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Ко шар кар ски от тим на „МЗТ 
Скоп је – А е род ром“ го сеф то са но ви-
от спор тски цен тар „Ја не Сан дан ски“ 
со по бе да над е ки па та на „За дар “ 
со 72:58 ко ше ви на 7-ми ок том ври 
ка ко прв до ма шен нат пре вар во но-
ва та се зо на на АБА ли га та.

Ве ќе на 18-ти ок том ври си но 
– бе ли те ко шар ка ри стиг на а до вто-
ри от три умф во АБА ли га та, и на ку 
прв под вод ство на но ви от тре нер 
Вр би ца Сте фа нов, от ка ко у бед ли во 
го сов ла да а ти мот на Шол нок со ре-
зул тат 74 : 58.

По из рам не ти те три четвр ти ни 
и ми ни мал но то вод ство, во пос лед-

ни от пе ри од из бра ни ци те на Вр би ца 
Сте фа нов ко неч но се ра зиг ра а и на-

мет на а ри там кој што гос ти те од Ун-
га ри ја ед нос тав но не ма а си ли да го 
сле дат, па МЗТ на кра јот за бе ле жа 
у бед лив три умф.

„Си те се бод ре а е ден со друг, 
си те бев ме и тре не ри и иг ра чи во 
исто вре ме, си те во са ла та ја по са ку-
ва а по бе да та, а е нер ги ја та ја цр пев-
ме од три би ни те, со мак си мал на та 
поддр шка од на ви ва чи те. Се потвр ди 
она што го го во рев, де ка не тре ба да 
се ис пра ва ат прем но гу де та ли, ту ку 
ед нос тав но да се соз да де по зи тив на 
ат мос фе ра за да се дој де до три умф", 
из ја ви тре не рот Сте фа нов на кра јот 
од ме чот.

НОВИОТ ТРЕНЕР ДЕБИТИРАШЕ СО ПОБЕДА
Врбица Стефанов го презеде кормилото на „МЗТ Скопје - Аеродром“
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АКТИВНОСТИ

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НОВО ЛИСИЧЕ
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АКТИВНОСТИ

На 10.10.2014 го ди на на вле зот кај но ви те 
згра ди пок рај бу ле ва рот „Фев ру ар ски по ход“ во Но во 
Ли си че 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 ја пуш ти ја во у пот ре ба но ва та ин фрас трук-
ту ра.

„Ре а ли за ци ја та на про ек тот зна чи по ле сен 
прис тап и повр зу ва ње на но ви те стан бе ни об јек ти со 
бу ле ва рот „Фев ру ар ски по ход“ и оп ле ме ну ва ње на 
прос то рот“, из ја ви гра до на чал ни кот Ко нев ски, об-
јас ну вај ќи де ка пот ре ба та од из град ба на ком плет но 
но ва ин фрас трук ту ра се по ја ви по ра ди сè по го ле ми от 
број но ви об јек ти во о вој дел од Оп шти на та.

Про ек тот оп фа ти из град ба на ко му нал на ин-
фрас трук ту ра, по точ но о ко лу два ки ло мет ри ат мос-
фер ска и о ко лу два ки ло мет ри фе кал на ка на ли за ци-
ја, ка ко и е ден и пол ки ло ме тар во до вод на мре жа.

Ис то та ка, се ас фал ти ра ше у ли ца та па ра лел на 
со бу ле ва рот „Фев ру ар ски по ход“ на вкуп на повр-
ши на од о ко лу 20.000 квад рат ни мет ри, со тро то а ри 
на вкуп на повр ши на од о ко лу 5.500 квад рат ни мет-

ри, како и из град ба на пар ки ра лиш та со о ко лу 1.000 
нови пар кинг - мес та.

Од бу ле ва рот „Фев ру ар ски по ход“, пак, се из-
гра ди влез кон но ва та про ек ти ра на у ли ца со цел да 
се повр зат стан бе ни те об јек ти на о ва а у ли ца.

Но ви ли ни и за јав но ос вет лу ва ње се пос та ви-
ја пок рај у ли ци те и ме ѓу но во из гра де ни те стан бе ни 
згра ди и тоа со вкуп на дол жи на од о ко лу 2 ки ло мет-
ри со сто ти на си ја лич ни мес та.

За це ли от про ект Оп шти на А е род ром из дво и 
о ко лу 120 ми ли о ни де на ри од сво јот Бу џет. 

Гра до на чал ни кот Тра ја нов ски го поз дра ви о вој 
го лем про ект на Оп шти на А е род ром и ре че де ка Гра-
дот Скоп је пре ку сво е то јав но прет при ја ти е „Пар ко ви 
и зе ле ни ло“ ќе при до не се за у ре ду ва ње на пар ков-
ско то зе ле ни ло о ко лу со об ра ќај ни ци те и ме ѓу згра ди-
те на 13.000 квад рат ни мет ри со сов ре мен на чин на 
на вод ну ва ње, со цел на гра ѓа ни те кои се все лу ва ат 
во но ви те згра ди да им се о воз мо жат што поп ри јат ни 
ус ло ви за жи ве е ње.

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НОВО ЛИСИЧЕ



6 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО РЕОНСКИ 
ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“



7ноември - декември 2014 година  | број 61

Во дво рот на ОУ „А лек сан дар Ма ке дон ски“ 
е из гра де но но во по ве ќе на мен ско спор тско иг ра-
лиш те на ме не то за гра ѓа ни те на Ре он ски цен тар 
„А е род ром“.

Ова е дел од про ек тот „100 по ве ќе на мен-
ски иг ра лиш та“ ка ко ин вес ти ци ја на Вла да на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, но и Оп шти на А е род ром до 
се га има из гра де но по ве ќе од 20 вак ви по ве ќе-
на мен ски спор тски иг ра лиш та во дру ги те на сел-
би.

Си те иг ра лиш та во Оп шти на А е род ром гра-
ѓа ни те мо жат да ги ко рис тат бес плат но, па ду ри 
и во ве чер ни те ча со ви, со ог лед на фак тот што се 
ос вет ле ни. Оп шти на та ќе про дол жи да гра ди вак-
ви спор тски те ре ни на си те о ни е мес та ка де што 
не дос та су ва ат сè со цел жи те ли те на оп шти на та 
да и ма ат ка де да спор ту ва ат.

На кон крет но во спор тско иг ра лиш те мо же 
да се иг ра ра ко мет, фуд бал и ко шар ка.

Вкуп на та повр ши на на по ве ќе на мен ско то 
иг ра лиш те за ед но со о би кол на та па те ка из не су ва 
1.300 квад рат ни мет ри и содр жи два го ла за мал 
фуд бал и ра ко мет, ка ко и че ти ри ко ша. 

Иг ра лиш те то е ог ра де но со тран спа рен тна 
жи ча на ог ра да ви со ка шест мет ри и е це лос но 
ос вет ле но за да мо же рек ре а тив но да се ко рис ти 
и во ве чер ни те ча со ви. 

Ис то та ка, пред ви ден е пар кинг-прос тор за 
о ко лу 20 во зи ла, а дво рот на у чи лиш те то е пар-
тер но у ре ден со пе шач ки па те ки, клу пи за се де ње 
и кан ти за от па до ци, ка ко и трев ни ци, цве ќи ња и 
друг вид хор ти кул тур но у ре ду ва ње повр за но со 
ав то мат ски сис тем за на вод ну ва ње. На тој на чин, 
за ед но со скул пту ра та на А лек сан дар Ма ке дон-
ски ко ја е пос та ве на во дво рот ка ко пат рон на 
у чи лиш те то, тоа до би у ре ден и сов ре мен из глед.

АКТИВНОСТИ

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО РЕОНСКИ 
ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“
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Цр ве ни от крст на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја во со ра-
бот ка со Оп шти на А е род ром и Ми нис тер ство то за внат-
реш ни ра бо ти, на 13-ти сеп тем ври ор га ни зи ра ма ни фес та-
ци ја за од бе ле жу ва ње на Свет ски от ден на пр ва та по мош 
пред ТЦ „Би сер “.

Це ла та ма ни фес та ци ја бе ше прос ле де на од мно гу 
у чес ни ци, ка ко и слу чај ни ми ну ва чи, а е ки пи те на пр ва та 
по мош прет ста ву ва а ре а лис тич ни пов ре ди, ка ко и на чи-
ни те на у ка жу ва ње по мош при не ко ја нез го да.

Ис то та ка, по ли ци ја та за вре ме на ак ци ја та ги за пи-
ра ше во зи ла та кои во тој мо мент по ми ну ва а на бу ле ва рот 
„Ја не Сан дан ски“ и на во за чи те им беа пре зен ти ра ни пов-
ре ди и у ка жу ва ње пр ва по мош на пов ре де ни те.

На 25-та сед ни ца на Со ве тот 
на Оп шти на А е род ром, ко ја се одр жа 
на 18.9.2014 го ди на, бе ше ве ри фи-
ку ван ман да тот на но ва та член ка на 
Со ве тот, Са ња Пет ров ска, од ВМРО-
ДПМНЕ и ко а ли ци ја та „За по доб ра 
Ма ке до ни ја“.

Но ва та со вет нич ка до а ѓа на 

мес то то на Јас мин ка Дам чев ска, 
која ста на пра те нич ка на пос лед ни те 
пар ла мен тар ни из бо ри.

Са ња Пет ров ска е ма гис тер 
за соф твер ски ин же не ринг и ра бо ти 
во Ми нис тер ство то за ин фор ма тич ко 
оп штес тво и ад ми нис тра ци ја.

На 4.9.2014 го ди на во прос-
то ри и те на До мот на ху ма ни тар ни 
ор га ни за ци и „Да ре Џам баз“ се одр-
жа е ду ка тив на ра бо тил ни ца на те ма 
„Нај зна чај ни те ин фор ма ци и за бре-
ме нос та и по ро ду ва ње то“.

Е ду ка тив на та ра бо тил ни ца 
бе ше на ме не та за бре ме ни те жени 
и нив ни те пар тне ри, со цел да се за-
поз на ат со си те ас пек ти на бре ме-
нос та и по ро ду ва ње то, ка ко и за мла-

ди те кои допр ва ги че ка од лу ка та за 
фор ми ра ње се меј ство, кои тре ба да 
се за поз на ат со ос нов ни те ин фор ма-
ци и за бре ме нос та, за да и ма ат по са-
ку ва на и пла ни ра на бре ме ност ко га 
за тоа ќе би дат под гот ве ни.

Ра бо тил ни ца та, кој бе ше бес-
плат на, ја ор га ни зи ра Здру же ни е то 
за гри жа и е ду ка ци ја на бре ме ни 
жени, мај ки и де ца „Лул ка“.

АКТИВНОСТИ

УСПЕШНО ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ПРВАТА ПОМОШ

САЊА ПЕТРОВСКА НОВА СОВЕТНИЧКА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

БЕСПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА ЗА БРЕМЕНОСТ И ПОРОДУВАЊЕ
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На 8.9.2014 го ди на на све чен 
на чин бе ше пуш тен во у пот ре ба про-
ши ре ни от и ре кон стру и ран бу ле вар 
„Тре та ма ке дон ска бри га да“.

Со про ши ру ва ње то и ре кон-
струк ци ја та на бу ле ва рот „Тре та 
ма ке дон ска бри га да“ ќе се ре шат 
се кој днев ни те проб ле ми со со об ра-
ќај ни от ме теж во о вој дел од оп шти-
на та, ка ко и на лу ѓе то што ра бо тат во 
о кол ни те об јек ти. Про ши ру ва ње то 
на о ва а со об ра ќај ни ца ќе о воз мо жи 
побр за со об ра ќај на ко му ни ка ци ја со 
дру ги те де ло ви од оп шти на та и со 
цен та рот на гра дот, а од дру га стра-
на ќе ја зго ле ми и со об ра ќај на та без-
бед ност.

И на ку, бу ле ва рот „Тре та ма-
ке дон ска бри га да“, ко ја прет ста ву-

ва важ на со об ра ќај на ар те ри ја што 
го повр зу ва цен та рот на гра дот со 
Оп шти на А е род ром, се про ши ри и 
ре кон стру и ра од крс тос ни ца та со 
бу ле ва рот „Ср би ја“ до крс тос ни ца та 
со у ли ца та „Ни ко ла Ка рев“ и се тран-
сфор ми ра во по ши рок бу ле вар , со 
у ре де ни тро то а ри, зе ле ни ло и ново 
ос вет лу ва ње. 

Со про ши ру ва ње то бу ле ва рот 
„Тре та ма ке дон ска бри га да“ до би 4 
ко ло воз ни лен ти, по две во се ко ја 
на со ка, и сре диш но зе ле ни ло 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 се из гра ди ја тро то а ри со бе ка тон 
плоч ки.

На о ва а дел ни ца, ис то та ка, е 
пос та ве на и ат мос фер ска ка на ли за-
ци ја во дол жи на од 1.300 мет ри. За 

о вој ка пи та лен про ект Град Скоп је 
из дво и 133 ми ли о ни де на ри.

„О вој про ект е уш те ед на 
потвр да за кон ти ну и ра на та ра бо та 
на Гра дот Скоп је за по доб ру ва ње на 
жи во тот во Скоп је, за по доб ру ва ње 
на со об ра ќај ни те врс ки во гра дот, 
зго ле му ва ње на без бед нос та во со-
об ра ќа јот и за на ма лу ва ње на ме-
те жот“, из ја ви гра до на чал ни кот на 
Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски.

Пре ми е рот Ни ко ла Гру ев ски 
из ра зи за до вол ство од кон ти ну и ра-
ни те на по ри на Град Скоп је да во-
ве де ред во со об ра ќа јот, со ог лед на 
фак тот што пос лед ни те пет го ди ни 
Гра дот до би де се ти на но ви и по ши-
ро ки бу ле ва ри, круж ни те ко ви и кат-
ни га ра жи. 

АКТИВНОСТИ

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА БУЛЕВАРОТ 
„ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром се прик-
лу чи кон од бе ле жу ва ње то на „Ев-
роп ска та не де ла на мо бил ност 
2014“ со цел да се по диг не јав на та 
свест кај гра ѓа ни те за зго ле ме на 
у пот ре ба на ал тер на тив ни те фор-
ми на со об ра ќај, ка ко пе ша че ње, 
ве ло си пе ди зам, ко рис те ње ја вен 
пре воз, ка ко и по доб ру ва ње на 
без бед нос та на пе ша ци те и ве ло-
си пе дис ти те во со об ра ќа јот.

По тој по вод на 19-ти сеп-
тем ври во ОУ „Бла же Ко нес ки“ се 
ор га ни зи ра е ду ка тив но пре да ва-
ње за за поз на ва ње на у че ни ци те, 
кои ка ко пе ша ци и ве ло си пе дис-
ти у чес тву ва ат во со об ра ќа јот, со 
ос нов ни те пра ви ла и про пи си во 
со об ра ќа јот. При то а се из ве де и 
прак тич на веж ба на у ли ца со цел 
у че ни ци те да на у чат по ве ќе за 
без бед нос та на де ца та ка ко пе-

ша ци во со об ра ќа јот и ка ко пра-
вил но да по ми ну ва ат на пе шач ки 
пре мин.

На 22-ри сеп тем ври, пак, 
де чи ња та од гра дин ка та „Бу ба 
Ма ра“ сим бо лич но го од бе ле жа а 
ме ѓу на род ни от ден без ав то мо-
би ли ко га со сво и те ве ло си пе ди  и 
тро ти не ти во зе а низ дет ска та у ли-
ца „То ше Про ес ки“, де ле а еко-по-
ра ки на ми ну ва чи те, а по то а цр та а 
на ас фалт.

Ис то та ка, на 22-ри сеп тем-
ври у че ни ци те од VI1 од де ле ни е 

од ОУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ за ед но со 
нас тав ни кот по фи зич ко и здрав-
стве но об ра зо ва ни е доб ро вол но 
се вклу чи ја во од бе ле жу ва ње то на 
„Ев роп ска та не де ла на мо бил ност 
2014“ и по тој по вод во зе а ве ло-
си пе ди од СЦ „Ја не Сан дан ски“ до 
хо те лот А лек сан дар Па лас и на зад 
до у чи лиш те то.

„ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ“ 
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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АКТИВНОСТИ

На 7.9.2014 
го ди на од 20:00 ча-
сот до ра ни те ут-
рин ски ча со ви се 
одр жа тра ди ци о-
нал ни от му зич ки 
фес ти вал „Сло бод-
на зо на“ (Fre e Zo ne) 
под мос тот „Близ на-
ци“ пок рај ке јот на 
ре ка та Вар дар во 
Но во Ли си че

 На фес ти-
ва лот над 5.000 
а е род ром ци се за ба ву ва а со нас-
та пи те на Бо ра Чор ба, Ди џеј Ник 
Ка па – Ди џеј Сет, Мар ко Ло га ут, 
Фјучр Инк и Ди џеј Че.

Вле зот на му зич ки от фес-
ти вал, чиј пок ро ви тел е Оп шти на 
А е род ром, бе ше сло бо ден за си те 
по се ти те ли. Ат мос фе ра та на фес-
ти ва лот мо же да се ви ди од фо тог-
ра фи и те.

НАД 5.000 АЕРОДРОМЦИ СЕ ЗАБАВУВАА НА 
КЕЈОТ НА ВАРДАР
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром се прид-
ру жу ва на по ви кот на Ми нис тер-
ство то за труд и со ци јал на по ли ти ка 
за смес ту ва ње де ца во згри жу вач-
ко се меј ство ка ко ак ци ја под мо-
то то „На се ко е де те му е пот реб но 
се меј ство“.

Смес ту ва ње то во згри жу вач-
ко се меј ство прет ста ву ва фор ма на 
заш ти та, ко ја о воз мо жу ва гри жа 
за ли це кое има пот ре ба да има се-
меј ство. Згри жу вач мо же да би де 
се кој о ној, кој са ка да им по мог не 
на де ца та што се на о ѓа ат во теш ки 
ус ло ви и по ми ну ва ат ло ши мо мен-
ти, се кој кој са ка да пру жи љу бов, 
не га, гри жа и вни ма ни е. 

Ка ко згри жу вач тре ба да се 
ис пол нат и за кон ски те кри те ри у ми 
во од нос на воз рас та, об ра зо ва ни е-
то, здрав стве на та сос тој ба, ма те ри-
јал ни те и стан бе ни те ус ло ви, ка ко и 
мо рал на та по доб ност.

Пред да се ста не згри жу-
вач се по ми ну ва о бу ка во Цен та-
рот за со ци јал ни ра бо ти, се до би ва 

и струч на по мош и поддр шка од 
стра на на струч ни от тим на цен та-
рот, а се до би ва и пра во на па ри чен 
на до мест за згри жу вач.

По ве ќе ин фор ма ци и о ко-
лу ак ци ја та на Ми нис тер ство то за 
труд и со ци јал на по ли ти ка мо же 

да се до би јат во Цен та рот за со ци-
јал ни ра бо ти, на веб-стра ни ца та на 
Ми нис тер ство то за труд и со ци јал-
на по ли ти ка www.mtsp.gov.mk, на 
е лек трон ска та ад ре са zgri zu van je@
mtsp.gov.mk, ка ко и на бес плат ни от 
те ле фон ски број 15 505.

СМЕСТУВАЊЕ ВО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО
Акција на Министерството за труд и социјална политика
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АКТИВНОСТИ

На 1.10.2014 го ди на гра до-
на чал ни кот И ви ца Ко нес ки ја при ми 
во по се та прет став нич ка та на Фран-
кфур тска та по ли ци ја Крис тен Шел-
тон, прид ру жу ва на од ко ман ди рот 
на ПСОН „А е род ром“ Ор це Јо ва нов-
ски.

Сред ба та се ре а ли зи ра во 
рам ки на Ме ѓу на род на та по ли цис-
ка а со ци ја ци ја, а цел та на по се та та 
бе ше раз ме на на по ли цис ки служ-
бе ни ци и раз ме на на ис кус тва, ка ко 
и дру же ње на по ли цај ци те од це ли от 
свет.

Крис тен Шел тон, ко ја ра бо-
ти на пре вен ци ја на кри ми на лот и е 
спе ци ја ли зи ра на за ди зајн на о ко-
ли на та, во те кот на раз го во рот ре че 
дека е во о ду ше ве на од А е род ром 
и од хи ги е на та во оп шти на та, ко ја 
прет ста ву ва ог ро мен дел во спре чу-
ва ње то на кри ми на лот.

По сред ба та со гра до на чал-
ни кот, прет став ни ци од Оп шти на А е-

род ром гос ти те ги про ше та а низ Оп-
шти на та.

 На 5-ти и 6-ти ок том ври во 
рам ки на кре а тив на та ла бо ра то ри ја 
пос ве те на на ди зај ни ра ње ви зи о-

нер ски кон цеп ти за 
одр жли ва ид ни на, 
бе ше ор га ни зи ра на 
те о рет ска и прак тич-
на о бу ка за из ра бот-
ка на ба бот на печ ка 
(Roc ket sto ve).

Ба бот на печ ка 
е у ред за е фи кас но 
со го ру ва ње на цврс-
то го ри во и а ку му ла-
ци ја на про из ве де на-
та топ ли на. О вој вид 

со го ру ва ње не е ми ти ра јаг ле род мо-
нок сид и во од нос на со го ру ва ње то 

во дру ги печ ки, заш те ду ва го ри во од 
50 до 85 от сто.

Ра бо тил ни ца та ја во де ше ис-
кус ни от ди зај нер и гра ди тел на ба-
бот ни, ѕи да ни печ ки и греј ни сис те ми 
на о вој прин цип, Ри чар д Ми ло шев-
ски. 

По ве ќе ин фор ма ци и за о ва а и 
за те ми те на на ред ни те ра бо тил ни ци 
мо же да се до би јат на те ле фон ски от 
број 077/857-517 или во се диш те то 
на ме ѓу на род на та мре жа „У на вижн“ 
(Una Vi si on), ко ја во со ра бот ка со Оп-
шти на А е род ром ги ор га ни зи ра о бу-
ки те.

ПРЕТСТАВНИЧКА НА ФРАНКФУРТСКАТА ПОЛИЦИЈА ЈА 
ПОСЕТИ ОПШТИНА АЕРОДРОМ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА БАБОТНА ПЕЧКА
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На 20-ти сеп тем ври во пар кот 
со а ви он во Но во Ли си че се одр жа 

4-та спе ци ја ли зи ра на ме ѓу на род на 
из лож ба за рот вај ле ри „Ma ce do ni an 
Klub Si i e ger 2014“.

О ва а ма ни фес та ци ја на и де на 
го лем од ѕив кај жи те ли те на Оп шти-
на А е род ром, кои со сво и те се меј-
ства ја по се ти ја ма ни фес та ци ја та и 
у жи ва а во она што мо же а да го ви-
дат на из лож ба та.

И на ку, гос ти и из ло жу ва чи 
на ку чи ња пок рај од Ма ке до ни ја, 
и ма ше од по ве ќе ев роп ски др жа-
ви, меѓу кои Ср би ја, Бу га ри ја, Гр ци ја, 
Црна Го ра, Бос на и Хер це го ви на, Ро-
ма ни ја и Шпа ни ја.

Це ла та на из лож ба та е про-

мо ци ја на ма ке дон ска та ки но ло ги ја, 
ка ко и про мо ци ја на ра са та рот вај-
лер .

АКТИВНОСТИ

ЧЕТВРТА МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА 
РОТВАЈЛЕРИ
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Од 1-ви 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 поч на со 
ра бо та но ви от цен тар за ран дет ски раз вој „Слон че“, кој 
ра бо ти во сос тав на ЈУДГ „Бу ба Ма ра“.

Де чи ња та со ог ром но вни ма ни е и во о ду ше ву ва ње 
го раз гле ду ва а прос то рот на ме нет ток му за нив. Де ца-

та на воз раст од 3 до 6 го ди ни од Дол но Ли си че 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 та рот за ран дет ски раз вој Оп шти на А е род ром 
го от во ри 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“.

На 2.10.2014 го ди на во ОУ 
„Бла же Ко нес ки“ Оп шти на А е род-
ром во со ра бот ка со Фе де ра ци ја та 
за рек ре а ти вен спор т Скоп је, ор га-
ни зи ра ше иг ри 
без гра ни ци за 
де ца та од у чи-
лиш на воз раст. 
Прет ход ни те де-
но ви пак, иг ри 
без гра ни ци беа 
ор га ни зи ра ни и 
за де ца та во ОУ 
„Љу бен Ла пе“ и 
во ЈО УДГ „Бу ба Ма
ра“, „Пчел ка 1“ и 
„Пчле ка 2“.

Со ова Оп-
шти на А е род ром 
се прик лу чи кон 
од бе ле жу ва ње то 

на не де ла та на дви же ње то, со цел 
де ца та уш те од ма ли да раз ви ва ат 
спор тски и нат пре ва ру вач ки дух.

И на ку, о вој нас тан е ре а ли-

зи ран со поддр шка на А ген ци ја та за 
мла ди и спор т и Ме ѓу на род на та а со-
ци ја ци ја за спор т и кул ту ра, ИС ЦА од 
Ко пен ха ген.

АКТИВНОСТИ

ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СЛОНЧЕ“ 

„ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



16 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

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.

"
Св. Апостол Петар и Павле" - Јасмина Трошанска

"
Есен во Аеродром" - Алекс Спасов
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Црвена" - Самир Мемедов

"
Нашата прекрасна општина" - Дани Николовска

"
Небо над Аеродром" - Роберт Колев

"
Летна пица" - Игор Пејиќ

"
По циклонот" - Стефан Петровски

"
Невреме над стадионче" - Ангела Зафировска

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ
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Де чи ња та од гра дин ка та „Ср-
нич ка“ за ед но со вос пит ни от ка дар 
на гра дин ка та поч на а со про цес на 
од гле ду ва ње и кон су ми ра ње здра-
ва хра на, ка ко дел од пла ни ра ни те 
е ду ка тив ни содр жи ни во рам ки на 
Прог ра ма та за е ду ка ци ја на де ца од 
пре ду чи лиш на воз раст.

За таа цел во дво ро ви те на 
об јек ти те „Из вор че“ и „Че кор че“ се 
пос та ве ни плас те ни ци, во кои ќе се 

од гле ду ва ат раз лич ни рас ти тел ни 
кул ту ри во те кот на це ла та го ди на.

Цел та на о ва а ак тив ност е 
де чи ња та уш те од нај ра на воз раст 
да на у чат што е здра ва и раз но вид-
на хра на, зош то тре ба да се хра нат 
пра вил но, ка ко и тоа де ка фи зич ка та 
ак тив ност и кон су ми ра ње то здра ва 
хра на по зи тив но вли ја ат на и му ни те-
тот и нив но то здрав је.

Де ца та од гра дин ка та „Ср-
нич ка“ се вклу чи ја во ак ци ја-
та „За са ди др во за мир!“, со што  
ста на а дел од свет ска та кам па ња 
во ко ја се вклу чу ва ат по ве ќе од 
5.000 у чи лиш та и гра дин ки од 120 
зем ји од це ли от свет, за мир и по-

доб ра жи вот на о ко ли на. Са де ње то 
дрв ја ги сим бо ли зи ра на деж та и 
трај нос та на жи во тот.

Нас та нот со са де ње дрв-
ја во дво ро ви те на гра дин ки те ги 
повр зу ва де ца та од це ли от свет, 
на со чу вај ќи ги кон пра ша ња од 
об лас та на жи вот на та сре ди на. 
Нај важ но е што ова ак ци ја го про-
мо ви ра об ра зо ва ни е то за мир и ја 
зго ле му ва свес нос та на де ца та и 
у че ни ци те за важ нос та на дрв ја та 
и шу ми те во свет ски рам ки. 

На о вој сим бо ли чен на чин 
со са де ње дрв ја се оз на чи и 21-

ви сеп тем ври, Свет ски от ден на 
ми рот на О бе ди не ти те на ци и. По 
тој по вод и у че ни ци те од  ОУ „Бра-
ќа Ми ла ди нов ци“ во у чи лиш ни от 
двор на са ди ја 5 чем пре си и 1 лис-
то пад но др во.

На 27.9.2014 го ди на у че ни-
ци те од ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ 
пок рај прос ла ва та во у чи лиш-
те то, се прик лу чи ја и на прос-
ла ва та на Ев роп ски от ден на 
ја зи ци те ор га ни зи ра на од СГУ 
„Јо сип Броз Ти то“ и А со ци ја ци-
ја та на нас тав ни ци по ан глис ки 
ја зик и кни жев ност на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, а во со ра-
бот ка со Ми нис тер ство то за 
об ра зо ва ни е и на у ка и ЕУ Ин фо 
цен та рот. 

Во рам ки те на прос ла ва та 
у че ни ци те у чес тву ва а во две ак-

тив нос ти: спо ју ва ње на по го вор ки 
од раз лич ни ја зи ци и тр ка во 
ко ја тре ба ше да по го дат на кој 
ја зик при па ѓа од нап ред да ден 
збор и да го ста ват на со од вет-
но то мес то за тој ја зик. У че ни ци 
од ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ по ка-
жа а вис тин ски нат пре ва ру вач-
ки дух и се за ба ву ва а за ед но со 
дру ги те у чес ни ци во о вој нас-
тан и из ра зи ја за до вол ство што 
и ма а мож ност да у чес тву ва ат 
на е ден ва ков нас тан.

„СРНИЧКИТЕ“ ОДГЛЕДУВААТ И 
КОНСУМИРААТ ЗДРАВА ХРАНА

ДЕЦАТА ОД АЕРОДРОМ ЗАСАДИЈА ДРВЈА ЗА МИР

УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ГО ОДБЕЛЕЖАА 
ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Де ца та од гра дин ка та „Бу ба 
Ма ра“, клон „Пчел ка 2“, на 16.9.2014 
го ди на со по се та на Оп шти на А е род-
ром го од бе ле жа а Ме ѓу на род ни от 
ден за заш ти та на о зон ска та об вив-
ка. По тој по вод беа ор га ни зи ра ни 
не кол ку ра бо тил ни ци, на кои се пи-

шу ва а по ра ки, 
пре ку кои се 
а пе ли ра за по-
диг ну ва ње на свес та кај лу ѓе то за 
чу ва ње на пла не та та Зем ја, заш ти-
та на жи вот на та сре ди на и по чис та 
о ко ли на. 

Де чи ња та од го ле ми те гру пи 
од ЈУДГ „Бу ба Ма ра“ по по вод Де нот 
на не за вис нос та на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, 8-ми сеп тем ври, одр жа а 

му зич ка при ред ба, со ко ја во ед но 
им по са ка а и доб ре дој де на нив ни те 
но ви дру гар чи ња во гра дин ка та.

На 25.9.2014 го ди-
на де ца та од ЈУДГ „Бу ба 
Мара“ во рам ки на про ек-
тот „Гра дот низ дет ски те 
очи“ го по се ти ја Му зе јот 
на Град Скоп је и плош та-
дот Ма ке до ни ја во прид-
руж ба на вос пи ту ва чи, 
ро ди те ли и во дич од Му-
зе јот на Град Скоп је.

Де ца та ги раз гле-
да а зна ме ни тос ти те на 

Скоп је, а по то а и ма а мож ност сво и те 
зна е ња и впе ча то ци да ги пре не сат 
пре ку цр те жи. По не се ни од впе ча-
то ци те де ца та за ед но со во ди чот се 
у па ти ја кон плош та дот Ма ке до ни ја 
каде при каз на та за Скоп је про дол-
жи.

О ва а по се та е дел од про ек-
тот што се ре а ли зи ра со си те го ле ми 
гру пи во ЈУДГ „Бу ба Ма ра“ во со ра-
бот ка со Ми нис тер ство то за труд и 
со ци јал на по ли ти ка.

На 23.9.2014 го ди на во На-
ци о нал на та га ле ри ја Чиф те А мам, 
Јо ва на Цве та нов ска, у че нич ка од 
ОУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“, до би ви со ко 
приз на ни е – дип ло ма за сво е то де ло 
на Ме ѓу на род ни от дет ски ли ко вен 
нат пре вар „Ли ди це 2014“, Ре пуб ли ка 
Чеш ка. Наг ра ди те ги до де ли ам ба са-

до рот на Ре пуб ли ка 
Чеш ка во Ре пуб ли-
ка Ма ке до ни ја, Ми-
рос лав Ра меш, по 
по вод на ци о нал ни-
те праз ни ци на Ре-
пуб ли ка Чеш ка.

ДА ЈА ЗАШТИТИМЕ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА!

МУЗИЧКА ПРИРЕДБА ЗА ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

СКОПЈЕ НИЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ

УЧЕНИЧКА ОД ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“ ДОБИ ПРИЗНАНИЕ 
НА ЛИКОВНИОТ НАТПРЕВАР ВО ЧЕШКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Активности на „бубамарите“
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„Замр зна ти“ е не-
ве ро јат на а ни ми ра на ко-
ме ди ја, ин те ре сен мју-
зикл со прек рас ни пес ни, 
ин те рес ни сце ни, не о бич-
ни ли ко ви, кои ќе го задр-
жат ва ше то вни ма ни е до 
са ми от крај, а во о ни е мо-
мен ти ко га ќе по мис ли те 
де ка мо же те да пред-
ви ди те што след но ќе се 
слу чи, при каз на та до би ва 
со се ма друг пра вец и не-
о че ку ван пресвр т.

А  н и  м а  ц и  ј а  т а 
„Замр зна ти“ е ин спи ри-
ра на од бај ка та на Ханс Крис ти јан 
Ан дер сен „Снеж на та кра ли ца“.

Ста ну ва збор за скан ди нав-
ска та прин це за Ана, ко ја по по дол-
го вре ме пов тор но ќе се повр зе со 
сво ја та пос та ра сес тра, кра ли ца та 
Ел за.

Кра ли ца та Ел за има моќ 
со сво и те ра це сè да прет во ра во 

мраз, а тоа е всуш ност и глав на та 
при чи на по ра ди ко ја две те сес три 
уште од ма ли би ле раз дво е ни.

На кру ни су ва ње то на Ел за 
таа ќе пре диз ви ка дол га зи ма, не 
мо жеј ќи да ја кон тро ли ра сво ја-
та моќ. Замр зну вај ќи сè таа ќе го 
у ниш ти неј зи но то крал ство.

По не ми ли от нас тан Ел за за-
ми ну ва и си соз да ва но во снеж но 

цар ство „А рен-
дел“, до де ка неј-
зи на та сес тра, 
бес траш на та оп-
ти мис тка Ана трг-
ну ва во пот ра га 
по сво ја та сес тра.

Ана се 
впуш та во ед но 
еп ско па ту ва ње, 
каде што ќе се 
срет не со сме-

ли от Крис тоф и не го ви от 
при ја тел ми ле ник, ир ва-
сот Свен. На за ед нич ко то 
па ту ва ње кон цар ство то 
на веч на та зи ма ќе се за-
поз на ат и со за бав ни от 
снеш ко О лаф, а ќе се суд-
рат и со ле де ни те сили на 
го ле мо то ле де но чу до-
виш те.

О лаф, Ана и Крис-
тоф со си те сили до крај 
ќе се бо рат да го спа сат 
цар ство то и да ја у бе дат 
кра ли ца та де ка мо же 
да ја кон тро ли ра сво ја-

та вро де на моќ да соз да ва мраз и 
снег, по ра ди ко ја со го ди ни жи ве е 
во страв.

Гла со ви те во фил мот ги по-
зај му ва ат Крис тен Бел, И ди на Мен-
зел, Џо на тан Гроф и дру ги.

МАГИЧНА БАЈКА ЗА СИЛАТА НА СЕСТРИНСКАТА 
ЉУБОВ

Замрзнати (Frozen)

ФИЛМ

Фил мот „Замр зна ти“ е ин спи ри ран од бај ка та на Ханс Крис ти јан Ан дер сен „Снеж на та кра ли ца“ и прет ста-
ву ва не ве ро јат на а ни ми ра на ко ме ди ја, ин те ре сен мју зикл со прек рас ни пес ни, ин те рес ни сце ни, не о бич ни ли ко-
ви кои ќе го задр жат ва ше то вни ма ни е до са ми от крај
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ПОРАКА ЗА УБАВ ДЕН
Еден ден сѐ  ќе си дојде на 

свое место.
Дотогаш, издигни се над проблемите!

Смеј се низ солзите и не заборавај
дека сѐ се случува со причина!

ЗАБАВА

Животот не е 

маратон, туку серија 

на спринтови.

Оние кои велат дека 

не е сѐ да се биде најдобар, 

никогаш нема да 

бидат најдобри.

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

ОГЛАС
Млада 23 годишна скопјанка 
што живее во стан бара млад 

маж што живее во куќа за 
да можат да прават ајвар кај 

него во двор.

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!

Раскинав со
Марко! Навистина?!

Како тој го
прифати

раскинувањето?

Се уште не знае.
Твитер не
работи.
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Во де неш но вре ме нè пот ре-
су ва ат мно гу ра бо ти. Ед нос тав но 
не мо же ме да ги иг но ри ра ме ло-
ши те вес ти од вес ни ци те, од те ле-
ви зи ја та или о ни е што ги слу ша ме 
од поз на ник или при ја тел. На ра-
бо та до жи ву ва ме мно гу стрес ни 
ра бо ти, до нас до а ѓа ат мно гу ин-
фор ма ци и, ог ра ни че ни сме со ро-
ко ви и се то тоа при до не су ва за 
зго ле му ва ње на стре сот.

На кра јот, на си те им е пот-
реб на ре лак са ци ја и ос ло бо ду ва-
ње од стре сот.

Де нес не ка би де ден за ос-
ло бо ду ва ње од стре сот за вас. 
О че ку вај те уш те о вој ден ни во то 
на стрес зна чи тел но да се на ма ли.

Еве не кол ку со ве ти ка ко да 
се ос ло бо ди те од тен зи и те:

Ди ше те дла бо ко!
Вди ше те дла бо ко. Задр же те 

го воз ду хот. Се га по ле ка из ди ше-
те. О би де те се да из бро и те до 10 
до де ка не го из ди ше те це ли от воз-
дух. Пот ру де те се да по чув ству ва-
те ка ко тен зи ја та из ле гу ва од вас 
за ед но со воз ду хот што го исфр ла-
те од се бе. Пов то ре те го ова 3 до 
10 па ти, кол ку и да е пот реб но...

Са мо ма си ра ње!
О би де те се да ги из ма си ра те 

сво и те ра ме ња, врат, гла ва и дол-
ни от дел на те ло то. Ова на вис ти на 
по ма га. Би би ло уш те по доб ро ко га 

пок рај се бе би го и ма ле пар тне рот, 
кој би го нап ра вил тоа за вас! И де-
ал но би би ло ко га би мо же ле да го 
о пуш ти те се кој мус кул во те ло то, 
е ден по е ден, поч ну вај ќи од ста па-
ла та па сè до гла ва та.

Про ше тај те!
Ко га сте под го лем при ти-

сок на ра бо та, би би ло и де ал но да 
о ти де те на па у за од 5 ми ну ти и да 
про ше та те о ко лу згра да та. Про-
шет ка та мо же те да ја ком би ни ра-
те со дла бо ко ди ше ње и  со ма са-
жа, ко ја ја спом нав ме по го ре. Ова 
е из вон ре ден на чин да се ос ло бо-
ди те од тен зи и те и да се фо ку си ра-
те на неш то дру го.

Веж бај те!
Би би ло доб ро да се раз бу-

ди те е ден час по ра но од во о би-
ча е но то и да о ти де те не ка де на 
пли ва ње пред ра бо та. Ос вен тоа 
мо же те да во зи те ве ло си пед, да 
о ти де те на тр ча ње (крат ко или 
дол го). Веж ба ње то ќе ви по мог не 

ЗДРАВЈЕ

ПОБЕДЕТЕ ГО СТРЕСОТ!
12 начини за намалување на главниот „виновник“ за сите болести
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да и ма те мир и вре ме за се бе и да 
им се пре пуш ти те на сво и те мис ли.

Из ле зе те над вор !
Не ко гаш е до вол но са мо да 

из ле зе те над вор со шол ја ка фе и 
да се пре пуш ти те на у жи ва ње во 
при ро да та. У жи вај те во у ба ви ни те 
на она што го гле да те о ко лу се бе. 
До де ка сте над вор ис тег не те се, 
ди ше те дла бо ко и о пуш те те се.

Во де те љу бов!
У ни вер за лен на чин за ос ло-

бо ду ва ње од стре сот. И вис тин ски 
де лу ва!

Зе ме те
сло бо ден ден!
Ед нос тав но пре пуш те те се 

на се бе, нап ра ве те па у за и кон-
цен три рај те се са мо на се бе. Ќе 
ви ди те кол ку е сми ру вач ки. Не 
тро ше те го о вој ден за извр шу ва-
ње ад ми нис тра тив ни ра бо ти, и ма-

те 364 де на за да се пос ве ти те на 
тоа – ова е са мо ваш ден.

Ме ди ти рај те!
Не мо ра да се ба ви те со ме-

ди та ци ја за да си доз во ли те крат-
ка се ан са ко ја ќе ве о пуш ти. Са мо 
сед не те на не ко е мир но мес то, 
зат во ре те ги о чи те, о пуш те те се 
и скон цен три рај те се на ди ше ње 
– на воз ду хот кој вле гу ва и из ле-
гу ва од те ло то. Ко га ќе се по ја ват 
не ко и дру ги мис ли (а си гур но ќе се 
по ја ват) ед нос тав но при фа те те ги 
(не се о би ду вај те да ги „ис те ра те“ 
на сила) и про дол же те да се фо-
ку си ра те на ди ше ње. Ова пра ве те 
го до де ка мо же те, на крај не кол-
ку па ти вди ше те про чис тен воз дух 
и ќе се по чув ству ва те ка ко но ва 
лич ност.

Чи тај те! 
Пре пуш те те и се на кни га та 

ко ја ќе ве об зе ме и ќе ве од ве де на 
не ко е со се ма дру го мес то, из бе ре-
те че ти во по жел ба.

Са кај те! 
По ми не те по ве ќе вре ме со 

се меј ство то или не ко и дра ги лич-
нос ти. Ед нос тав но у чес тву вај те во 

нив ни от ден и доз во ле те им и тие 
да би дат дел од ва ши от. Тие се сè 
што е на вис ти на важ но и не ко гаш 
е доб ро да се пот се ти те на тоа.

Ис клу че те се! 
Ис клу че те ги те ле фо нот, 

ком пју те рот и сè што ве повр зу ва 
со над во реш ни от свет, ма кар и на 
крат ко. Си те о ви е а па ра ти го зго-
ле му ва ат ни во то на стрес. За бо ра-
ве те на „on li ne“ све тот!

Дре ме те! 
Ова е о ми ле на ра бо та на 

мно гу ми на. Са мо 30 ми ну ти днев-
но е до вол но да ги на пол ни те ба-
те ри и те. Дрем ка та е е ден вид „res-
tar t“ коп че за жи вот.

На о ви е 12 до да де те ги и 
сво и те о ми ле ни ме то ди за ос ло-
бо ду ва ње од стре сот и о пуш та ње, 
ком би на ци ја та на не ко и од нив си-
гур но ќе го ос ве жи ва ши от дух.

ЗДРАВЈЕ
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(ЗЛО)У ПОТ РЕ БА 
Пос то јат ис то рис ки за пи си 

де ка ин дис ки от ко ноп се користел 
пред 5.000 го ди ни п.н.е. Во сов ре-
ме ни от свет нив на ма сов на зло у-
пот ре ба се забележува во 60-ти те 
и 70-ти те го ди ни на ми на ти от век 
во САД и би ла повр за на со хи пи 
дви же ње то. По то а се ши ри во Ев-

ро па и дру ги те кон ти нен ти, а во 
Македонија масовна зло у пот ре ба 
о со бе но кај мла ди те се за бе ле жу-
ва пос лед ни ве 15 - 20 години.

Ка на би но и ди те (ма ри ху а-
на и ха шиш) се до би ва ат од ин-
дис ки от ко ноп (Ca na bis sa ti va) кој 
прет ста вува ед но го диш но дво пол-
но гр му шес то рас те ни е. Ус пе ва 
на си те континенти, особено о ни е 
кои и ма ат у ме ре на и троп ска кли-
ма, вклу чи тел но и во Македонија. 
Рас те ка ко ди во рас те ни е, а се од-
гле ду ва и и ле гал но во сак си и, гра-
ди ни и план та жи. Ма ри ху а на та  се 
до би ва од и су ше ни те листови, а 
ха ши шот од цве то ви те на рас те-
ни е то. Во Ма ке до ни ја  доминира 
марихуаната, ко ја се пу ши во 
цигара рач но из ра бо те на, нај чес то 
по ме ша на со ту тун. Во жаргонот 

на уживателите ма ри ху а на се на-
ре ку ва „џо инт“, „ган џа“, „тре ва“.

ДЕЈ СТВО ВРЗ ЦЕН ТРАЛ НИ ОТ 
НЕР ВЕН СИС ТЕМ

Е фек тот кај лицето се ма ни-
фес ти ра вед наш по вдишувањето 
на ча дот од ци га ра та, нај сил но е 
изразен по 15 - 30 ми ну ти, а тра е од 
2 до 6 часа. И на ку, са ми от пси хич-
ки е фект е ин ди ви ду а лен и за ви си 
од лич нос та на уживателот, чес то-
та та на зе ма ње то, ста жот на у пот-
ре ба, квалитетот на канабисот. 
Најчесто пре диз ви ку ва е у фо ри ја, 
збор ли вост, сме е ње, а подоцна 
пос па ност. Сетилата ка ко видот и 
слу хот се ме ну ва ат, чув ство то за 
време и прос тор е ис кри ве но, се 
по ја ву ва општа мо тор на за ба ве-
ност, па ѓа вни ма ни е то, оштетени 
се соз нај ни те процеси. Ка на би-
но и ди те пре диз ви ку ва ат у ме ре на 
или по ин тен зив на пси хич ка за вис-
ност, не соз да ва ат фи зич ка за вис-
ност, не ма апстиненцијални кризи, 
не соз да ва то ле ран ци ја. Ма ри ху-
а на та мно гу рет ко мо же да пре-

„НЕ“ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА МАРИХУАНАТА!
Зависност од типот на канабис 

Ка на би но и ди те (ма ри ху а на и ха шиш) пре диз ви ку ва ат у ме ре на или по ин тен зив на 
пси хич ка за вис ност, не соз да ва ат фи зич ка за вис ност, не ма ап сти нен ци јал ни кри-
зи, не соз да ва то ле ран ци ја

д-р Став ре Гра мов, пси хи ја тар , 
пси хи јат рис ка ор ди на ци ја 

„ПЗУ д-р Гра мов“

ПСИХИЈАТРИЈА
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диз ви ка ос три мин ли ви пси хич ки 
по ре ме ту ва ња слич ни на ши зоф-
ре ни ја та кај пре дис по ни ра ни ли ца. 
Најсериозни  пос ле ди ци се ја ву-
ва ат кај ли ца кои ма ри ху а на та ја 
користат дол го, во го ле ми ко ли чи-
ни и ко га ја комбинираат со дру ги 
психоактивни суп стан ци и.

ДЕЈ СТВО ВРЗ ДРУ ГИ ОР ГА НИ И 
СИС ТЕ МИ 

Пок рај деј ство то врз цен-
трал ни от нер вен сис тем канабисот 
де лу ва штет но на белите дробови, 
па до ка жа но е де ка марихуаната 
деј ству ва пош тет но од тутунот 
(не се ко рис ти пре ку филтер, ча-
дот подлабоко се вов ле ку ва и сл.). 
Чадот од ма ри ху а на та пок рај ка на-
би но и ди те, содржи и дру ги штет-
ни ма те ри и ка ко раз ни е те рич ни 
мас ла, јаглен мо нок сид, кат ран. 
За бе ле жа но е де ка кај мла-
ди уживатели на ма ри ху а на кои 
комбинираат ту тун и ма ри ху а на по-
чес то се раз ви ва кан цер на бе ли те 
дробови, от кол ку кај пу ша чи са мо 
на ту тун. Врз кардиоваскуларниот 
сис тем марихуаната де лу ва со 
забр зу ва ње на ср це ва та ра бо та за 

50 про цен ти. Таа е о со бе но штет-
на за ли ца, кои ве ќе и ма ат ср це-
ви проб ле ми, ка ко зго ле мен кр вен 
при ти сок, ко ро нар на ср це ва бо-
лест и слич но. За бе ле жа но е де ка 
ма ри ху а на та има штет но деј ство и 
врз реп ро дук тив ни от сис тем. Та ка, 
кај ма жи те пре диз ви ку ва на ма лу-
ва ње на ни во то на тестостеронот и 
бро јот на подвижни спер ма то зо и-
ди, па та ка се зго ле му ва ри зи кот 
од стерилитет и им по тен ци ја. Пос-
то јат сту ди и кои по ка жа ле де ка 
20 про цен ти од ма жи те кои упо-
тре бу ва ле ма ри ху а на повеќе од 5 
го ди ни се жа ле ле на им по тен ци ја. 
Се по ка жа ло де ка ма ри ху а на та е 
о со бе но о пас на на тој план во пе-
ри о дот ме ѓу 12 - 17 го ди на. Кај 
жените употребата на ма ри ху а на  

пре диз ви ку ва зго ле-
му ва ње на ни во то на 
тес то стерон со си те 
последици, а о со бе но 
е штет на за бре ме ни 
же ни, бидејќи ја по-
ми ну ва плацентарната 
ба ри е ра. Пок рај го-
ре на ве де ни те штет-

ни е фек ти врз органи и сис те ми, 
марихуаната го на ма лу ва и му ни от 
од го вор , па о ви е ли ца се скло ни на 
чес ти ин фек ци и. 

ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 
Денес пос то и тренд за 

ле га ли за ци ја на канабисот за 
медицински це ли. Про ме ни на за-
кон ски те ре гу ла ти ви за ле га лиза-
ција на канабисот за медицински 
це ли ве ќе се до не се ни во неколку 
со јуз ни др жа ви во САД и Ев ро па, 
а постојат и так ви и ни ци ја ти ви во 
со сед ство то (Хрватска, Ср би ја). 
Нам ни ос та ну ва да ги по че ка ме 
ре зул та ти те од науч ни те ис пи ту-
ва ња за вак ви те фра пан тни ре зул-
та ти. 

Од се то наведено јас но 
се на мет ну ва од го во рот о ко лу 
пра ша ње то за ле га ли за ци ја на 
марихуаната. И а ко ма ри ху а на та не 
пре диз ви ку ва се ри оз ни пос ле ди ци 
по оп штес тво то, тие се сериозни 
за по е ди не цот кој ја ко рис ти, па 
за то а мо јот од го вор е НЕ! НЕ, о со-
бе но за о ни е кои не ма ат ме ди цин-
ски проб ле ми.

„НЕ“ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА МАРИХУАНАТА!

ПСИХИЈАТРИЈА
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На кра јот од ле то то во пар-
кот со а ви он „А е род ром“ во Но во 
Ли си че во не пос ред на бли зи на на 

ка фу ле то „Пис та“, фит нес клу бот 
„Фит уан“ во со ра бот ка со Оп шти-
на А е род ром ор га ни зи ра бес пла-

тен ЗУМ БА фит нес час.
Цел та на о вој за ба вен ЗУМ-

БА час бе ше да се за ок ру жи лет-
на та се зо на, а во ед но да се на ја-
ви по че то кот на но ва та се зо на, на 
е ден ин те ре сен, ве сел, е нер ги чен 
и по раз ли чен од дру ги те ча со ви.

На бес плат ни от ЗУМ БА час 
кај поз на то то а ви он че се прид ру-
жи ја и љу би те ли те на ЗУМ БА, фит-
нес и ла ти но зву ци те од раз лич на 
воз раст и пол и ја по де ли ја ЗУМ БА 
е нер ги ја та.

Дрес ко дот бе ше ве се ли бои 
и ЗУМ БА об ле ка, а по ча сот дру же-
ње то про дол жи во пар кот.

ФК Вар дар ова ле то до ве де 
не кол ку ква ли тет ни за си лу ва ња, 
а во прв план из би фуд ба ле рот кој 
се чи ни дој де на „ма ла вра та“, ре-
чи си на про ба, Фи лип Пет ков ски.

Ка ко нај до бар стре лец во 
вто ро ли гаш ка та кон ку рен ци ја и 
ка ко иг рач пред кој е свет ла ид ни-
на, Вар дар ре ши да го задр жи во 
сво и те ре до ви, а се га тој е гла вен 

стре лец на ти мот.
Ток му не го ви те го ло ви при-

до не со а се чи ни Вар дар уш те во 
ок том ври по ле ка, но си гур но да се 
под гот ву ва за но ва та, ос ма прос-
ла ва на шам пи он ска ти ту ла. Пет-
ков ски до се га пос тиг на шест го ло-
ви и тоа си те ре ша вач ки за по бе да 
и три бо да. Во Штип со Бре гал ни-
ца, по то а со Ра бот нич ки, па со Пе-

лис тер , ка ко и со Шкен ди ја. Со тоа 
им ги зат на ус ти те на скеп ти ци те 
за не го ви от пот пис со Вар дар .

Се на ја ву ва де ка Пет ков ски 
ќе до би е нов, да ле ку по го лем или 
по те жок до го вор со цр ве но-цр ни-
те. Не ма сом не ва ње де ка мла ди от 
ро бу сен гол ге тер , ка ко што го на-
ре ку ва ат, ова и тоа ка ко го зас лу-
жи. 

И на ку, Пет ков ски е по ра не-
шен фуд ба лер на Те текс, Ме та лур г, 
Хо ри зонт Тур но во и Ра бот нич ки.

ОДРЖАН БЕСПЛАТЕН ЗУМБА 
ЧАС КАЈ АВИОНЧЕ!

      МИЧУРИНЕЦОТ ФИЛИП ПЕТКОВСКИ СТАНА   
  ПРВ СТРЕЛЕЦ НА ВАРДАР

СПОРТ
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На 17.9.2014 го ди на со спек та ку ла рен ог но мет 
во Спор тски от цен тар „Но во Ли си че“ се зат во ри го ди-
неш но то из да ни е на тур ни рот во мал фуд бал „Скоп је 
2014“.

Ос во ју вач на тур ни рот е е ки па та на Пар тнер 
Ди зајн кој со два бо да раз ли ка (3:1) ја по бе ди е ки па-
та на Де ни Ке те ринг, а тре то то мес то го ос во и е ки па-
та на Спор тска гос тил ни ца.

Во рам ки на ин ди ви ду ал ни те наг ра ди, за нај-

до бар иг рач и за нај до бар 
стре лец бе ше прог ла сен Дра-
ган Пет ро виќ - Брус од ти мот 
на пр воп ла си ра на та е ки па, 
а Дар ко И ли ев ски - Ле бац 
од тре топ ла си ра на та е ки па 
бе ше прог ла сен за нај до бар 
гол ман.

Тур ни рот го ор га ни зи-
ра а Оп шти на А е род ром и Град 
Скоп је, кои за по бед ни ци те 
о без бе ди ја наг ра ден фонд во 
ви си на од 300.000 де на ри.

У че ни ци те Ни ко ла Ва си лев ски (VIa) и Дам јан Га цов (VIб) 
од ОУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ пок рај ус пеш но завр ше ни те у чи-
лиш ни обвр ски, со ус пех го прет ста ву ва ат и у чи лиш те то на 
спор тски план.

На пос лед ни от тур нир за де ца до 12 го ди ни кој се одр жу-
ва ше во Кра ков, Пол ска, ка ко чле но ви на ко шар кар ски от клуб 
„Ју ни ор “ го ос во и ја пр во то мес то.

Ис то та ка, у че ни ци те се за ки ти ја и со по е ди неч ни наг ра-
ди, Ни ко ла Ва си лев ски до би приз на ни е за нај ко ри сен иг рач на 
тур ни рот и за нај до бар по ен тер , до де ка Дам јан Га цов бе ше из-
бран во нај доб ра та пе тор ка на по зи ци ја та цен тар .

ЕКИПАТА НА ПАРТНЕР ДИЗАЈН ОСВОЈУВАЧ НА 
ТУРНИРОТ „СКОПЈЕ 2014“

НИКОЛА И ДАМЈАН НАЈУСПЕШНИ КОШАРКАРИ ОД 
ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

СПОРТ
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ОУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 

 
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела 

16:00 -
17:00 

одбојка – 
„Аеродром Воле“ 

 
одбојка – 

„Аеродром 
Воле“ 

одбојка – 
„Аеродром 

Воле“ 
   

17:00 -
18:00 

ракомет – 
„Кастратовиќ“ 

одбојка – 
„Аеродром 

Воле“ 

ракомет – 
„Кастратовиќ“ 

 ракомет – 
„Кастратовиќ“ 

  

18:00 -
19:00  

игроорна – 
„ФА 

Вапцаров“ 
 

игроорна – 
„ФА 

Вапцаров“ 
 

пилатес, 
аеробик, 
зумба – 

„Фит Оне“ 

пилатес, 
аеробик, 

зумба – „Фит 
Оне“ 

19:00 – 
20:00       

аеробик – 
„Атлета“ 

20:00 
21:00 

пилатес, аеробик, 
зумба – „Фит Оне“ 

пилатес, 
аеробик, 

зумба – „Фит 
Оне“ 

пилатес, 
аеробик, зумба 

– „Фит Оне“ 

пилатес, 
аеробик, 

зумба – „Фит 
Оне“ 

аеробик – 
„Сноуборд“ 

  

20:00 
аикидо – „Аикидо 

Хоши“ 
 

аикидо – 
„Аикидо Хоши“ 

 
аикидо – 

„Аикидо Хоши“   

21:00 – 
22:00 

аеробик – 
„Сноуборд“ 

аеробик – 
„Атлета“ 

аеробик – 
„Сноуборд“ 

аеробик – 
„Атлета“    

 
ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

 
термин понеделник вторник среда четврток петок 

17:00 -18:00      карате вештини – „КК 
Олимпик спорт“ 

18:00 – 19:30 карате вештини – „КК 
Олимпик спорт“ 

 карате вештини – „КК 
Олимпик спорт“ 

  

20:00 – 21:00  одбојка – ОК 
„Аеродром 

Волеј“  

 одбојка – 
ОК 

„Аеродром 
Волеј“ 

 

ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“ 
 

термин понеделник вторник среда четврток петок 
17:30 – 
19:30 

кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - 
МЗТ 

кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ 

18:00 – 
19:00 

игроорна – 
КУД „Никола 

Вапцаров“ 

 игроорна – 
КУД „Никола 

Вапцаров“ 

  

19:30 – 
20:30 

ракомет – 
„Металург“ 

карате – КК 
„Самурај“ 

ракомет – 
„Металург“ 

карате – КК 
„Самурај“ 

карате – „Мак 
Вадо“ 

20:30 – 
21:30 

 одбојка –  
ОК „Аеродром 

Волеј“ 

карате – „Мак 
Вадо“ 

одбојка –  
ОК 

„Аеродром 
Волеј“ 

кошарка жени - 
МЗТ 

кошарка жени - 
МЗТ 

ОУ „ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ“ 
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота 

17:30 
18:30 

ракомет – 
„Металург“ 

 ракомет – 
„Металург“ 

   

18:30 
19:30 

кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ  

18:30 
19:30 

 игроорна – 
„Фолклорни 

бисери“ 

 игроорна – 
„Фолклорни 

бисери“ 

  

19:30 
20:30 

кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ  

19:30 
20:30 

 мечување – „Ан 
Гард“ 

 мечување – „Ан 
Гард“ 

  

20:30 
21:30 

карате – 
„Аеродром“ 

аеробик и 
пилатес – „Боди 

Лајн“ 

карате – 
„Аеродром“ 

аеробик и 
пилатес – „Боди 

Лајн“ 

карате – 
„Аеродром“ 

аеробик и 
пилатес – 

„Боди Лајн“ 
20:30 
21:30 

боречки вештини и 
јога – „Јинг Јанг“ 

 боречки 
вештини и јога – 

„Јинг Јанг“ 

   

ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
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ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ 

 
термин понеделник вторник среда четврток петок 

16:00 -18:00   кошарка - МЗТ  кошарка - МЗТ  
18:00 – 21:00  јога – Центар за 

јога и личен развој 
 јога – Центар за 

јога и личен 
развој 

 

19:00 – 20:00 игроорна – 
ансамбл „Сонце“ 

 игроорна – 
ансамбл „Сонце“ 

 игроорна – ансамбл 
„Сонце“ 

21:00 – 22:00  модерни танци – 
студио „Break a leg“  

 модерни танци – 
студио „Break a 

leg“ 

 

 

 
ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ 

 
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела 
10:00 – 
14:00 

     кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ 

14:00 – 
15:00 

     одбојка – Фокс 
Волеј 

 

18:00 – 
19:00 

     аеробик – 
 „ФИТ ОНЕ“ 

пилатес – 
 „ФИТ ОНЕ“ 

18:30 – 
19:30 

одбојка – Фокс 
Волеј 

 одбојка – Фокс 
Волеј 

    

18:30 – 
19:30 

игроорна –  
ФА „Вапцаров“ 

 игроорна –  
ФА „Вапцаров“ 

    

19:00 – 
20:00 

      боречки 
вештини - 

Гладијатор 
19:30 – 
20:30 

кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - 
МЗТ 

кошарка - 
МЗТ 

  

19:30 – 
20:30 

зумба – 
 „ФИТ ОНЕ“ 

аеробик – 
 „ФИТ ОНЕ“ 

пилатес – 
 „ФИТ ОНЕ“ 

зумба – 
 „ФИТ ОНЕ“ 

   

20:30 – 
21:30 

кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - МЗТ кошарка - 
МЗТ 

кошарка - 
МЗТ 

  

21:30 – 
22:30 

боречки 
вештини – 

Д Стронгест 

боречки 
вештини - 

Гладијатор 

боречки 
вештини – 

Д Стронгест 

боречки 
вештини - 

Гладијатор 

   

 

 
ОУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ 

 
термин понеделник вторник среда четврток петок сабота недела 

13:00 – 20:00 
карате –  

КК „Самурај“ 
карате –  

КК „Самурај“ 
карате –  

КК „Самурај“ 
карате –  

КК „Самурај“ 
карате –  

КК „Самурај“ 
карате –  

КК „Самурај“  

09:00 – 15:00      
кошарка – 

МЗТ 
кошарка – 

МЗТ 

13:00 – 20:00        

15:15 – 16:15 кошарка – 
МЗТ 

 кошарка – МЗТ  кошарка – 
МЗТ 

  

17:40 – 18:40  ракомет –  
РК Аеродром“ 

 ракомет –  
РК Аеродром“ 

   

18:45 – 19:45 кошарка – 
МЗТ 

одбојка – „Фокс 
Волеј“ 

кошарка – МЗТ одбојка – 
„Фокс Волеј“ 

одбојка – 
„Фокс Волеј“ 

  

19:00 – 20:00  игроорна – „ФА 
Вапцаров“ 

 игроорна – 
„ФА Вапцаров“ 

   

19:00 – 20:00  фитнес, аеробик 
– „Боди Лајн“ 

 
фитнес, 

аеробик – 
„Боди Лајн“ 

 
фитнес, 

аеробик – 
„Боди Лајн“ 

 

19:50 – 20:50 кошарка – 
МЗТ 

кошарка –  
МЗТ 

кошарка – МЗТ кошарка – МЗТ кошарка – 
МЗТ 

  

21:00 - 23:00 кошарка – 
МЗТ 

кошарка – МЗТ  кошарка – МЗТ кошарка – 
МЗТ 

  

ОУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ 
термин понеделник вторник среда четврток петок 
17:30 – 
20:30 

кошарка – МЗТ  кошарка – МЗТ  кошарка – МЗТ 

ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
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ПИСМА

И ГОДИНАВА БЕСПЛАТЕН АНГЛИСКИ ВО 
ГРАДИНКИТЕ!

Почитувани, 
Би сакала да Ве замолам за информација дали оваа 
година во градинките во Аеродром за децата ќе има 
организирано англиски јазик, музичко, физичко или 
балет. Моето дете оди во градинката „Буба Мара“, клон 
„Пчелка 2” во Аеродром односно населбата Лисиче и би 
сакала да знам дали се планираат овие активности. Ве 
молам доколку сте во можност да се организираат овие 
активности за децата, бидејќи минатата година децата 
беа весели со организација на учење на англиски јазик и 
вежби по физичко. Ова е само еден мотив повеќе децата 
да сакаат да ги посетуваат градинките и да бидат среќни 
и весели. Ве молам за информација.

О.В.

Почитувани,
Вашето барање е доставено до Одделението за образо-
вание, спорт и култура. Од таму Ве известуваат дека 
покрај редовните воспитно-образовни активности, 
децата ќе имаат и бесплатни часови по англиски јазик, 
како и музичко и физичко образование..

Со почит,
Општина Аеродром

МИРИЗБИТЕ ОД ГОТВЕЊЕ СЕ РЕШАВААТ ВО 
         ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ

Почитувани,
Ми треба помош да се спасам од комшиката што готви на тераса. 
Ц.Ц

Почитувани, 
Ве молам да ме посоветувате како да се постапи со станарите од нашата 
зграда кои не плаќаат месечно одржување за зградата. Поради нивното 
неплаќање не сме во можност да ги подмириме сметките кон фирмата што 
ни го одржува лифтот и постојано сме без лифт. 
Однапред Ви благодарам А.С.

Почитувани, 
Вашето барање е доставено до нашето Одделение за инспекциски работи. 
Од таму Ве известуваат дека зградата е во сопственост на сите станари на 
Заедницата на сопственици и затоа проблемот ќе морате да го решите на 
тоа ниво (некоја одлука, правилник). Доколку имате дополнителни прашања 
можете да се обратите до нашиот инспектор за домување и да го контактирате 
на 2401-521.

Со почит,
Општина Аеродром

ШТЕТИТЕ ОД ДОЖД ПРЕД КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА
Почитувани,
Неодамнешниот дожд ни направи голема штета. Во подрумот имавме вода 60 - 70 см. Два фрижидери, мебел и сè друго не е во употреба. Ме интересира каде да дојдеме и да пријавиме? Од подружница на ЈП „Водовод и канализација“ која се наоѓа во тргов-скиот центар во населбата Лисиче, ни рекоа дека прво се пријавува во општина, па потоа од општина давале налог и тие доаѓале и ја вршеле работата. Локацијата е на ул. Гаврил Константиновиќ, 9-б.Со почит

Ц.Р.

Почитувани,
Во рамки на Советот на Општина Аеродром работи Комисија за процена и утврдување на висината на штети настанати од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Аеродром, бидеј-ќи тие одлучуваат по однос на вакви писма. Затоа, доколку имате дополнителни прашања, Ве замолу-ваме да се обратите до посоченото Одделение или на следниов телефонски број 2401-512. 

Со почит,
Општина Аеродром
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