наг ра-
де ни со дип ло ма.

„БУ БА МА РИ ТЕ“ У ЧЕ А 
ДА ШТЕ ДАТ СТРУ ЈА

Де ца та од гра дин ка та „Бу ба 
Ма ра“ пре ку е ко лош ка дра ма ти за-
ци ја го од бе ле жа а Свет ски от ден за 
заш те да на е нер ги ја, 5-ти мар т.

Пре ку прет ста ва та „Е нер ги ја-
та вре ди да се ште ди“ „бу ба ма ри те“ 
ис пра ти ја по ра ка ра ци о нал но и е фи-
кас но да се ко рис ти е нер ги ја та. Цел-
та на о ва а ак тив ност е по диг ну ва ње 
на свес та за зна че ње то на е нер ги ја та 
за  на ша та  пла не та.

Во те кот на из ми на ти от ме-
сец у че ни ци те од од де лен ска нас-
та ва во ОУ „Го це Дел чев“ беа вклу-
че ни во кам па ња за ре цик ли ра ње 
ста ра хар ти ја.

Под мо то то „Хар ти ја та се 
зби ра за да се ре цик ли ра“ у че ни-
ци те ре а ли зи ра а ак тив нос ти за 

да ја про мо ви ра ат пред гра ѓа ни те 
пот ре ба та од ре цик ли ра ње раз-
лич ни ма те ри ја ли. 

У че ни ци те со би ра а ста ра 
хар ти ја и спро ве до а ни за пос тап ки 
за неј зи но ре цик ли ра ње, по точ но 
се лек ти ра ње на хар ти ја та, под го-
тов ка на ма те ри ја ли те, сит не ње, 
це де ње пре ку си то, су ше ње и на 

крај под го тов ка на го то ви про из-
во ди.

Ден на про лет та
ЕКО-ПАТ РО ЛА ТА НА „СР НИЧ КА“ 

ШЕ ТА И ЈА ЧУ ВА НА ША ТА ПЛА НЕ ТА!
По по вод 21-ви мар т - Де нот на 

про лет та, еко-пат ро ла та на гра дин-
ка та „Ср нич ка“ за ед но со де ца та од 
го ле ми те вос пит ни гру пи ор га ни зи-
ра а ак ци ја за са де ње цве ќи ња во 
дво рот на гра дин ка та.

Ак ци ја та се спро ве де под мо то то 
„Еко-пат ро ла та се кој ден ше та и ја 

чу ва на ша та пла не та!“.
Де ца та ги на са ди ја цве ќи ња та, 

по што се ко е де те си од бра ед но 
цве ќе што ќе би де не го во, ќе се гри-
жи и ќе го на вод ну ва.

Во дво рот на гра дин ка та де ца-
та пос та ви ја зна ци со по ра ка де ка 
не тре ба да се га зат тре ва та и цве-
ќи ња та, де ка не тре ба да се кр шат 
гран ки те на дрв ја та, не тре ба да се 
у ниш ту ва ат кан ти те за от па до ци и 

клу пи те и сл.
ЦВЕТ НО ДЕ ФИ ЛЕ НА 

„БУ БА МА РИ ТЕ“
Де ца та од гра дин ка та „Бу ба 

Мара“ со цвет но де фи ле на дет ска-
та у ли ца „То ше Про ес ки“ го од бе-
ле жа а пр ви от про ле тен ден.

„Бу ба ма ри те“ пе еј ќи пес нич ки 
за про лет та, цр та а со кре ди на дет-
ска та у ли ца и ос та ви ја по ра ки за 
за чу ву ва ње на сре ди на та.

АКТИВНОСТИ

ЕКО АК ЦИ ЈА „ВЛЕ ЗИ ВКЛУ ЧИ, ИЗ ЛЕ ЗИ ИС КЛУ ЧИ!“

„ХАР ТИ ЈА ТА СЕ ЗБИ РА ЗА ДА СЕ РЕ ЦИК ЛИ РА“

По по вод Свет ски от ден на заш те да на е нер ги ја 
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Во ОУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“ на 
5.3.2014 го ди на 
се одр жа пет ти от 
по ред еко-са мит 
ка ко дел од Прог-
ра ма та за „Ин тег-
ра ци ја на е ко лош-
ка та е ду ка ци ја во 
ма ке дон ски от об-
ра зо вен сис тем“.

Цел та на 
о ваа прог ра ма е 
да се по диг не свес-
та за заш ти та на жи вот на та сре ди на 
кај де ца та од гра дин ки те и кај у че-
ни ци те од ос нов ни те и сред ни те у чи-
лиш та.

На са ми тот ми нис те рот за об-
ра зо ва ни е и на у ка, Спи ро Рис тов ски 
ги до де ли наг ра ди те за нај доб ри те 
еко-у чи лиш та, до де ка наг ра ди те за 
нај доб ри еко-гра дин ки ги до де ли 
ам ба са до рот на Швај цар ска та кон-
фе де ра ци ја, Сте фа но Ла за ро то.

„По себ но за до вол ство ми 
прет ста ву ва што у чи лиш та та и гра-
дин ки те мно гу по зи тив но и ак тив но 
ја при фа ти ја им пле мен та ци ја та и ре-
а ли за ци ја та на Прог ра ма та. Во из ми-
на ти те три го ди ни тие ги ин тег ри ра а 
де фи ни ра ни те прог рам ски содр жи-
ни во нив ни те Го диш ни прог ра ми за 
ра бо та и во ве ду ва а е ко лош ки те ми 
за ра бо та, со што се ко е у чи лиш те и 
се ко ја гра дин ка по мог на, но и по-

на та му ќе по ма га 
во у нап ре ду ва ње-
то на на ши от вос-
пит но-об ра зо вен 
сис тем и не го во то 
приб ли жу ва ње до 
ев роп ски от мо дел 
на об ра зо вен сис-
тем“, из ја ви ми нис-
те рот Рис тов ски.

Прог ра ма-
та за „Ин тег ра ци-
ја на е ко лош ка та 
е ду ка ци ја во ма-

ке дон ски от об ра зо вен сис тем“  ја 
спро ве ду ва Ми нис тер ство то за об-
ра зо ва ни е и на у ка во со ра бот ка со 
Швај цар ска та а ген ци ја за раз вој и 
со ра бот ка и Здру же ни е то за е ду ка-
ци ја, кон сал тинг и ко му ни ка ци ја ОХО. 

Во рам ки на Прог ра ма та за 
у чеб на та 2012/2013 го ди на со Зе-
ле но зна ме се за ки ти ја 9 дет ски 
гра дин ки, 22 ос нов ни у чи лиш та и 6 
сред ни у чи лиш та. 

Гра дин ка та „Ср нич ка“ со до-
би ва ње на нај ви со ко то ни во на наг-
ра да - Зе ле но зна ме о фи ци јал но е 
прог ла се на за Еко-гра дин ка, на тра-
ди ци о нал ни от пет ти по ред Еко-са-
мит кој  се одр жа на 5.3.2014 го ди на 
во  ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“.

Гра дин ка та ја има ус во е но 
заш ти та та на жи вот на та сре ди на 
ка ко ед на од ос нов ни те вред нос ти, 
пре ку вос пос та ву ва ње на еко-стан-
дар ди те.

Ис то та ка, пре ку ре а ли за ци-
ја на по ве ќе раз лич ни ак тив нос ти 

има пос тиг на то мер ли ви и вид ли ви 
ре зул та ти, та ка што кон ти ну и ра но 
ин тег ри ра содр жи ни од де вет е ко-
лош ки те ми и точ ки на ак ци ја во Го-
диш на та прог ра ма за ра бо та.

За пос тиг ну ва ње то на ста ту-
сот еко-гра дин ка, пок рај доб ра та 
со ра бот ка со јав ни те прет при ја ти ја и 
ме ди у ми те, го ле ма у ло га и ма ат и де-
ца та, ро ди те ли те, вос пит ни от и ра ко-
вод ни от ка дар , кои ак тив но у чес тву-
ва ат во нај раз лич ни про ек ти со цел 
ус пеш на ре а ли за ци ја на Еко-прог ра-
ма та на гра дин ка та.

АКТИВНОСТИ

ОУ „ЛА ЗО АН ГЕ ЛОВ СКИ“ ДО МА ЌИН НА ЕКО-СА МИТ

ГРА ДИН КА ТА „СР НИЧ КА“ ДО БИ ЗЕ ЛЕ НО ЗНА МЕ

ОУ „Го це Дел чев“ на 
5.3.2014 го ди на по втор пат 
до би Зе ле но зна ме – пр ва 
наг ра да за на је ко лош ко у чи-
лиш те.

ОУ „ГО ЦЕ ДЕЛ ЧЕВ“ 
ПО ВТОР ПАТ ДО БИ 
ЗЕ ЛЕ НО ЗНА МЕ
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Дра ги чи та те ли,  Оп шти на 
А е род ром од не о дам на Ви ну ди 
мож ност на о ви е стра ни ци од 
вес ни кот да го по ка же те сво јот 
кре а ти вен дух прет во рен во Ва ши 
фо тог ра фи и. Ток му о вој прос тор 
од вес ни кот е пос ве тен на си те 
тие што са ка ат и у ме ат да фо тог-
ра фи ра ат или, пак, по се ду ва ат 
прек рас ни фо тог ра фи и. При фат-
ли ви се фо тог ра фи и те со кои ќе ја 
прет ста ви те Оп шти на А е род ром, 
при ро да, пеј за жи, фо тог ра фи и од 
Вас сли ка ни во неа, од Ва ши те 
нај слат ки, на јот ка че ни и нај среќ-
ни деца, ми ле ни чи ња, о ни е кои Ви 
ја сме ат ду ша та, ед нос тав но, сè 
што мис ли те де ка е ин те рес но и 
зас лу жу ва мес то во о вој вес ник. 

Ста ри те фо тог ра фи и од Оп-
шти на  А е род ром ќе би дат об ја-
ве ни  со по себ но за до вол ство!    
Фо тог ра фи и те мо же те да ги ис-
пра ќа те  на е лек трон ска та ад ре са 
на вес ни кот:  

ves nik@a e rod rom.gov.mk

За дол жи тел но! 

Пок рај фо тог ра фи ја та, тре ба да 
се на ве де нас ло вот, ло ка ци ја та 
и и ме то на ав то рот. "

Изгрев" - Гоце Калевски

"
Пролет" - Стојан Тоше Николовски

"
Кокичиња" - Здравко Тодоров
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"
Уживање на пролетното сонце" - Маја Стојчевска

"
Вуфи за МЗТ" - Драгана Трајковска

"
Пролет" - Татјана Методиевска

"
Парк  Горно Лисиче" - Ангела Богоевска

"
Пролет" - Милка Тримчевска
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У че ни ци те од ОУ „Ѓор ѓи ја 
Пу лев ски“ на 10.3.2014 го ди на ги 
по се ти ја дет ски те сто ма то ло зи во 
по лик ли ни ка та „Ја не Сан дан ски“ 
во рам ки на кам па ња та за о рал но 
здрав је. У че ни ци те пре ку е ду ка тив-
но пре да ва ње до би ја со ве ти ка ко 

пра вил но да се гри жат за здрав је то 
на за би те, де ка е пот реб на ре дов на 
хи ги е на и кон тро ла кај ма ти чен сто-
ма то лог, пра вил на ис хра на, а до би ја 
и пас ти и чет ки за за би, со од вет ни на 
нив на та воз раст.

У че ни ци од ОУ „Љу бен Ла пе“ 
за ед но со нас тав ни от и ра ко вод-
ни от ка дар и со пе да гош ко-пси-
хо лош ка та служ ба на 6.3.2014 
го ди на беа во по се та на но во-
то оп штин ско ос нов но у чи лиш те 
„А лек сан дар Ма ке дон ски“. У че ни-
ци те кои на сво и те дру гар чи ња им 

по да ри ја го лем број кни ги за збо-
га ту ва ње на но ва та биб ли о те ка во 
у чи лиш те то, се дру же а и за ед но ги 
раз гле ду ва а у чил ни ци те и дру ги те 
прос то ри и, а на кра јот ги рас по ре-
ди ја кни ги те и лек ти ри те во биб ли-
о те ка та.  

У че ни ци те од ОУ „Ла зо Ан ге-
лов ски“ за ед но со биб ли о те ка рот 
и нас тав ни ци те по ма ке дон ски ја-
зик на 18.3.2014 го ди на, 
ор га ни зи ра но ја по се ти ја 
Спо мен –со ба та на бра ќа-
та Ми ла ди нов ци „Т’га за 
југ“ во Град ска та биб ли-
о те ка „Бра ќа Ми ла ди нов-
ци“.

Цел та на по се та та 
бе ше у че ни ци те да ги про ши рат 
стек на ти те зна е ња за жи вот ни от 
пат на струш ки те бра ќа Кон стан-
тин и Ди ми тар Ми ла ди но ви, ка ко 

и да ја о соз на ат нив на та зна чај на 
у ло га во ис то ри ја та на пре род бен-
ска та бор ба на ма ке дон ски от на-

род.
У че ни ци те се за поз на а со 

по ет ско то тво реш тво на ос но во по-
лож ни кот на ма ке дон ска та у мет-

нич ка по е зи ја Кон стан тин Ми ла ди-
нов, ка ко и со со би рач ка та деј ност 
на бра ќа та Ми ла ди нов ци прет ста-

ве на пре ку Збор ни кот 
на на род ни у мот вор би, 
ка мен – те мел ни кот на 
ма ке дон ска та кул ту ра и 
ис то ри ја.

Во рам ки на по се-
та та, у че ни ци те до би ја 
мож ност да ги раз гле да-

ат од де ли те за ли те ра ту ра за де ца 
и за воз рас ни, ка ко и да се за поз-
на ат со ра бо та та на цен трал на та 
биб ли о те ка.

КАМПАЊА ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА  ВО 
ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“

ДОНИРАНИ КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА ВО ОУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“

ПОСЕТА НА СПОМЕН – СОБАТА НА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Е ки па та на ОУ „Ѓор ѓи ја Пу-
лев ски“, пред во де на од про фе со рот 
Мар јан Јо ва нов ски, без ни ту е ден 
по раз и со пос тиг на ти о сум бо до ви, 
го ос во и пр во то мес то на оп штин-
ско то пр вен ство во ко шар ка ка те-

го ри ја - маш ки.
Зад „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ на 

вто ро то мес то со ос во е ни се дум бо-
до ви се нај де е ки па та на ОУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“, тре то то мес то го ос во-
и ја у че ни ци те од ОУ „Бра ќа Ми ла ди-

нов ци“, до де ка на четвр то и пет то 
мес то се пла си ра а е ки пи те на у чи-
лиш та та „Љу бен Ла пе“ и „Ди ми тар 
Ма ке дон ски“.

ЕКИПАТА ОД ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ” ШАМПИОНИ ВО КОШАРКА
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По по вод Де нот на во да та на 
25.3.2014 го ди на де ца та од гра дин-
ка та „Бу ба Ма ра“ од об јек тот „Сон це“ 
ја прос ле ди ја при каз на та „Жи во тот 
на ед на кап ка“.

Цел та на пре да ва ње то наг-
лед ни при каз ни и пре зен та ци и е 
де чи ња та да у чат за важ нос та на 
во да та, за за чу ву ва ње и заш ти та на 

во да та, ка ко и да на у чат ра ци о нал но 
да ја ко рис тат и да ја ште дат во да та. 

Нас та нот го ор га ни зи ра ше 
е ко лош ко то друш тво „Во до вод и 
ка на ли за ци ја – Вик“ од Скоп је кои 
на де чи ња та им по да ри ја ба ло ни и 
не за бо рав на за ба ва и дру же ње со 
мас ко та та „Кап ка“.

У че ни ци те од ОУ „Го це Дел-
чев“ ак тив но ги сле дат ча со ви те на 
кои се при ме ну ва ин фор ма цис ко-
ко му ни ка цис ка тех но ло ги ја (ИКТ) во 

нас та ва та.
Ра бо те ње то на у че ни ци те со 

ин те рак тив на таб ла и ком пју те ри е 
дел од про ек тот „Ком пју тер за се ко е 
де те“.

Ин те рак тив на та таб ла о воз-
мо жу ва по лес на ре а ли за ци ја на 
об ра зов ни те ак тив нос ти пре ку вне-
су ва ње по ве ќе ин те рак ци ја, мо ти ва-
ци ја и за ба ва во у чил ни ци те, со цел 
да се соз да дат мож нос ти за по доб ро 
об ра зо ва ни е на у че ни ци те.

„БУБАМАРИТЕ“ ГО ПРОСЛЕДИЈА „ЖИВОТОТ НА ЕДНА КАПКА“

СО ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА ДО ПОДОБРО 
ОБРАЗОВАНИЕ

ПО ПОВОД 8-МИ МАРТ, ДЕНОТ НА ЖЕНАТА

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДАВАЊА ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА

Во под рач но то ос нов но у чи-
лиш те „Го це Дел чев“ во Дол но Ли-
си че на 24.3.2014 го ди на се одр жа 
е ду ка тив но пре да ва ње во на со ка на 
пре вен ци ја од зло у пот ре ба на раз ни 
ви до ви дро ги.

Цел та на пре да ва ње то, кое оп-

фа ти 20-ти на ос мо од де лен ци (VIII3), 
е да се кре не свес та кај у че ни ци те за 
проб ле ми те што ги но си дро га та и да 
им се прет ста ват на мла ди те штет ни-
те е фек ти и пос ле ди ци те од у пот ре ба 
на раз лич ни те ви до ви дро ги.

Пре да ва ње то го спро ве де 
Саш ко Јо ва нос ки, по мош ник ко ман-
дир во по ли цис ка та ста ни ца „А е род-
ром“.

Креативна работилница на „Бубамарите“

Тортијада во ОУ „Браќа Миладиновци“Продажна изложба во ОУ „Лазо 
Ангеловски“

Цветна работилница во ОУ „Блаже Конески“

Хуманитарен базар на учениците од ОУ 
„Ѓорѓија Пулевски“ 
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ЛЕГО-КОЦКИТЕ ГО СПАСУВААТ УНИВЕРЗУМОТ
ЛЕГО ФИЛМОТ (Lego movie)

Ле го фил мот е ин те ре сен а ни-
ми ран 3Д филм за бор ба та ме ѓу доб-
ро то и зло то, во кој ли кот на Е мет, 
ед на со се ма о бич на и доб ро душ на 

ми ни ле го-фи гу ра, прет ста ву ва клуч 
за спас на Ле го-у ни вер зу мот. Е мет и 
не го ви те при ја те ли о дат на ед но еп-
ско па ту ва ње за да го спре чат злоб-
ни от ти ра нин, Гос по да рот Биз нис.

Гос по да рот Биз нис го кра де 

„Крагл“ мис те ри оз ни от ар те факт на-
ре чен од вол шеб ни кот Вит ру ви ус, 
со цел да го у ниш ти У ни вер зу мот на 
ле го-коц ки те. Но, за вре ме на о ва а 

неп ри јат-
на сред ба, 
В и т  р у  в и -
ус ка жу ва 
про рош тво 
за „из бра-
ни кот“, а 
тоа ќе би де 
о ној кој 
ќе го нај-
де дру ги от 
м и с  т и  ч е н 

ар те факт, на ре чен „Пар че на от по-
рот“ и со тоа ќе ста ви крај на Биз-
ни со ви от тем пе ра мент. Гос по да рот 
Биз нис и не го во то ал тер -его на то-
та ли та рен на чин, вла де е со це ли от 
свет ду ри о сум и пол го ди ни.

То гаш се по ја ву ва про та го-
нис тот Е мет кој е ден ден слу чај но се 
соп ну ва на „Пар че то от пор “ и та ка 
не на деј но ста ну ва „из бра ни кот“ што 
ќе го спа си У ни вер зу мот на ле го-
коц ки те. 

Ле го фил мот е, всуш ност, нос-
тал ги чен филм што нè вра ќа во дет-
ство то, пот се ту вај ќи нè на иг ри те 
на на ши те де ца кои се ед нос тав ни, 
за бав ни и смеш ни. Ре чи си се ко ја 
сце на во фил мот пок рај из не на ду-
вач ка та ак ци ја, содр жи и по не ко ја 
на ив на шега или виц, што го пра ви 
исклучително за ба вен и ин те ре сен, а 
о со бе но фак тот де ка ли ко ви те, во зи-
ла та, о ко ли на та и сè што е соз да де но 
во фил мот е нап ра ве но ток му од Ле-
го-коц ки.

Гла со ви те во фил мот ги по зај-
му ва ат Вил Ар нет, Е ли за бет Бенкс, 
А ли сон Бри, Вил Фа рел, Мор ган Фри-
ман, Ли јам Ни сон, Ше кил Онил и дру-
ги.

ФИЛМ

А ни ми ран 3Д филм за бор ба та ме ѓу доб ро то и зло то прет ста ве на пре ку ли кот на ле го-фи гу ра та Е мет, ко ја 
слу чај но се соп ну ва на „Пар че то от пор “ и ста ну ва „из бра ни кот“ што ќе го спа си У ни вер зу мот на ле го-коц ки те
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ЛОТАРИЈА

Се ја ву ва ат од ло та ри ја:
- Сте фан Сте фа нов ски на 
те ле фон?
- Да.
- Вие сте нај среќ ни от чо-
век во Ма ке до ни ја! Ќе 
до би е те 50.000 ев ра ако 
од го во ри те со НЕ на мо е-
то пра ша ње. Под гот ве ни 
ли сте?
- Да!

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ 
ГРАФИТИ 

Пок рај кла сич ни те ѕид ни гра-
фи ти ка ко не из бе жен де кор 
во ур ба ни те сре ди ни, не ко и 
но ви деч ки поч на а да из ра бо-
ту ва ат и тро ди мен зи о нал ни 
гра фи ти. На сли ка та дес но е 
при ка жан уш те е ден при мер 
на тро ди мен зи о на лен гра фит 
из ра бо тен на тро то ар . Ин вен-
тив но, не ма што!

Внимавајнасвоитемисли,
тиестануваатзборови.

Внимавајнасвоитезборови,
тиестануваатдела.

Внимавајнасвоитедела,
тиестануваатнавика.

Внимавајнасвоитенавики,
тиестанувааткарактер.

Внимавајнасвојоткарактер,
тојстануватвојасудбина.

ЛаоЦе

ЗАБАВА

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

завршено е со тебе книго, 
ти си веќе инфериорна 
технологија

со само една искра од 
пламенот ќе исчезнеш 
засекогаш

твојот голем и незгоден 
формат е ирелевантен

тап

На тој што си му важен - ќе те најде…
Тој што сака да те види - ќе најде некоја минута за тоа…
На тој што си му потребен - ќе те побара…
Сè друго е - ИЗГОВОР!

Секогаш повеќе го сакав лудилото на страста, 
отколку мудроста на рамнодушноста.
     Анатол Франс

Само будалите се сопнуваат два пати на ист камен - кинеска поговорка
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А лер ги ја та прет ста ву ва неп-
ра вил но фун кци о ни ра ње на и му-
ни от сис тем, при што ли ца та кои 
и ма ат а лер ги ја бур но ре а ги ра ат 
на не ко и ма те ри и од о ко ли на та, 
кои и на ку не се штет ни. А лер гис ка 
ре ак ци ја мо же да пре диз ви ка ат и 
не ко и суп стан ци и, кои се вне су ва-
ат пре ку хра на та и од ре де ни ле ко-
ви. 

Нај чест об лик на а лер ги ја 
е а лер ги ја та на по лен, ко ја е уш те 
поз на та и ка ко по лен ска ки ва ви-
ца. Во о би ча е но поч ну ва во мар т 
и тра е до кра јот на ок том ври, а е 
пре диз ви ка на од по ле нот на тре-
ва, ко ров и дрв ја.

По лен ска та а лер ги ја е по-

чес та кај жен ски от пол и нај чес-
то се ја ву ва ме ѓу 25 и 35-го диш на 
воз раст. Мно гу ка рак те рис тич но 
за по лен ска та а лер ги ја е се меј на-
та ге не за што зна чи де ка ако е ден 
ро ди тел па ти од а лер ги ја ве ро-
јат нос та за нас ле ду ва ње е 25%, а 
до кол ку и двај ца та ро ди те ли и ма-
ат а лер ги ја то гаш ве ро јат нос та за 
нас ле ду ва ње дос тиг ну ва и до 80%.

Но ви те ис тра жу ва ња у ка-
жу ва ат де ка во пос лед ни те 25 
го ди ни а лер ги ја та на по лен кај 
по пу ла ци ја та е во пос то јан по-
раст. О со бе но заг ри жу ва што во 
пос лед ни те 10 го ди ни во ур ба-
ни те сре ди ни кај па ци ен ти те со 
а лер ги ја не до а ѓа до на ма лу ва ње 

на сим пто ми те во зре ла та и 
пос та ра воз раст, ту ку сим-
пто ми те про дол жу ва ат со 
ист, па ду ри и по го лем ин-
тен зи тет.

По лен ска та а лер ги-
ја се ја ву ва се зон ски: пр во 
ко га цве та ат дрв ја та (од мар
т до мај), по то а кога цве та 
тре ва та (од мај до ав густ) и 
на крај ко га цве та ко ро вот 
(ав густ и сеп тем ври).

А лер гис ки те бо лес-
ти мно гу доб ро мо жат да 
се кон тро ли ра ат со ле ко-
ви, а со тоа да се спре чат 
а лер гис ки те ком пли ка ци и. 

Важ но е нав ре ме и точ но да се ди-
јаг нос ти ци ра за да мо же да се од-
ре ди и вис тин ска та те ра пи ја. Ед на 
од нај важ ни те ме то ди во ди јаг но-
за на по лен ска та а лер ги ја се кож-
ни те а лер го тес то ви кои се ед нос-
тав ни, бр зи и пре циз ни и до вол ни 
за пос та ву ва ње точ на ди јаг но за.

ЗДРАВЈЕ

Пос лед ни те 10 го ди ни во ур ба ни те сре ди ни кај па ци ен ти те со а лер ги ја не до а ѓа до 
на ма лу ва ње на сим пто ми те во зре ла та и пос та ра воз раст, ту ку сим пто ми те про дол жу ва-
ат со ист, па ду ри и по го лем ин тен зи тет.

Ед на од нај важ ни те ме то ди во ди јаг но за на по лен ска та а лер ги ја се кож ни те а лер го-
тес то ви кои се ед нос тав ни, бр зи и пре циз ни и до вол ни за пос та ву ва ње точ на ди јаг но за

д-р Ма ја Па на јо то виќ Ра дев ска, 
спе ци ја лис тка по ме ди ци на на труд, ПЗУ „Не у ро ме ди ка“ - Скоп је

ПОЛЕНСКАТА АЛЕРГИЈА ВО УРБАНИТЕ СРЕДИНИ – ВО ПОДЕМ!
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ЗДРАВЈЕ

Сим пто ми

• Ко жа – цр ве ни ло, о ток, ја деж, 
о сип
• Очи – цр ве ни ло, сол зе ње, ја-
деж
• Нос – ки ва ви ца, о бил на сек-
ре ци ја, зат нат нос, ја деж
• Гр ло – чув ство на сле ва ње на 
сек рет и гре бе ње, ја деж
• Бе ли дро бо ви – су ва каш ли ца, 
о теж на то ди ше ње, гу ше ње
• Кар ди о вас ку ла рен сис тем – 
чув ство на о ма лак са ност, сла-
бост, бле ди ло, нес вес ти ца

Пре вен ци ја

• Ре дов но чис те ње и ме ну ва ње 
на фил три те во кли ма - у ре ди те
• Из бег ну ва ње на по долг прес тој 
на от во ре но за вре ме на нај го-
ле ма кон цен тра ци ја на по лен – 
кон цен тра ци ја та на по лен е нај-
го ле ма при су во и топ ло вре ме
• Прос то ри и те да се вет ре ат во 
те кот на ноќ та
• Чес то ту ши ра ње и ми е ње на 
ко са та за да се от стра ни по ле нот 
• Из бег ну ва ње ту тун ски чад
• От стра ну ва ње цве ќи ња од ста-
нот
• Сле де ње на ка лен да рот на 
цве та ње
• Ре дов на у пот ре ба на ви та мин 
Д ка ко си лен ста би ли за тор .

ПОЛЕНСКАТА АЛЕРГИЈА ВО УРБАНИТЕ СРЕДИНИ – ВО ПОДЕМ!



24 ОПШТИНА АЕРОДРОМ мај - јуни 2014 година  | број 58

• Зем ји те о бе ле же ни со цр ве но и ма ат по го-
лем број на ум ре ни ли ца од бро јот на ро де ни 
ли ца (НЕ ГА ТИ ВЕН ПРИ РАСТ).

• Зем ји те о бе ле жа ни со зе ле но и ма ат по го-
лем број на ро де ни ли ца од бро јот на ум ре ни 
ли ца (ПО ЗИ ТИ ВЕН ПРИ РАСТ).

• Грција води борба за преживување. Бројот на умрени го надминува бројот на родени, нацијата старее побрзо од очекуваното

ИЗРАЗИТО НИЗОК НАТАЛИТЕТ ВО ЕВРОПА
проф. д-р Сла ве Рис тес ки
(про фе сор по Де мог ра фи ја и  Е ко ном ска ста тис ти ка, Е ко ном ски фа кул тет при  У КИМ – Скоп је)

ГРЦИЈА

АВСТРИЈА

ИСТРАЖУВАЊЕ

 

105.899

95.232

10.667

104.081
98.231

5.850

102.038
99.738

2.300

111.926

100.371

116.670

-16.299

Родени

Умрени

Прираст

1987

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

-20000

-40000

0
1992 1997 2002 2007 2012-77

109.895

2.031

103.838
103.915

 

107.854

125.945

112.301

90.872

78.268 78.952

Број на родени во Австрија

1950

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012

90.454



25мај - јуни 2014 година  | број 58

• Италија веќе подолг период се соочува со демографска криза. Во 2012 година има за 78.697 повеќе умрени 
отколку родени.

• Број ки те по ка жу ва ат де ка за три го ди ни, во  2017 го ди на, во Шпа ни ја бро јот на ум ре ни ќе би де по го лем од 
бро јот на ро де ни. Др жа ва та се не ма со о че но со ва ков проб лем од вре ме то на Шпан ска та гра ѓан ска вој на. 

• Во Литванија неколку години наназад годишно повеќе луѓе умираат одошто се раѓаат.

• Гер ма ни ја во ди теш ка бит ка со драс тич ни от пад на на та ли те тот. Др жа ва та го диш но тро ши 265 ми ли јар ди до ла-
ри на де мог раф ски мер ки, со цел да се на ма ли трен дот на пад на на се ле ни е то, но се пак и пок рај го ле ми те тро шо-
ци, е фек ти те од о ви е мер ки се мно гу ма ли. Не ко и ек спер ти се заг ри же ни и ве лат де ка о ви е мер ки до а ѓа ат мно гу 
доц на. До де лу ва ње то па рич на по мош на се меј ства та со по ве ќе де ца, ка ко и да ноч ни те о лес ну ва ња за но вос клу-
че ни те бра ко ви и мај ки те кои не ра бо тат, не ма ат мно гу ус пех.

ИТАЛИЈА

ГЕРМАНИЈА

ИСТРАЖУВАЊЕ
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ШПАНИЈА

ЛИТВАНИЈА
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На Де нот на ше га та, 1-ви 
ап рил, во ТЦ „Ка пи тол“ се ор га ни-
зи ра ше па ра да на пр во ап рил ски 
мас ки, во ко ја у чес тву ва а у че ни-
ци те од ос нов ни те у чи лиш та од 
Оп шти на А е род ром.

На мас кен ба лот мо же а да се 
срет нат сто ти ци ин вен тив ни мас ки 
ка ко што се прин це зи, прин цо ви, 
су пер ме ни, спај дер ме ни, веш тер-
ки, са мо ви ли, не вес ти, док тор ки 
и нај раз лич ни дру ги мас ки, во кои 
беа мас ки ра ни у че ни ци те.

Пок рај мас кен ба лот ис тов-
ре ме но се одр жа и му зич ки хе пе-
нинг за по се ти те ли те со нас та пи на 
у че ни ци те од ос нов ни те у чи лиш та.

Ис то та ка, во об јек ти те на 
гра дин ки те „Ср нич ка“ и „Бу ба 
Мара“ де ца та од нај ма ла до нај-
го ле ма воз рас на гру па за ед но со 
вра бо те ни те, во нај раз лич ни мас-
ки про де фи ли ра а во блис ка та о ко-
ли на.

Број ни те пр во ап рил ски мас-
ки што ги и ма ше ре чи си на се ка де 
во Оп шти на А е род ром, го прив ле-
ку ва а вни ма ни е то на ми ну ва чи те 
кои на сед ну ва а и се сме е ја на дет-
ски те ше ги.

МАСКЕНБАЛ ВО 
АЕРОДРОМ

ЖИВОТ
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„Ва цек клуб“ е ма ал ско 
клуб че во А е род ром, ка де се дру-
жат пла ни на ри и љу би те ли на при-
ро да та. 

Тоа е е дин ствен клуб од ва-
ков вид во соп стве ност на Ва сил 
А пос то лов – Ва цек, кој е пла ни-
нар ски па тoпи сец и хро ни чар , ис-
крен и скро мен чо век, ху ма нист, 
кри ти чар и пред сè пла ни нар , се-
ко гаш со по зи тив на мис ла. Ко ре-
ни те за пла ни на ре ње ги вле че од 
1968 го ди на, до де ка од 90-ти те 
поч нал ак тив но да се за ни ма ва со 
пла ни нар ство то. Пред пет го ди ни 

поч нал да пи шу-
ва и ре пор та жи за 
пла ни ни те, црк ви-
те, ма нас ти ри те, 
гра до ви те и у ба ви-
ни те на Ма ке до ни-
ја, би деј ќи сме тал 
де ка го лем дел 
од лу ѓе то, о со бе-
но пом ла да та по-
пу ла ци ја мал ку ја 
поз на ва ат сво ја та 

тат ко ви на.
„Се кој што е љу би тел на пла-

ни на та и на при ро да та е доб ре дој-
ден во клу бот“, ве ли Ва цек и до да-
ва „но, не мој јав нос та да по мис ли 
де ка е не кој оп ре мен или го лем 
клуб. Ова е ед нос тав но клуб за 
душа. Тоа е ед но ма ло кат че, каде 

се со би ра ме ние пла ни на ри те и 
тука има фот ки од мо ја та мла дост, 
од ста ро Скоп је, дел од ес тра да та 
од вре ме то и се ка ко, мо и те пла ни-
нар ски фо тог ра фи и“.

Ток му во о вој клуб Ва цек 
пре ку дру же ње ги пла ни ра и ор га-
ни зи ра пла ни нар ски те мар ше ви за 
се кој на ре ден ви кенд. Во не го во-
то пла ни нар ско кат че ги со ве ту ва 
сво и те при ја те ли и ги бод ри и мла-
ди те да пла ни на рат за да го јак нат 
сво јот дух, заш то ка ко што ве ли 
„љу бов та кон при ро да та е о пој на – 
штом ед наш ја за са каш, не мо жеш 
да ја ос та виш“. На „ка вер фот ка та“ 
на не го ви от феј сбук про фил сто и 
не го ва та поз на та из ре ка „О де те 
по пла ни нар ски те па те ки, за да не 
о ди те по град ски те ап те ки!“.

Ос вен пла ни нар ство то, Ва-
цек се гри жи и за о ко ли на та што 
го оп кру жу ва. Тој се кој днев но 
во ди смет ка за т.н. Ва це ва па те ка 
што по не го ва и ни ци ја ти ва е нап-
ра ве на во ма а ло то ка де што жи-
ве е во Оп шти на А е род ром.

ОДЕТЕ ПО ПЛАНИНАРСКИТЕ ПАТЕКИ, 
ЗА ДА НЕ ОДИТЕ ПО ГРАДСКИТЕ АПТЕКИ!

ЖИВОТ

„Вацек“ единствен планинарски клуб во Аеродром

Пет то од де лен ци те од 
ОУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ на 
25.3.2014 го ди на ја по се ти ја 
Ре дак ци ја та на оп штин ски от 
вес ник „А е род ром“.

У че ни ци те се ин те ре си-
ра а ка ко се под гот ву ва вес-
ни кот, ка ко се при би ра ат ин-
фор ма ци и те, ка ко се пе ча ти и 

слич но.
Ис то та ка, се за поз на а 

и со ак тив нос ти те и обвр ски-
те на Оп шти на А е род ром и на 
вра бо те ни те во ад ми нис тра-
ци ја та, со цел да на у чат ка ко 
фун кци о ни ра ло кал на та са мо-
уп ра ва.

УЧЕНИЦИ ОД ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ЈА ПОСЕТИЈА РЕДАКЦИЈАТА НА ВЕСНИКОТ „АЕРОДРОМ“
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Предлог на наш читател за секој ден

„РЕТРО“ ВЕЖБИ ЗА ИСТЕГНУВАЊЕ
Оп шти на А е род ром Ви пред ла га се дум „рет ро“ веж би за ис тег ну ва ње што ни ги ис пра ти на ши от чи та-

тел Пе тар А лек сов ски, пен зи о ни ран про фе сор по фи зич ка кул ту ра. И а ко о ви е веж би тој ги ко рис тел и пре-
по ра чу вал на сво и те у че ни ци во вре ме то ко га бил ак ти вен про фе сор , тие се сè уш те ак ту ел ни и де нес. Што 
е уш те по важ но о ви е веж би се доб ре дој де ни не са мо за у че ни ци те, ту ку бук вал но за си те што са ка ат да го 
не гу ва ат или поп ра ват сво е то здрав је, заш то по ма га ат да се ис тег нат мус ку ли те и те ло то да ја до би е не оп-
ход на та е лас тич ност во те кот на це ли от ден.

ВЕЖБА1
Зас та ну ва ме ис пра ве но, ра це те се кре на ти ви со ко го ре, погледот е 
кон ра це те, гла ва та мал ку на на зад. Се кре ва ме на прс ти. Го спуш та ме 
град ни от дел кон нап ред, со ра це те за мав ну ва ме на на зад што по ви со-
ко, ед на та но га ја вит ка ме во ко ле но то, а гла ва та е ис пра ве на. Се вра-
ќа ме во по чет на по лож ба и ја пов то ру ва ме веж ба та со дру га та но га. 

ВЕЖБА2
Клек ну ва ме на ко ле на, ги кре ва ме 
ра це те го ре и доб ро се ис тег ну ва-
ме. Пог ле дот е кон ра це те, сто ма-
кот вов ле чен, а гра ди те на нап ред. 
По то а пра ви ме свр ту ва ње во ле во 
кон на зад и нас то ју ва ме со ле ва та 
ра ка да ги доп ре ме ста па ла та. Дес-
на та ра ка ос та ну ва го ре – ви со ко 
и за тег на та го ре и на зад. По то а се 
вра ќа ме во по чет на та по лож ба и 
ја пов то ру ва ме веж ба та на дру га та 
стра на. 

Што тре ба да зна е ме пред 
да поч не ме да веж ба ме?

Нај важ но е да се кон сул ти ра-
ме со ле кар или да извр ши ме 
здрав стве на кон тро ла до кол ку 
не сме си гур ни де ка мо же ме 
неп ре че но да извр шу ва ме фи-
зич ка ак тив ност. При из ве ду-
ва ње на веж би те тре ба доб ро 
да се кон цен три ра ме и фо ку-
си ра ме на се ко ја веж ба по себ-
но, спо ред сли ка та и да де но то 
у пат ство во тек стот. За дол жи-
тел но е ди ше ње то да би де дла-
бо ко и со рам но ме рен ри там, 
при ла го де но со дви же ња та. 
По жел но е да се веж ба со от-
во ре ни про зор ци и веж би те да 
се пов то ру ва ат по 10 па ти се кој 
ден.

СПОРТ
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ВЕЖБА3
Зас та ну ва ме ис пра ве но со ра ши ре ни но зе, ра це те на 
стра на, сто ма кот вов ле чен, a гра ди те мал ку нап ред и 
по диг на ти. Се на вед ну ва ме, со ле ва та длан ка ја до пи-
ра ме дес на та но га (ста па ло), а по то а со дес на та длан ка 
го до пи ра ме ле во то ста па ло. Се ис пра ва ме во по чет на 
по лож ба со ра ши ре ни ра це и за мав ну ва ме кон на зад.

ВЕЖБА5
Зас та ну ва ме ис пра ве но со тен ден ци ја на ис тег ну ва-
ње на те ло то кон го ре, но зе те се ра ши ре ни, гла ва та е 
во про дол же ни е на р бе тот, а ра це те се го ре и ра ши ре-
ни. Се на вед ну ва ме стра нич но во ле во, те ло то и ра це те 
ос та ну ва ат во неп ро мен ли ва сос тој ба, а пог ле дот е кон 
ра це те. Се пов то ру ва ис то то дви же ње, но во спро тив-
на та стра на.

ВЕЖБА7
Зас та ну ва ме зад стол и се др жи ме за не го, те ло то ни е 
ис пра ве но, а гла ва та во про дол же ни е на р бе тот. За мав-
ну ва ме на стра на ви со ко со ед на та но га, а со дру га та се 
по диг ну ва ме на прс ти што по ви со ко, до де ка гор ни от 
дел на те ло то ни ос та ну ва во неп ро мен ли ва по лож ба. 
По то а ја спуш та ме но га та во по чет на по лож ба и ја пов-
то ру ва ме ис та та веж ба со дру га та но га.

ВЕЖБА4
Зас та ну ва ме ис пра ве но. Клек ну ва ме со ра це те нап-
ред, а гла ва та е во про дол же ни е на р бе тот. Но зе те 
нас то ју ва ме да би дат ис пру же ни, со ра це те нас то ју-
ва ме да ги доп ре ме ста па ла та. Се вра ќа ме во по чет-
на та по лож ба.

ВЕЖБА6
Зас та ну ва ме во ис пра ве на по лож ба, ра це те се на ти-
лот со вкрс те ни прс ти, сто ма кот вов ле чен, а гра ди те 
нап ред. Се на вед ну ва ме до хо ри зон тал на по лож ба, 
но не под ла бо ко, но зе те и на та му ос та ну ва ат ис пру-
же ни. По то а го ис пра ва ме те ло то до зафр лу ва ње на 
гор ни от дел, го свит ку ва ме р бе тот на на зад и ја зафр-
ла ме гла ва та на зад.

СПОРТ
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СЕ ГРАДИ ИНФРАСТРУКТУРАТА КОН ВИСОКОКАТНИЦИТЕ

Почитувани, 
Како многу граѓани на Општина Аеродром ме интересира 
за планот на Општината кога ќе биде готова улицата  од 
базенот покрај новите згради што води кон висококат-
ниците покрај булеварот „Трета македонска бригада“ со 
што би се овозможило приклучување на новите згради 
кон инфраструктурата.
Ви благодарам. 
М.П. 

Почитувани,
Од Комуналното одделение на Општина Аеродром инфор-
мираат дека е избран изведувач и договорот е во подго-
товка, по што ќе се издаде налог и наскоро ќе се почне со 
изведба токму на таа локација. Инаку, дел од инфраструк-
турата покрај булеварот „Трета македонска бригада“ кај 
новите згради веќе е во изградба.
Со почит,
Општина Аеродром

СОБИРАЈТЕ СИ ГО ИЗМЕТОТ ОД ВАШИТЕ МИЛЕНИЦИ!Почитувани, Би ве замолила во име на жителите на Аеродром (за 
жителите на Аеродром) да ги потсетите за нивната 
несовесност околу милениците. Мојата порака гласи: 
„Вашите деца и внуци (ќе) си играат во тој тревник. 
Собирајте си го изметот од вашите миленици!“.
Однапред Ви благодарам.Од загрижена тетка М.С. 

Почитувана,
Ви благодариме на пораката и се надеваме дека Вашиот 
повик ќе допре до несовесните сопственици на милени-
чиња.
Со почит,
Општина Аеродром

БЛАГОДАРНОСТ ЗА ОДВОДНАТА МРЕЖА 
ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

Почитувани,
Би сакал да им изразам најискрена благодарност на службите од Општина Аеродром за продолжувањето на проек-тот за асфалтирање и поставување на одводната мрежа во реонот на Долно Лисиче, во кој сега  е вклучена и нашата споредна улица.

Срдечен поздрав
Г.К.

РАСЦВЕТАНА ТЕРАСА

Почитувани,
Предлагам Општината да покрене акција за 
расцветани тераси. Цвеќињата на балконите 
можат многу да ги разубават зградите, а за тоа 
навистина не треба многу. Се надевам, мојот 
предлог ќе биде прифатен и реализиран во што 
поголем број. Ве поздравувам и ви пожелувам 
успешна работа.
А.Ј.

Почитувана,
Ви благодариме на прекрасната идеја. Објавата на 
Вашата предлог-идеја нека биде поттик и повик 
до жителите на општината да се вклучат во оваа 
благородна акција.
Со почит,
Општина Аеродром

ПИСМА
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