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СЕ ГРАДИ АВТОмАТСКИ
СИСТЕм ЗА НАВОДНУВАЊЕ
НА ЗЕЛЕНИЛОТО

АКТИВНОСТИ

На 25.7.2014 го ди на поч на 
из град ба на ав то мат ски сис тем за 
на вод ну ва ње на зе ле ни ло то во на-
сел ба та Ја не Сан дан ски.

Ста ну ва збор за про ект со 
кој јав но то зе ле ни ло во о вој дел од 
Оп шти на та по точ но од ОУ „Ѓор ѓи ја 
Пу лев ски“ до бу ле вар „Ср би ја“ ќе 
се на вод ну ва со ав то мат ски прс-
кал ки, кои ќе би дат ште лу ва ни да 
ја по ле ва ат тре ва та во од ре де ни 
пе ри о ди од де нот.

На повр ши на од 13 хек та-
ри ќе би дат пос та ве ни о ко лу 1.500 

прс кал ки, кои ќе цр пат во да од бу-
на ри те за на вод ну ва ње, та ка што 
ќе се ко рис ти ис клу чи во тех нич ка 
во да.

На тој на чин ќе се ште ди 
ска по це на та во да за пи е ње, а тре-
ва та по ве ќе не ма да се на вод ну ва 
рач но со цре ва ка ко до се га.

Со о ва а ин вес ти ци ја, ка ко 
што ре че гра до на чал ни кот на Оп-
шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, 
се о че ку ва зе ле ни ло то 
да би де пос то ја но све-
жо ду ри и во нај топ ли-
те де но ви.

Ра бо ти те ги из ве-
ду ва фир ма та МГИ и се 
о че ку ва о вој про ект да 
се ре а ли зи ра пред кра-
јот на лет на та се зо на. 

Из град ба та на 
о вој сис тем за на вод ну-

ва ње ја поз дра ви и гра до на чал ни-
кот на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов-
ски, кој ре че де ка тоа е во пра вец 
на оп рав ду ва ње на е пи те тот зе ле-
на Оп шти на А е род ром.

И на ку, А е род ром со сво и те 
вкуп но 17 бу на ри со тех нич ка во-
да е ед на од рет ки те оп шти ни во 
кои за на вод ну ва ње на зе ле ни те 
повр ши ни не се ко рис ти во да за 
пи е ње.



54 ОПШТИНА АЕРОДРОМ септември - октомври 2014 година  | број 60

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

На 27.8.2014 го ди на гра до на чал ни кот на Оп-
шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски за ед но со прет-
се да те лот на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, 
Ни ко ла Гру ев ски во при сус тво на го лем број гра ѓа-
ни на све чен на чин го пуш ти ја во у пот ре ба но ви от 
спор тски цен тар „Ја не Сан дан ски“.

„Со из град ба та на но ви от спор тски ком плекс 
на ши те спор тис ти до би ја дос тој ни ус ло ви за тре-
нин зи и нат пре ва ри, а Оп шти на А е род ром и Скоп је 
е ден, со нес кром ност мо жам да ка жам, на ју бав и 
нај реп ре зен та ти вен спор тски об јект, во кој ќе се 

ор га ни зи ра ат сов ре ме ни до маш ни и ме ѓу на род ни 
нат пре ва ри“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев ски.

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски из ја ви де ка ова 
е ис то рис ки мо мент за спор тот во Оп шти на А е род-
ром, до де ка ин вес ти то рот Сер геј Сам со нен ко де ка 
во из град ба та на ком плек сот се вло же ни по ве ќе од 
15 ми ли о ни ев ра. 

Но ви от спор тски цен тар со ка па ци тет за 
6.500 гле да чи, се из гра ди на мес то то на ста ра та 
спор тска са ла. Во глав на та по ве ќе на мен ска са ла ќе 
мо же да се веж ба ко шар ка, ра ко мет, мал фуд бал и 

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НОВИОТ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

од бој ка, а пок рај неа, се из гра ди 
и по мош на са ла за тре нин зи со 
ка па ци тет од о ко лу 1.000 гле-
да чи, ка ко и хо тел, ба зен, спа и 
мо де рен фит нес цен тар .

Во но ви от спор тски цен-
тар , кој е из гра ден спо ред си-
те стан дар ди на ФИ БА и ЕХФ, ќе 
веж ба ат ко шар кар ски от клуб 
МЗТ Скоп је – „А е род ром“ и ра-
ко мет ни те клу бо ви на „Вар дар “.
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У чи лиш на та об ле ка се сос то и од си ви пан та-
ло ни, бе ли блу зи и те гет е ле ци со ам блем, на кој е 
из ве зе но ло го то на Оп шти на А е род ром и и ме то на 
у чи лиш те то.

Де вој чи ња та и ма ат мож ност да од бе рат здол-
ниш те или пан та ло ни. Тро шо ци те за 6.000 у чи лиш ни 
ком пле ти ги пок ри Оп шти на А е род ром.

Со во ве ду ва ње то на у чи лиш на та об ле ка се 
о че ку ва да се пос тиг не и чув ство на ед нак вост ме-
ѓу де ца та, да не ма по дел би и раз ли ки ме ѓу нив во 
на чи нот на об ле ку ва ње, а од дру га стра на, пак, на 
ро ди те ли те да им се на ма лат тро шо ци те за ку пу ва-
ње гар де ро ба, ко ја не ко и ро ди те ли не мо жат да си 
ја доз во лат.

И на ку, прет ход но Оп шти на А е род ром нап ра ви 
сон да жа ме ѓу ро ди те ли те, при што тие по ка жа а го-
лем ин те рес за при фа ќа ње на о вој про ект.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

На 25.8.2014 го ди на гра до на чал ни кот на Оп-
шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски и за ме ник-ми нис-
те рот за об ра зо ва ни е и на у ка, Спи ро Рис тов ски ја 
про мо ви ра а но ва та за дол жи тел на у чи лиш на об ле ка 
во ос нов ни те у чи лиш та во Оп шти на А е род ром.

„Од сеп тем ври у че ни ци те од си те ос нов ни у чи-
лиш та во Оп шти на А е род ром ќе поч нат да но сат у чи-
лиш на об ле ка“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев ски.

Тој до да де де ка цел та на о вој про ект е си те 
у че ни ци да би дат об ле че ни во ис та об ле ка и да се 
на вик нат на со од ве тен ко декс на об ле ку ва ње. На тој 
на чин, ос нов ни те у чи лиш та ќе ги дос тиг нат стан дар-
ди те на у чи лиш та та од ев роп ски те мет ро по ли. 

За ме ник-ми нис те рот Рис тов ски го поз дра ви 
про ек тот ка ко по зи ти вен при мер за тоа ка ко у че-
ни ци те ќе мо жат по лес но да се фо ку си ра ат на вос-
пит но-об ра зов ни от про цес, на мес то на из гле дот и 
на чи нот на об ле ку ва ње и а пе ли ра ше о вој тренд да 
го при фа тат и дру ги те оп шти ни во Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја.

ОСНОВЦИТЕ СО УНИФИЦИРАНА УЧИЛИШНА ОБЛЕКА
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

На 4.8.2014 го ди на гра до на чал ни кот на Оп-
шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски за ед но со гра до на-
чал ни кот на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, ја пуш ти 
во у пот ре ба ком плет но но ва та ин фрас трук ту ра во на-
сел ба та Ре он ски цен тар „А е род ром“.

„Со о вој про ект не са мо што се повр за а си те 
об јек ти во на сел ба та, ту ку се о без бе ди и уш те 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 ти 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 , со це лос но ос вет лу-
ва ње.

              РЕОНСКИ ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“
ДОБИ КОмПЛЕТНО НОВА ИНФРАСТРУКТУРА

Ис то та ка, во рам ки те на про ек тот се 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 бе ше 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“ чи ни 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.
Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски из ја ви де ка Гра-

дот Скоп је го сле ди о вој про ект со тоа што ги извр-
шу ва ра бо ти те од сво ја над леж ност, во кон крет ни от 
слу чај пар ков ско то у ре ду ва ње со зе ле ни ло во Ре он-
ски цен тар „А е род ром“, со што на не го ви те жи те ли ќе 
им се по доб рат ус ло ви те за жи вот.
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

На 9.7.2014 го ди на во ТЦ „Ка пи тол 
Мол“ се про мо ви ра ше про ек тот „Пре вен-
ци ја од и мот ни де лик ти“ во со ра бот ка со 
по ли цис ка та ста ни ца „А е род ром“, во чии 
рам ки се ко ја сре да во те кот на ле то то на 
вле зот во ТЦ „Ка пи тол Мол“ бе ше пос та-
вен ин фор ма ти вен пункт на кој по ли цис ки 
служ бе ни ци ос тва ру ва а кон такт со гра ѓа-
ни те, се де ле ше про па ган ден ма те ри јал и 
со ве ти за спре чу ва ње краж би во ста но-
ви, ку ќи и во зи ла.

Ос нов на цел на про ек тот е да се 
зго ле ми ин фор ми ра нос та на гра ѓа ни те 
ка ко да се заш ти тат од краж би во лет ни-
от пе ри од, да се при до не се за зго ле ме но 
чув ство на си гур ност и зго ле ме на до вер-
ба во по ли ци ја та.

Мо бил на та по ли цис ка ста ни ца на те ри то ри-
ја та на Оп шти на А е род ром во те кот на ју ли и ав густ 
пат ро ли ра ше на три ло ка ци и и тоа: кај но ви от пар к 

во Гор но Ли си че, кај ОУ „Го це Дел чев“ и во Дол но 
Ли си че.

Цел та на о ви е пат ро ли е да се пот тик не со ра-
бот ка та ме ѓу гра ѓа ни те и по ли ци ја та, да о без бе ди 
што по го ле мо при сус тво и дос тап ност на по ли ци ја-
та, да се одр жи ста би лен ја вен ред и мир и по вол на 
без бед нос на сос тој ба во од нос на кри ми на ли те тот. 

За тоа беа ор га ни зи ра ни по себ ни мо то-пат-
ро ли сос та ве ни од во дач на без бед но сен ре он и 
двај ца по ли цис ки служ бе ни ци ко иш то вр ше а оп-
шти по ли цис ки ра бо ти за да се де тек ти ра ат за ед-
нич ки проб ле ми те на заедницата и за да се у па тат 
гра ѓа ни те во со од вет ни ин сти ту ци и.

Од 1-ви сеп тем ври до 9-ти 
де кем ври 2014 го ди на ќе се от-
во ри кре а тив на ла бо ра то ри ја на 
те ри то ри ја та на Оп шти на А е род-
ром пос ве те на на ди зај ни ра ње 
ви зи о нер ски кон цеп ти за одрж-
ли ва ид ни на. Ла бо ра то ри ја та е 
у ни ка тен про то тип за не фор мал-
но еко-со ци јал но прет при ем-
ниш тво и и но ва ти вен прис тап на 
раз ви ва ње за ед ни ци за жи вот, 
у че ње и ра бо та.

О ви е 100 де на кре а ти вен 
раз вој на одр жли ви кон цеп ти 
за ид ни на та се от во ре ни за си-
те кои и ма ат ви зи ја да раз ви јат 
и но ва тив ни и де и за прос то ри за 
жи ве е ње, у че ње и ра бо та, ка-
ко гра ди ни, ве ге та ри јан ски рес-
то ра ни, об јек ти за смес ту ва ње, 
здрав стве ни и об ра зов ни цен три, 
ка ко што ве лат во ме ѓу на род на-
та мре жа „У на вижн“ (Una Vi si on), 
ко ја ја ор га ни зи ра кре а тив на та 
ла бо ра то ри ја.

Ис то та ка, за у чес ни ци те 
ќе се ор га ни зи ра ат се си и со јо га, 
тан цу ва ње, ис тра жу ва ње во при-

ро да та, ме ди та ци ја, ка ко и ча со ви 
по ма ке дон ски и стран ски ја зи ци. 
Се кој е доб ре дој ден да го спо де ли 
сво е то зна е ње и ис кус тва со ти мот 
и по ши ро ка та за ед ни ца.

При ја ву ва ње и по ве ќе 
ин фор  ма ци и мо же да се до би-
јат на con tact@u na vi si on.eu или 
на www.u na vi si on.eu, ка ко и на 
www.fa ce bo ok.com/du na vi si on. 

Кон цеп ти те и ре зул та ти те 
ќе би дат пре зен ти ра ни пред јав-
нос та на кра јот на про ек тот, по 
што ќе поч не им пле мен та ци ја на 
нај доб ри те кон цеп ти за одр жли-
ва за ед ни ца.

На 20.6.2014 го ди на Оп шти на А е род ром у чес-
тву ва ше на кон фе рен ци ја та „Про мо ци ја на ро до во 
од го вор ни по ли ти ки во ју го ис точ на Ев ро па и Ре пуб-
ли ка Мол да ви ја“ во ор га ни за ци ја на же ни на О бе ди-
не ти те на ци и (UN Wo men).

На кон фе рен ци ја та бе ше пот пи шан Мемо ран-
дум за раз би ра ње ме ѓу де сет пи лот оп шти ни (А е род-
ром, Би то ла, Те то во, Стру ми ца, Ѓор че Пет ров, Бо го-
ви ње, Мав ро во-Рос ту ше, Штип и Све ти Ни ко ле, Град 
Скоп је) и UN Wo men.

Про ек тот прет ста ву ва про дол же ни е на до се гаш-
ни те на по ри и пос тиг ну ва ња на по ле то на вклу чу ва ње 

на ро до ва та пер спек ти ва во 
кре и ра ње то на по ли ти ки те 
и бу џе ти те и има за цел да 
при до не се кон им пле мен та-
ци ја на на ци о нал ни те и ме-
ѓу на род ни обвр ски за ос тва-
ру ва ње на ро до ва ед нак вост.

Во те кот на ју ли и ав густ на по ве ќе ло ка ци и низ 
оп шти на та се ор га ни зи ра а ак ци и со бес плат ни пре-
вен тив ни прег ле ди и со ве ти за заш ти та од топ лот ни-
те бра но ви.

Спо ред оп шти те пре по ра ки за по лес но спра-
ву ва ње со ви со ки те тем пе ра ту ри, на гра ѓа ни те им се 
со ве ту ва ше да кон су ми ра ат здра ва и све жа хра на, 
да пи јат по ве ќе во да, да но сат лес на и свет ла об ле ка 
и да не се из ле гу ва не пот реб но над вор во пе ри од од 
11:00 до 17:00 ча сот.

Ак ци ја та ја спро ве ду ва а ме ди цин ски е ки пи од 
ЈЗУ „Здрав ствен дом на Скоп је“, во со ра бот ка со Оп-
шти на А е род ром, а во рам ки на прог рам ски те ак тив-
нос ти на Ми нис тер ство то за здрав ство.

„мОБИЛНАТА ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА“
НА ПАТРОЛА ВО АЕРОДРОМ

ПРИЈАВУВАЈТЕ СЕ
ЗА КРЕАТИВНА ЛАБОРАТОРИЈА!

ОПШТИНА АЕРОДРОМ СЕ 
ВКЛУЧИ ВО ПРОмОЦИЈА 
НА РОДОВО ОДГОВОРНИ 

ПОЛИТИКИ И БУЏЕТИ

БЕСПЛАТНИ 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ДА ГИ СПРЕЧИмЕ КРАЖБИТЕ
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ!

Информативен пункт на полицијата во текот на летниот период
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На по че то кот на ав густ Оп-
шти на А е род ром у па ти а пел до 
гра ѓа ни те да ги ше та ат сво и те ми-
ле ни ци со мас ка на ус та та (ова се 
од не су ва са мо на аг ре сив ни те ку-

чи ња) и да но сат ке си за со би ра-
ње на из ме тот што тие зад се бе го 
ос та ва ат на јав ни те повр ши ни, со 
цел да се за чу ва жи вот на та сре ди-
на, а гра ѓа ни те, о со бе но де ца та, да 
се чув ству ва ат без бед но ко га ги 
ко рис тат пар ко ви те и дру ги те јав-
ни повр ши ни. 

Ше та ње то на ми ле ни ци те со 
мас ка е обвр ска на гра ѓа ни те што 
про из ле гу ва од За ко нот за прекр-
шо ци про тив јав ни от ред и мир, за 
чие по чи ту ва ње е над леж но МВР, а 
обвр ска та за со би ра ње на нив ни от 
из мет, пак, про из ле гу ва од За ко нот 
за јав на чис то та, за чие спро ве ду ва-
ње се гри жат оп штин ски те служ би.

Та ка, спо ред За ко нот за јав-
на чис то та, член 33, се из ре ку ва 

гло ба на фи зич ко ли це кое „ос та-
ва фе кал ни ос та то ци на до маш но 
ми ле ни че над вор од са до ви те за 
от пад“. 

Оп штин ски те ко му нал ни 
служ би во прид руж ба на по ли ци-
ја та вр шат за си ле ни пат ро ли низ 
оп шти на та за да утвр дат да ли се 
по чи ту ва за ко нот. Ток му за то а, се 
о че ку ва а пе лот да ги на те ра гра-
ѓа ни те ко га ќе ги  ше та ат сво и те 
ми ле ни ци да но сат ке си за от-
стра ну ва ње на нив ни от из мет во 
са до ви те за от пад и на тој на чин 
да ги из бег нат за кон ски те сан-
кци и, а ис тов ре ме но да се за чу-
ва жи вот на та сре ди на и да мо жат 
де ца та да иг ра ат во чис та и здра-
ва сре ди на. 

На 7.7.2014 го ди на во со ра бот ка со над леж-
ни те служ би од МВР и па јак служ ба та на ЈП „Град ски 
пар кинг“ Оп шти на А е род ром поч на ак ци ја за по диг-
ну ва ње не ре гис три ра ни ха ва ри са ни мо тор ни во зи ла 
на це ла та ур ба на те ри то ри ја.

Ак ци ја та оп фа ти по диг ну ва ње не ре гис три ра ни 
ха ва ри са ни во зи ла ко иш то не кол ку го ди ни не се ко-
рис тат и ис та та се спро ве ду ва по ра ди тоа што тие во-
зи ла прет ста ву ва ат о пас ност за жи те ли те, ја нагр ду-
ва ат о ко ли на и за фа ќа ат јав на повр ши на (ко ја слу жи 
на о ни е кои ги ко рис тат сво и те во зи ла).

Прет ход но, Оп шти на А е род ром а пе ли ра ше до 
жи те ли те на неј зи на та те ри то ри ја са ми да ги трг нат 
не ре гис три ра ни те во зи ла, со цел да не се из ло жу ва ат 
на не пот ре бен тро шок за по диг ну ва ње на сво и те во-
зи ла од пар кин гот на ЈП „Град ски пар кинг“.

И на ку, по диг на ти те во зи ла се но се а на пар кин-
гот на ЈП „Град ски пар кинг“, од ка де што соп стве ни-
ци те мо жат да ги по диг нат сво и те во зи ла. 

О ва а ак ци ја се пре зе ма пред сè за да се зго-
ле ми е ко лош ка та свест кај гра ѓа ни те и да се по диг-
не ур ба но то жи ве е ње на по ви со ко ни во. До се га се 
по диг на ти о ко лу 130 ха ва ри са ни и не ре гис три ра ни 
во зи ла.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

НОСЕТЕ КЕСИ КОГА ГИ ШЕТАТЕ КУЧИЊАТА!

АКЦИЈА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НЕРЕГИСТРИРАНИ 
И ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА

Во Оп шти на А е род ром се гра дат но ви пе шач ки па те ки, 
кои ќе им го о лес нат дви же ње то на гра ѓа ни те и ќе при до не сат 
за неј зин раз вој и ра зу ба ву ва ње.

Ста ну ва збор за из град ба на но ви пе шач ки па те ки: од бул. 
„АВ НОЈ“ бр. 26 до ул. „Вас ко Ка ран ге лев ски“ во дол жи на од 81 
ме тар ; две пе шач ки па те ки на ул. „Вла ди мир Ко ма ров“ бр. 15, 
во дол жи на од 100 мет ри, кај дет ска та гра дин ка Ср нич ка“ клон 
„Цр вен ка па“, во дол жи на од о ко лу 60 мет ри, ка ко и во Ре он ски 
цен тар „А е род ром“ во вкуп на дол жи на од о ко лу е ден ки ло ме тар .

Со из град ба та на пе шач ки те па те ки Оп шти на А е род ром 
про дол жу ва со пред ви де на та ди на ми ка да ја по доб ру ва сос тој-
ба та на пос тој ни те па те ки, ка ко и из град ба на но ви пе шач ки па-
те ки на неј зи на те ри то ри ја.

СЕ ГРАДАТ НОВИ ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ

Во те кот на ле то то се извр ши поп ра ва ње на дуп ки те зад 
тр гов ски от цен тар „Ка пи тол“, ко иш то им за да ва а проб ле ми на 
гра ѓа ни те и во зи ла та.

Оп шти на А е род ром извр ши ре кон струк ци ја на плоч ни ци-
те ме ѓу згра ди те кај гра дин ка та „Ла ле“, кои им за да ва а проб ле-
ми на гра ѓа ни те по ра ди вдлаб на ти ни и на со би ра ње во да.

ПОПЛОЧЕНИ ПАТЕКИТЕ КАЈ ГРАДИНКАТА „ЛАЛЕ“

ПОПРАВЕНИ ДУПКИТЕ
ЗАД ТРГОВСКИОТ 
ЦЕНТАР „КАПИТОЛ“ 

ПотоаПред
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Со пре ми е ра та на прет ста ва-
та „Мно гу вре ва за ниш то“ од Ви ли-
јам Шек спир во из вед ба на ак те ри-
те од Те а тар Ко ме ди ја, а во ре жи ја 
на Де јан Прој ков ски на 30.6.2014 
го ди на завр ши пр ви от Ме ѓу на ро-
ден фес ти вал на ко ме ди ја та „Го ла 
ме се чи на“, кој поч на на 21-ви ју ни 
во Оп шти на А е род ром.

Прв меѓународен фестивал на комедијата

Гран-при за најдобра претстава доби „без паника“, за најдобар режисер 
е прогласен синиша ефтимов за „сомнително лице“, а елвира Аљукиќ и зоран Љутков 

се наградени за најдобра женска и машка улога

НАД 10.000 ГЛЕДАЧИ ЈА ПОСЕТИЈА „ГОЛА мЕСЕЧИНА“ 

Сомнително лице

Многу врева за ништо

За секоја од 8-те претстави 
се бараше столче плус

Трич ле на та ко ми си ја во сос-
тав Пе тар Те мел ков ски, прет се-
да тел, А лек сан дра Кар да лев ска и 
О ли вер Јо си фов ски, чле но ви, ед ног-
лас но ги до де ли па рич ни те наг ра ди 
и тоа Гран-при за нај доб ра прет-
ста ва на „Без па ни ка“ во ре жи ја на 
Бла гој Ми цев ски, а во из вед ба на 
ак те ри те од На род ни от те а тар Би-
то ла. Наг ра да за нај до бар ре жи сер 
до би Си ни ша Еф ти мов за прет ста-
ва та „Сом ни тел но ли це“, за нај доб-

ра жен ска у ло га - Ел ви ра А љу киќ за прет ста ва та „Хам-
лет во Дол на Мр ду ша“, а нај доб ра маш ка у ло га до би 
Зо ран Љут ков за прет ста ва та „Со лун ски патр ди и“.

И на ку, за вре ме на фес ти ва лот, кој се одр жа на 
от во ре на сце на пос та ве на на фуд бал ско то иг ра лиш-
те кај пар кот на 
е зе ра та беа из-
ве де ни вкуп но 
о сум прет ста-
ви, кои ги ви-
до а над 10.000 
гра ѓа ни, со што 
се оп рав да а за-
лож би те на Оп-
шти на А е род-
ром со сред ства 
од сво јот Бу џет 

да го збо га ти кул тур ни от жи вот на гра ѓа ни те и да ги 
раз ве се ли и раз вед ри љу би те ли те на те а та рот и ко ме-
ди ја та.

Из бо рот на прет ста ви те за пр во то фес ти вал ско 
из да ни е, за кои вле зот бе ше бес пла тен, го по го ди вку-
сот на пуб ли ка та и по ка жа де ка о ва а ма ни фес та ци ја 
тре ба да пре рас не во тра ди ци ја и на тој на чин да ја 
нап ра ви кул ту ра та дос тап на до се кој гра ѓа нин.

Подземна комедија Од врачувањето на наградите

Хамлет во Долна Мрдуша

Солунски патрдии

Хамлет во
пикантен сос

Без паника
Пукна срам
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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.

"
Илинден" - Александра Пешевска Митановска

"
Се подготвува невреме" - Јелена Хиниќ

"
Графит" - Марјан Келемен

"
Облачниот Мичурин" - Сандра Настовска

"
Гулаби" - Здравко Тодоров

"
Најмладиот коњаник" - Гоце Трпковски

"
Крст" - Марјан Георгиев

"
Можам" - Мирјана Китановска

ѕИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ
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Во гра дин ка та „Ср нич ка“, об-
јект „Цр вен ка па“, не о дам на се ин-
ста ли ра ше 150-ли тар ски со ла рен 
сис тем во рам ки на про ек тот „Гра ди-
на на доб ри на и љу без ност – ус лов 
за одр жли ва е нер гет ска заш те да“.

Со лар ни от сис тем ќе го ап сор-
би ра ди рек тно то и ди фуз но то сон че-

во зра че ње, ка ко во сон че ви те, та ка 
и во об лач ни те де но ви. Со по мош 
на сон че ви от сис тем ќе се ко рис тат 
об нов ли ви те из во ри на е нер ги ја, ќе 
се на ма ли пот ро шу вач ка та на е лек-
трич на е нер ги ја, а нај важ но од сè е 
што ќе се за чу ва жи вот на та сре ди на 
од за га ду ва ње. Од сеп тем ври во прос то ри и те 

на ПОУ „Го це Дел чев“ во Дол но Ли-
си че во Оп шти на А е род ром ќе поч не 
со ра бо та но ви от цен тар за ран дет-
ски раз вој „Слон че“, кој ќе ра бо ти во 
сос тав на ЈУДГ „Бу ба Ма ра“.

Цен та рот за ран дет ски раз-
вој Оп шти на А е род ром го от во ра во 
со ра бот ка со У НИ ЦЕФ во рам ки на 
и ни ци ја ти ва та „Пр ви те 5 се нај важ-
ни на свет“.

 Де ца та на воз раст од 3 до 6 
го ди ни од Дол но Ли си че ќе 
и ма ат мож ност да по се ту-
ва ат пре ду чи лиш на прог ра-
ма, со цел да им се о без бе-
ди пра ви лен пси хо-фи зич ки 
и со ци о-е мо ти вен раз вој.

Цен три те за ран дет-
ски раз вој се од нај го ле ма 
пол за за о ние мес та во кои 

не ма мож ност или пот ре ба за от-
во ра ње гра дин ка, по ра ди тоа што 
мно гу чес то ба би и де дов ци се гри-
жат за сво и те вну ци во до маш ни 
ус ло ви и не се во мож ност да пла-
тат ме се чен на до мес ток за прес тој 
во гра дин ка. 

Цен та рот за ран дет ски раз вој 
во Дол но Ли си че прет ста ву ва по ев-
ти на мож ност за ро ди те ли те, по ра-
ди тоа што не пла ќа ат на до мес ток 
за прес тој и за пот рош ни ма те ри-
ја ли (бо ич ки, хар ти ја, ле пи ло итн.) 
за нив но то де те да ја по се ту ва о ва а 
прог ра ма.

„СРНИЧКА“ ДОБИ СОЛАРЕН СИСТЕм

ИБ ПРОГРАмА ВО ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕ ОТВОРА ЦЕНТАР
ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ 
„СЛОНЧЕ“ 

Во Долно Лисиче 

Во дет ска та гра дин ка „Ср нич ка“, клон „Из вор че“, 
не о дам на се ре а ли зи ра а прак тич ни ис тра жу вач ки и иг-
ров ни вос пит но-об ра зов ни ак тив нос-
ти со де ца та и вос пит но-згри жу вач-
ки от тим во гра дин ка та во со ра бот ка 
со е ду ка то ри од Ма ке дон ски от цен-
тар за е нер гет ска е фи кас ност.

Де ца та и ма а мож ност да на-
у чат што е е нер ги ја и кол ку е важ на 
за жи во тот на це ла та пла не та Зем ја, 

как ви из во ри е нер ги ја има, зош то е важ но да се ште ди и 
ка ко да се ште ди е нер ги ја та. 

Прет став ни ци те од МА ЦЕФ им 
о без бе ди ја на де ца та и на вос пи ту-
ва чи те на гра дин ка та и лус тра тив ни и 
ма ни пу ла тив ни ди дак тич ки ма те ри ја-
ли, кои би мо же ле и по на та му да ги 
ко рис тат во ре а ли за ци ја на ак тив нос-
ти те за е ко лош ка е ду ка ци ја во ра ни-
от дет ски раз вој.

Де чи ња та од гра дин ки-
те „Ср нич ка“ и „Бу ба Ма ра“ на 
воз раст од 4 до 6 го ди ни не о-
дам на сле де а е ду ка тив ни а ни-
ми ра ни фил мо ви за без бед ност 
во со об ра ќа јот во со ра бот ка со 

прет став ни ци на От се кот за 
пре вен ци ја на е ди ни ца та за 
без бед ност на пат ни от со об-
ра ќај при СВР – Скоп је.

Пре ку сле де ње то на 
а ни ми ра ни от филм де ца та и ма а 

мож ност да се за поз на ат со 
ка рак те рис ти ки те на ло кал-
ни от со об ра ќај, ка ко и да 
стек нат здра ви и без бед ни 
на ви ки за у чес тво во со об-
ра ќа јот. 

Ис то та ка, пре ку ин те-
рак ти вен раз го вор де чи ња-

та од гра дин ки те се о би до а да го 
раз бе рат зна че ње то на бо и те на 
се ма фо ри те, на у чи ја ка ко вни-
ма тел но да по ми ну ва ат у ли ца во 
прид руж ба на воз рас на лич ност, 
ка ко и да пре поз на ва ат зна ци на 
о пас ност (си ре ни на по жар ни-
кар ска и по ли цис ка ко ла и ко ла 
за бр за по мош).

„СРНИЧКИТЕ“ И „БУБАМАРИТЕ“ УЧЕА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ

ДЕЦАТА УЧЕА ЗА ВАЖНОСТА НА ШТЕДЕЊЕТО ЕНЕРГИЈА

Во ОУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ 
во Оп шти на А е род ром од ми на та та 
го ди на се во ве де ме ѓу на род на та ИБ 
прог ра ма за од де лен ска нас та ва, ко-
ја е тран сдис цип ли нар на прог ра ма 
за ме ѓу на род но об ра зо ва ни е ди зај-
ни ра на за пот тик ну ва ње на це ло куп-
ни от раз вој на у че ни кот.

ИБ прог ра ма та се зас но ва на 
од ре де ни стан дар ди ко иш то кон ти-
ну и ра но се над гра ду ва ат и прак ти ки 
ко иш то се при ме ну ва ат при пла ни-
ра ње то, ре а ли зи ра ње то и о це ну ва-
ње то на ра бо та та и на у че ни кот и на 
нас тав ни кот.

Прог ра ма та ги поддр жу ва на-
по ри те на у че ни ци те да се здо би јат 
со раз би ра ње за све тот и да на у чат 
ка ко да фун кци о ни ра ат во не го, да 
се дви жат од точ ка та на нез на е ње 
до зна е ње, да и ден ти фи ку ва ат што 
е ре ал но, да пре поз на ат што е со од-
вет но, а што не е.

Пре ку о ва а прог ра ма кај у че-
ни ци те се пот тик ну ва кли ма на от-
во ре ност, со ра бот ка и ме ѓу себ на 
поддр шка, што ќе о воз мо жи зго ле-
ме на свест и од го вор ност, раз би ра-
ње и по чи ту ва ње.

Со ог лед на по зи тив ни те ре-
зул та ти од о ва а прог ра ма, во у чи-
лиш те то ќе ја про дол жи и во пред-
мет на нас та ва, од нос но од 6 до 9 
од де ле ни е во прет стој на ва у чеб на 
го ди на, со што би се про дол жил 
кон ти ну и те тот на ве ќе пос та ве ни от 
на чин на ра бо та све ден на ис тра жу-
вач ка деј ност.
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Нес фа те на та пи рат ска са-
мо ви ла За ри на, ко ја е чу вар на 
прав та во све тот на са мо ви ли те, 
го кра де си от ма ги чен син прав и 
од ле ту ва да ле ку за да ги здру жи 
си ли те со пи ра ти те од ос тро вот 
„Скал Рок“ (Че реп Кар па). То гаш 
поч ну ва а ван ту ра та на та лен ти ра-
на та Ѕвон чи ца и неј зи ни те дру гар-
ки са мо ви ли за вра ќа ње на прав та 
ка де што при па ѓа и нив ни от ми рен 
свет поч ну ва да се вр ти на о па ку.

Диз ни е ва та пи рат ска са мо-
ви ла За ри на, по при ро да е веш та, 
пол на со и де и, љу бо пит на за сè 
што ќе ви ди, са ка да се при ла го ду-
ва на из ме ни те, но и да из мис-
лу ва но ви ра бо ти. Во е ден та ков 
ек спе ри мент неш то ќе трг не 
на о па ку и це ла та са мо вил ска 
за ед ни ца ќе би де ста ве на во 
о пас на си ту а ци ја. 

Ток му неј зи на та пре го ле-
ма жел ба да ја ис ко рис ти вол-

шеб на та прав за ис пол ну ва ње на 
сво и те кре а тив ни и зу ми ќе пре-

диз ви ка по ве ќе греш ки и по ра ди 
тоа ќе ста не пи рат-са мо ви ла. На 
тој на чин се здру жу ва со пи ра тот 
Џејмс, кој е всуш ност, мла ди от Ка-
пе тан Ку ка. 

Но, ка ко и се ко гаш ту ка е 
ум на та Ѕвон чи ца, ко ја пра ви на по-
ри за ос ло бо ду ва ње од зло то што 
ја оп сед на пи рат ка та За ри на, ко ја 
на ив но им ве ру ва на но ви те при ја-
те ли пи ра ти.

А ни ми ра ни от филм „Пи рат-
ска та са мо ви ла“ ну ди по ве ќе по-
ра ки, ме ѓу кои и таа де ка не тре ба 
да го вр ти ме гр бот на при ја те ли те, 
па ду ри и ко га ќе нап ра ват неш то 

пог реш но, но и де ка, тре ба да 
ве ру ва ме во сво и те и де и и да 
не се от ка жу ва ме од сво и те со-
ниш та. 

Гла со ви те во фил мот ги 
по зај му ва ат ак те ри те Мај Вит-
ман, Крис ти на Хен дрикс, Том 
Хид лес тон, Лу си Лу и дру ги.

ВЕРУВАЈ ВО СВОИТЕ ИДЕИ И 
НЕ СЕ ОТКАЖУВАЈ ОД СОНИШТАТА!

Пиратска самовила (The Pirate Fairy)

3Д АНИмИРАН ФИЛм

Анимираниот филм „Пиратската самовила“ порачува дека не треба да им го вртиме грбот на пријателите, 
па дури и кога ќе направат нешто погрешно, но и дека треба да веруваме во своите идеи

и да не се откажуваме од соништата

Оди некоја баба на доктор за преглед. По 
направените анализи на крвта докторот и 
вели на бабата:
- Бабо, многу ти е слаба крвта, треба да 
јадeш повеќе железо.
Бабата на тоа одговара:
- Абе докторе, јас со вилициве мои леб не 
можам да јадам како што треба, не пак 
железо.

ВИЦ НА мЕСЕЦОТ

ЗАБАВА

ДЕТСКИ БИСЕРИ 

Кога мама се скара со 
тато за првпат видов 

летечки чинии.

Не знам колку години 
имам. Тоа цело време се 

менува.

Татко ми израснал на село. Тој видел крава 
во живо!

Бараат  од мене да се поправам,
а не бев ни расипан.

Не знам колку години има дедо ми.
Тоа е висока математика.

Многу се исплашив кога се 
разболе мама.

Мислев дека тогаш тато ќе ни 
готви.

Полуостров е остров кој сè 
уште не е направен до крај.

Во животот не е важно 
кој те турнал да паднеш.
Важно е кој ти подал 
рака да станеш!

МУДРОсТИ

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!
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Ско ли о за (sko li o zis) е де-
фор ма ци ја или ис кри ву ва ње на 
‘р бет ни от столб во фрон тал на та 
рам ни на.

Ско ли о за та мо же да би де 
ле вос тра на (кри ви на та е на ле во), 
дес нос тра на (кри ви на та е на дес-
но), во фор ма на ла тин ска та бук ва 
S и дру ги по рет ки ти по ви. 

ПО ДЕЛ БА СПО РЕД 
ВОЗ РАС ТА

• ин фан тил ни до 4-го диш на воз-
раст. Ова е пе ри од ко га бе бе то 
уш те од не кол ку ме се ци го ста-
ва ме да се ди и го у чи ме да оди, 

а сè уш те не е раз ви е на мус ку-
ла ту ра та да го др жи те ло то.

• ју ве нил ни од 4 до 10-го диш на 
воз раст. Тоа е пе ри од ко га де-
те то оди во гра дин ка или у чи-
лиш те и неп ра вил но се ди и но си 
ра нец, кој не е а дек ва тен на не-
го ва та те лес на те жи на, о со бе но 
ако ја но си на ед но ра мо. 

• а до лес цен тни над 10-го диш-
на воз раст. Во о вој пе ри од е 
ка рак те рис тич но  неп ра вил-
но се де ње, на ма ле на фи зич ка 
ак тив ност, хор мон ски дис ба-
ланс, раст на кос ки те и мус ку-
ла ту ра та, а по себ но кај де вој-
чи ња та кои по ра ди рас те ње на 

гра ди те за зе ма ат ки фо тич на 
згр ба ве на по зи ци ја, ко ја при-
до не су ва за де фор ма ци и на 
‘р бе тот.

ИС ПИ ТУ ВА ЊЕ НА
СКО ЛИ О ЗА ОД СТРА НА 

НА РО ДИ ТЕЛ
Де те то мо же ме да го ис пи-

та ме на тој на чин што ќе го пос-
та ви ме да сто и пра во пред нас, со 
но зе те ед на до дру га, ра це те до 
те ло то, гла ва та ис пра ве на.

Сим пто ми те на ско ли о за се 
след ни те: по нис ка по лож ба на ед-
но то ра мо во од нос на дру го то, по-

РАНЦИТЕ ВАЖЕН ПРИЧИНИТЕЛ ЗА ИСКРИВУВАЊЕ НА ‘РБЕТНИОТ СТОЛБ
Сколиоза

Д-р Толе Битовски,
спец. физијатар
Поликлиника „Јане Сандански“

ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

нис ка по лож ба на ед на та плеш ка 
во од нос на дру га та плеш ка, кар-
ли ца та не е во во до рам на по лож-
ба, пос ла ба мус ку ла ту ра на гр бот 
на ед на та стра на, град ни от кош е 
а си мет ри чен…

Ко га де те то ќе се на вед не 
се за бе ле жу ва де ка ли ни ја та што 
ја фор ми ра ат про дол же то ци те на 
прш ле ни те оди на ед на стра на по-
ве ќе. Кол ку ло ка ци ја та е по ви со ка 
и по ра но нас та на та тол ку е по теш-
ка прог но за та на ско ли о за та.

Тре ба да се ис так не важ нос-
та за нав ре ме но от кри ва ње на де-
фор ма ци и те на ‘р бе тот во дет ска та 
воз раст и пре зе ма ње со од вет ни 

те ра пев тски про це ду ри за ле че ње 
на де фор ма ци и те на ‘р бе тот.

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА
Нав ре ме но то де тек ти ра ње 

на ис кри ву ва ња та на ‘р бе тот кај 
де ца та и при ме на на фи зи кал на 
те ра пи ја, веж би, пли ва ње, ма са-
жи, ки не зи те ра пи ја, ор то пед ски 
по ма га ла, со ве ти за пра вил но др-
же ње на те ло то пред те ле ви зор , 
пред ком пју тер , на у чи лиш те, ре-
дов ни спор тски ак тив нос ти и дру-
го до ве ду ва до по са ку ва ни те ре-
зул та ти.

Од по себ на важ ност е да 
се ис так не и зна е: у чи лиш ни те 
ран ци тре ба да би дат а на том ски, 
да се при ла го ду ва ат на те ло то со 
ви со чи на од плеш ки те до кар ли
ца та и со по јас о ко лу стру кот и 
две пре рам ки за две те ра ме ња.

Те жи на та на ран ци те за
ед но со кни ги те и при бо рот, не 
тре ба да би де по теш ка од 10% 

до 15% од те жи на та на де те то. 
Се ко ја те жи на на ран ци те по го ле-
ма од 15% од те жи на та на де ца та 
прет ста ву ва ри зик за нас та ну ва ње 
на де фор ма ци ја на ‘р бе тот.

Тре ба да се ин фор ми ра на-
ша та јав ност за о ва а важ на ин-
фор ма ци ја и да се пре зе мат со од-
вет ни мер ки и ре ше ни ја.

Се кој днев но сме све до ци 
де ка у че ни ци те се товарени ка-
ко „ма га рен ца“, со ран ци, па ти ки, 
бло ко ви од ли ков но, ма те ри ја ли 
по ОТП и др. 

За то а у ка жу вам на е ден 
ва жен при чи ни тел ра не цот ка ко 
ва жен фак тор за де фор ма ци ја на 
‘р бе тот.
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Три е се ти на ко ња ни ци од 
Гор но Ли си че на 27.7.2014 го ди на 
од дво рот на Оп шти на А е род ром 
трг на а кон слав но то Кру ше во, ка-
де што на 2-ри ав густ се прик лу-
чи ја на прос ла ва та на нај го ле ми от 
ма ке дон ски на ци о на лен праз ник 
– И лин ден.

Гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, 
из ја ви де ка Оп шти на та ја по ма га 
о ва а ма ни фес та ци ја ве ќе не кол-

ку го ди ни и ќе про дол жи и на та му 
да ја не гу ва тра ди ци ја та, би деј ќи 
И лин ден ски от мар ш е нај го ле ма та 
и нај зна чај на та кул тур на ма ни фес-
та ци ја во А е род ром.

Тој на ко ња ни ци те им го 
пре да де оп штин ско то зна ме, со 
што о фи ци јал но стар ту ва ше 36-
от тра ди ци о на лен ко њич ки мар ш 
што го ор га ни зи ра Здру же ни е то 
на гра ѓа ни од Гор но Ли си че „И лин-
ден ски мар ш 1978“.

Пред све че но то ис пра ќа ње 
на храб ри те ко ња ни ци од Гор но 
Ли си че, кои се на воз раст од 15 до 
60 го ди ни, во црк ва та „Св. Пе тар и 
Пав ле“ се одр жа све че на ли тур ги-
ја, на ко ја ви со ки свеш те ни ци од 
Ма ке дон ска та пра вос лав на црк ва 
им да до а бла гос лов на па тот кон 
Кру ше во, до де ка во дво рот на црк-
ва та се ор га ни зи ра ше све че на му-
зич ка прог ра ма со нас тап на поз на-
ти ма ке дон ски ес трад ни у мет ни ци.

Прет став ни ци на оп шти ни те Шош тањ и Ве ле ње 
од Сло ве ни ја на 20.6.2014 го ди на ја по се ти ја Оп шти-
на А е род ром.

На сред ба та се раз го ва ра ше за мож нос та за 
ос тва ру ва ње со ра бот ка ме ѓу оп шти ни те на по ле то на 

об ра зо ва ни е то, спор тот, кул ту ра та и е ко но ми ја та.
Ис то та ка, во сос тав на де ле га ци ја та на две те 

сло ве неч ки оп шти ни беа и две у мет нич ки друш тва, и 
тоа: ок те тот „Теш“ и фол клор но то друш тво „Ог лар ји“ 
од Шош тањ, кои по то а одр жа а кон цер т во Скоп је.

КОЊАНИЦИТЕ ОД ГОРНО ЛИСИЧЕ И 
ГОДИНАВА ОДЈАВАА ДО КРУШЕВО

СЛОВЕНЕЧКИТЕ ОПШТИНИ ШОШТАЊ И 
ВЕЛЕЊЕ ВО ПОСЕТА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЖИВОТ ЖИВОТ
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Пок рај ке јот на Вар дар зад ТЦ „Три би се ри“ од 
28-ми ју ни до 13-ти ју ли на от во рен прос тор , на кој 
бе ше пос та вен го лем ек ран, се одр жа спек та ку лар но 
фуд бал ско до жи ву ва ње „Фуд ба лод ром“.

„Фуд ба лод ром“ бе ше нас тан што во те кот на 

16-те де но ви до де-
ка тра е ше пред го-
ле ми от ек ран соб ра 
о ко лу 10.000 фуд-
бал ски фа но ви, кои 
за ед нич ки ги прос-
ле ди ја фуд бал ски те 
нат пре ва ри од свет-
ско то фуд бал ско пр-
вен ство во Бра зил.

Пок рај го ле-
ми от ек ран и од-
лич на та ат мос фе ра, 
„Фуд ба лод ром“ бе-
ше прос ле ден и со 
ни за дру ги ак тив-
нос ти: тур ни ри во 
„плеј стејшн“, тур ни-
ри во рач ни фуд бал-

чи ња, нат пре ва ри во пре циз но шу ти ра ње, нат пре ва ри 
во „чо веч ки фуд бал“ (hu man fo ot ball), дет ско фуд бал-
ско кат че, друш тво со поз на ти ма ке дон ски фуд бал ски 
ѕвез ди, нас та пи на ло кал ни бен до ви и ДЏ-и, пи во и 
ска ра.

СПОРТ СПОРТ 

„ФУДБАЛОДРОм“ ВО АЕРОДРОМ СОБРА ОКОЛУ 10.000 ФАНОВИ!
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Во те кот на ле то то во Спор тски от цен тар 
„Но во Ли си че“ се одр жа ле тен ко шар кар ски 
камп на „МЗТ Скоп је - А е род ром“.

На кра јот од кам пот беа до де ле ни и 
при год ни наг ра ди за фи на лис ти те и нај доб ри-
те по ед ин ци во по себ ни ка те го ри и. Наг ра ди те 
беа до де ле ни од стра на на нив ни те и до ли, поз-
на ти те ко шар ка ри од пр ви от тим на КК „МЗТ 
Скоп је – А е род ром“, Ѓор ѓи Че ков ски, Дам јан и 
Огнен Сто ја нов ски, ка ко и Гор јан Мар ков ски. 

За вре ме на два е сет и пет днев но то дру-
же ње во лет ни от ко шар кар ски камп, по ве ќе 
од 150 мла дин ци од 7 до 18 го ди ни, и ма а воз-
буд ли во лет но спор тско до жи ву ва ње, не за бо-
рав ни де но ви по ми на ти во у че ње и за ба ва со 
нај доб ри те ко шар ка ри, ка ко и у совр шу ва ње 
на тех ни ки те на иг ра.

Ис то та ка, ор га ни за то ри те на ја ви ја и 
про дол жу ва ње на кам пот во тра ди ци ја, со 
у чес тво на де ца, не са мо од Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја, ту ку и по ши ро ко.

Оп шти на А е род ром го зго ле ми бро јот на 
тер ми ни за бес пла тен те нис во те кот на лет ни от 
пе ри од, та ка што на мес то са мо за вре ме на ви-
кен ди те, ка ко што бе ше прет ход но, бес плат ни 
тер ми ни и ма ше се кој ден.

За гра ѓа ни те беа о без бе де ни се ко ја са бо та 
и не де ла по три бес плат ни тер ми ни за те нис и тоа 
од 08:00, од 19:00 и од 20:00 ча сот, до де ка од по-
не дел ник до пе ток има по пет бес плат ни тер ми ни 
и тоа од 09:00, од 10:00, од 11:00, од 17:00 и од 
20:00 ча сот.

УСПЕШЕН ЛЕТЕН КОШАРКАРСКИ КАмП НА МЗТ

СПОРТ СПОРТ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ЗГОЛЕмИ БРОЈОТ
НА ТЕРмИНИ ЗА БЕСПЛАТЕН ТЕНИС

Во текот на летото

На 10-ти сеп тем ври ќе поч не со ра бо та ба лет ско то у чи лиш те за та лен ти ра ни де-
ца „Ре ве ранс“, чи ја прог ра ма оп фа ќа три гру пи со цел да ги мо ти ви ра и пот тик не де ца та 
од си те воз рас ти, а се при ла го ду ва и на се ко е де те со ин ди ви ду а лен прис тап.

Ба лет ско то сту ди о го во ди про-
фе си о нал на е ки па сос та ве на од поз на ти 
и е ду ци ра ни ба ле ри ни со дол го го диш но 
ис кус тво, а нив на глав на цел со кла си чен 
и мо де рен ба лет, ка ко и со хип хоп, да се раз бу ди ин те рес и 
љу бов кон му зи ка та, тан цот и здра ви от и кре а ти вен на чин 
на жи вот кај де ца та. 

По ве ќе де та ли за прог ра ма та и у пи си те мо же да се 
до би јат на те ле фон 075/339003 или во прос то ри и те на у чи-
лиш те то во на сел ба та Ја не Сан дан ски и во Гор но Ли си че.

БАЛЕТСКА ШКОЛА 
ЗА ТАЛЕНТИРАНИ ДЕЦА „РЕВЕРАНС“

На 18.8.2014 го ди на во Спор тски от цен тар „Но во Ли-
си че“ во при сус тво на 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, 
све че но бе ше от во рен тре ти от по ред Тур нир во мал фуд бал 
„Скоп је 2014".

Пр ви от нат пре вар од 48-те при ја ве ни е ки пи го о диг ра а 
ти мо ви те на „Гос тил ни ца до ма“ и „Фер плеј“.

Тур ни рот, кој ќе тра е до 13-ти сеп тем ври, го ор га ни зи-
ра ат Оп шти на А е род ром и Град Скоп је, кои и ма ат о без бе де но 
наг ра ден фонд за по бед ни ци те.

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2014“
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БЛАГОДАРНОСТ ДО ГРАДИНКАТА „БУБА МАРА“

Почитувани,

Би сакала да упатам благодарност до градинката „Буба Мара“ за успешноста и професионалноста во 

нејзината работа. Во јуни се запишавме на училиште и се разделивме од градинка. Мојата ќерка го 

помина најважниот дел од детството токму во градинката „Буба Мара“. За овие неколку години од 

срамежливо и повлечено дете прерасна во мала личност со прекрасна комуникација, 

социјализирана во средината и со огромни познавања во сите области: зборување, цртање, броење, 

играње, пеење и дружење со другите дечиња. Сето ова го постигнавме благодарение на одличната 

соработка со персоналот на градинката „Буба Мара“, посебно со учителките Борка и Богданка – Боки. 

Во текот на овие години тоа беа најспомнуваните личности од страна на мојата ќерка. Благодарение 

на нивниот огромен ангажман и внимание, кај мојата ќерка на површина исплива талентот за пеење, 

играње, а пред сè за цртање со освоеното прво место на меѓународниот ликовен натпревар одржан 

во Скопје. Треба да сме благодарни што постојат вакви институции каде што нашите деца 

поминуваат најголем дел од времето и што постојат личности потполно посветени на својата работа, 

а со тоа се постигнуваат одлични резултати и покрај огромниот број деца во градинката. Сето ова ќе 

придонесе нашите деца со леснотија да ги совладаат понатамошните обврски и задачи во 

училиштето, но и во понатамошниот живот. Уште една голема пофалба и благодарност до Борка и 

Богданка (се извинувам што не ги знам нивните презимиња) и целокупниот персонал од градинката 

„Буба Мара“. И покрај тоа што ја напуштаме градинката, НЕМА ДА ВЕ ЗАБОРАВИМЕ. Се надевам дека 

и понатаму ќе комуницираме и соработуваме за каков било совет од Ваша страна.
Родител,

Д.Х.С.

ДА СЕ СТАВАТ МИЛЕНИЦИТЕ ВО РЕД
Е ОДЛИЧНА ВЕСТ! 

Почитувани,
Вашиот напор да се стават домашните миленици во ред е одлична вест. Затоа сакам да изразам поддршка за оваа акција. Навистина во Аеродром човек не може да прошета ни дење, а особено навечер, од кучиња и нивниот измет. До сега за време на толку години сум видела само една девојка да го собере изметот од своето куче! А, всушност, ги шетаат за да извршат физиолошка потреба. САМО ОВА ДА НЕ БИДЕ КРАТКА КОНТРОЛА!

Е.М.

ОТСТРАНЕТ ДЕФЕКТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Почитувани,

Би сакал да ве информирам дека неколку дена на 
улицата „Тодор Чангов“ број 44 и 46 и новата 
улица што ќе се асфалтира деновиве односно што 
го спојува „Тодор Чангов“ со „Ѓорѓи Капчев“ нема 
улично осветлување.

Т.А.

Почитуван,

Ви благодариме за забелешката и Ве известуваме 
дека дефектот е веќе отстранет.

Со почит,
Општина Аеродром
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