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Из ми на та ва 2014 го ди на пос-
ве те но ра бо тев ме на зна чај ни про-
ек ти за нап ре до кот на на ша та оп-
шти на и за по доб ру ва ње на ус ло ви те 
за жи вот.

Во со ра бот ка со Со ве тот на 
оп шти на та про дол жив ме со ре а ли-
за ци ја на ка пи тал ни те про ек ти, а со 
цел Оп шти на А е род ром да го задр-
жи е пи те тот нај по са ку ва но мес то 
за жи ве е ње, ка ко и мес то кое ну ди 
нај доб ри ус ло ви за ин вес ти ра ње. 
Поз на чај ни ка пи тал ни ин вес ти ци и 
во Оп шти на А е род ром во 2014 го ди-
на се де се ти на про ек ти, ме ѓу кои: из-

град ба та на Спор тски от цен тар „Ја не 
Сан дан ски“, но ва ин фрас трук ту ра во 
Но во Ли си че, но ва ин фрас трук ту ра 
пок рај бу ле ва рот „Тре та ма ке дон-
ска бри га да“, но ва ин фрас трук ту ра 
во Ре он ски цен тар „А е род ром“, по-
ве ќе на мен ско спор тско иг ра лиш те 
во Ре он ски цен тар „А е род ром“, во-
ве де на у чи лиш на об ле ка во ос нов-
ни те у чи лиш та, во ве де но бес плат но 
и зу чу ва ње ан глис ки ја зик во гра дин-
ки те, пос та ве ни со лар ни ко лек то ри 
во об јек тот „Цр вен ка па“ за заш те да 
на е нер ги ја, из град ба на сис тем за 
ав то мат ско на вод ну ва ње на зе ле-

ни ло то во на сел ба та Ја не 
Сан дан ски, ор га ни зи ран 
Ме ѓу на ро ден фес ти вал на 
ко ме ди ја та „Го ла Ме се чи-
на“, ор га ни зи ран Тур нир 
во мал фуд бал и мно гу 
дру ги про ек ти ка ко Фуд-
ба лод ром и дру ги.

И во на ред на та 
2015 го ди на пла ни ра ме 
да гра ди ме и да соз да ва-
ме што е мож но по ве ќе 
за жи те ли те на А е род ром: 
из град ба на ко му нал на 
ин фрас трук ту ра на у ли-
ца та „А нас тас Мит рев 3“ 
во Ми чу рин, из град ба на 
нов пар к спро ти иг ра лиш-
те то „Сан сет“, ос вет лу ва-
ње пар ки ра лиш та во на-
сел ба та Ја не Сан дан ски, 

из град ба на ин фрас трук ту ра во на-
сел ба та Стар А е род ром, до из град ба 
на фе кал на та ка на ли за ци ја во Гор-
но и Дол но Ли си че, об но ва на у ли ци 
во Гор но и Дол но Ли си че, об но ва на 
у ли ци те „То дор Чан гов“ и „Гор но Ли-
си че“ во со ра бот ка со Свет ска бан-
ка и А ген ци ја за др жав ни па тиш та, 
из град ба на сис тем за ав то мат ско 
на вод ну ва ње на зе ле ни ло то во на-
сел ба та „13 Но ем ври“, из ра бот ка на 
нов план за ло ка лен е ко ном ски раз-
вој (ЛЕР), ка ко и про ек ти за по доб-
ру ва ње на ус ло ви те за об ра зо ва ни е 
и спор т.

СЕКОГАШ ТУКА ЗА ГРАЃАНИТЕ!
Успешна 2014 година за Општина Аеродром
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На 28.11.2014 го ди на гра до-
на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски, ја ин фор ми ра ше 
јав нос та де ка Оп шти на А е род ром 

на ба ви две во зи ла за зим ско одр-
жу ва ње у ли ци, та ка што под гот ве-
но ќе ја до че ка зи ма та.

Ста ну ва збор за во зи ла та од 

мар ка „и ве ко деј ли“, кои се оп ре-
ме ни со си те не оп ход ни де ло ви за 
лес но, бр зо и фун кци о нал но ре а ги-
ра ње при снеж ни вр не жи.

АКТИВНОСТИ

НА БА ВЕ НИ ДВЕ ВО ЗИ ЛА  ЗА ЧИС ТЕ ЊЕ СНЕГ
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И ме но, ка ми о ни те ка ко до-
дат на оп ре ма и ма ат плуг за чис те-
ње снег, со лар ка со распр ску вач и 
то ва рен сан дак, а ис то та ка и свет-

ла за маг ла.
Во зи ла та и ма ат вкуп на доз-

во ле на но си вост од 7 то ни, та ка 
што со две те во зи ла о дед наш 
може да се пок ри е це ла та те ри то-
ри ја на оп шти на та. За о ва а ин вес-
ти ци ја Оп шти на та од во и од сво јот 
Бу џет о ко лу 8 ми ли о ни де на ри, а 
фир ма та од ко ја се на ба ве ни, Кар-
го Макс, има обвр ска за одр жу ва-
ње и га ран ци ја на во зи ла та во на-
ред ни те три го ди ни.

Ис то та ка, на ба ве ни се и 300 
то ни сол за зим ско одр жу ва ње 
у ли ци. На тој на чин поч ну вај ќи од 
о ва а го ди на на та му Оп шти на А е-
род ром не ма да мо ра да ан га жи ра 

фир ми за одр жу ва ње на ло кал ни те 
у ли ци и па тиш та во зим ски ус ло ви 
што се во неј зи на над леж ност.

Ак ци и те за рас чис ту ва-
ње на сне гот ќе ги ор га ни зи ра со 
соп стве ни ре сур си, во кои пок рај 
две те но ви во зи ла за зим ско одр-
жу ва ње у ли ци, ќе ги ор га ни зи ра и 
се зон ски те ра бот ни ци да го чис тат 
сне гот од тро то а ри те.

На про мо ци ја та на со лар ки-
те при сус тву ва ше и гра до на чал-
ни кот на Град Скоп је, Ко це Тра ја-
нов ски, кој го поз дра ви про ек тот и 
ре че де ка при ме рот на А е род ром 
тре ба да го сле дат и дру ги те оп-
шти ни.

АКТИВНОСТИ

НА БА ВЕ НИ ДВЕ ВО ЗИ ЛА  ЗА ЧИС ТЕ ЊЕ СНЕГ
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АКТИВНОСТИ

На 10.11.2014 го ди 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 нес ки, ка ко и ди рек то ри-

те на јав ни те град ски прет при ја ти ја 
при сус тву ва а на ак ци ја та за кас тре-
ње гран ки на пар ки ра лиш та та о ко лу 
ТЦ „Ка пи тол“, ка ко по че ток на е сен-
ска та ге не рал ка на сре ду ва ње на оп-
шти на та.

За вре ме на ге не рал ка та е ки-
пи на јав ни те прет при ја ти ја со зго-
ле мен ка па ци тет на лу ѓе и ме ха ни-

за ци ја деј ству ва а на ре ша ва ње на 
проб ле ми во сво и те об лас ти. Е ки-
пи те на ЈП „У ли ци и па тиш та" ра бо-
те а на са на ци ја на по ве ќе у ли ци и се 

спро ве до а ак ци и за кр пе ње на у дар-
ни те дуп ки, е ки пи те на ЈП „Ко му нал-
на хи ги е на" ра бо те а на чис те ње на 
сме тот, ка ко и на ме те ње и ми е ње 
на у ли ци те во оп шти на та, е ки пи те 
на ЈП „Во до вод и ка на ли за ци ја" со 
лу ѓе и ме ха ни за ци ја ра бо те а на чис-
те ње на шах ти те и слив ни ци те, ка ко 
и на от стра ну ва ње на де фек ти те со 

во дос наб ду ва ње то, до де ка е ки пи те 
на ЈП „Пар ко ви и зе ле ни ло" ја ко се а 
тре ва та и ги кас тре а гран ки те.

Гра до на чал ни кот Тра ја нов-

ски наг ла си де ка со ра бот ка та со Оп-
шти на А е род ром е на ви со ко ни во и 
тоа ре зул ти ра со го лем број ре а ли-
зи ра ни про ек ти на те ри то ри ја та на 
оп шти на та. Ка ко пок руп ни про ек ти 
што  ќе се ре а ли зи ра ат след ни от пе-
ри од, Тра ја нов ски ги из дво и вто ра 
фа за од про ши ру ва ње то на бу ле-
ва рот „Тре та ма ке дон ска бри га да“, 

ЕСЕНСКА ГЕНЕРАЛКА ВО АЕРОДРОМ
Во соработка со Град Скопје
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про дол жу ва ње на бу ле ва рот АС НОМ 
кон Гор но Ли си че и ре кон струк ци ја 
на бу ле ва рот „Ја не Сан дан ски“.

Гра до на чал ни кот на Оп шти на 

А е род ром, И ви ца Ко нес ки, ја поз дра-
ви о ва а ра бот на прак ти ка и сред би, 
наг ла су вај ќи де ка таа ре зул ти ра со 
го лем број  ре а ли зи ра ни про ек-

ти, ка ко и на зна чи тел но зго ле му ва-
ње на ква ли те тот на ус лу ги што ги 
да ва ат Гра дот Скоп је и јав ни те прет-
при ја ти ја.

АКТИВНОСТИ

ЕСЕНСКА ГЕНЕРАЛКА ВО АЕРОДРОМ
Во соработка со Град Скопје
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Прет став ни ци на Ми нис тер-
ство то за над во реш ни ра бо ти, прет-
став ни ци на дип ло мат ско-кон зу-
лар ни те прет став ниш тва и ми си и те 
на ме ѓу на род ни те ор га ни за ци и во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, ка ко и гра-
до на чал ни кот на Град Скоп је, Ко це 
Тра ја нов ски и прет се да те лот на Со-
ве тот на Оп шти на А е род ром, Вик тор 
Ка ми лов ски, со сим бо лич но за са ду-
ва ње дрв ца во на сел ба та Но во Ли-
си че ја да до а сво ја та поддр шка на 
14-та е сен ска ак ци ја на Де нот на др-

во то што се одр жа на 2.12.2014 го-
ди на пок рај бу ле ва рот „Фев ру ар ски 
по ход“.

Во те кот на ак ци ја та пок-
рај бу ле ва рот Фев ру ар ски по ход во 
Но во Ли си че се на са ди ја о ко лу 150 
сад ни ци од ви дот ја сен, ја вор , ли па 
и дру ги ви до ви, по да рок од Град 
Скоп је, чиј гра до на чал ник Тра ја нов-
ски рече де ка о ва а го ди на ак цент се 
ста ва на са де ње дрв ја во ур ба ни те 
сре ди ни. Тој до да де де ка Де нот на 
др во то ста на пре поз нат лив бренд на 

Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
По по вод „Ден на др во то“, на 

3.12.2014 го ди на на зе ле ни те повр-
ши ни пок рај бу ле ва ри те се одр жа 
ак ци ја на са де ње дрв ја, ка де во со-
ра бот ка со јав но то прет при ја ти е 
„Ма ке дон ски шу ми“ пре ку под руж-
ни ца та „Ка ра џи ца“ во Оп шти на А е-
род ром се на са ди ја над 450 дрв ца од 
ви дот чем прес, ја сен, даб и баг рем.

Ис то та ка, над 1.800 сад ни ци 
беа на са де ни во бло ков ско то зе ле-
ни ло ме ѓу згра ди те на це ла та те ри-
то ри ја на Оп шти на А е род ром.

Жи те ли те на Оп шти на А е род-
ром, у че ни ци те од ос нов ни те у чи-
лиш та, ка ко и де ца та од гра дин ки-
те, ис то та ка, и ма а мож ност да се 
вклу чат во го ле ма та е сен ска ак ци ја 
на са де ње дрв ја на ло ка ци ја та Ми ла-
ди нов ци, за ко ја и ма ше ор га ни зи ран 
пре воз, но и во дво ро ви те на у чи-
лиш та та и гра дин ки те. 

Во те кот на но ем ври бе ше 
извр ше на е сен ска та де ра ти за ци ја во 
Оп шти на А е род ром. На под рач је то 
на це ла та оп шти на се оп фа ти ја 2.500 
шах ти со 7.500 мам ци, вклу чу вај ќи 
ги и ос нов ни те у чи лиш та на неј зи-
на та те ри то ри ја. Де ра ти за ци ја та на 
гло да чи те ја вр ше ше Ве те ри нар на та 
бол ни ца Скоп је.

АКТИВНОСТИ

ДИПЛОМАТИТЕ НАСАДИЈА 150 ДРВЦА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ИЗВРШЕНА ЕСЕНСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА
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На 17.11.2014 го ди на, на вле-
зот пред ТЦ „Три би се ри“ поч на из-
град ба на под зем ни кон теј не ри, во 
кои ќе се се лек ти ра от па дот ка ко во 
мо дер ни те свет ски цен три.

Под зем ни кон теј не ри ќе се 
гра дат на три ло ка ци и во Оп шти на 
А е род ром и тоа пред ТЦ „Три би се-
ри“, зад ТЦ „Би сер “ и спро ти ОУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“ во Но во Ли си че, ло ка-
ци и из бра ни пред сѐ за ра ди го ле ма-
та кон цен тра ци ја на на се ле ни е.

Ста ну ва збор за за ед нич ки 
три пар ти тен про ект ме ѓу Град Скоп-
је, ЈП „Ко му нал на хи ги е на“ и Оп шти-
на А е род ром, кој чи ни 6.600.000 
де на ри, та ка што се ко ја од о ви е три 
ин сти ту ци и вло жу ва по ед на тре ти на 
од су ма та.

На се ко ја од на ве де ни те ло-
ка ци и, ќе има по два под зем ни кон-
теј не ри за од ло жу ва ње на ко му нал-
ни от от пад, ка ко и е ден под зе мен 

кон теј нер за ПЕТ-ам ба ла жа. 
Под зем ни те кон теј не ри се 

и нок сни и се кој од нив има за фат ни-
на од 3 куб ни мет ри. Пред нос та на 
вак ви от на чин на со би ра ње на от па-
дот е по ве ќек рат на, по себ но по ра ди 
тоа што е ден ва ков под зе мен кон-
теј нер спо ред ка па ци те тот за ме ну ва 
три од  пос тој ни те кон теј не ри што се 

во у пот ре ба, па се пос тиг ну ва по ви-
сок сте пен на хи ги е на и из бег ну ва ње 
на неп ри јат на та ми риз ба, ко ја чес то 
е при сут на во бли зи на на кон теј не-
ри те.

Со но ви от на чин на од ло жу ва-
ње на от па дот се о че ку ва Оп шти на 
А е род ром да до би е по доб ра и поз-
дра ва жи вот на сре ди на.

АКТИВНОСТИ

СЕ ГРАДАТ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ
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АКТИВНОСТИ

На сим бо ли чен на чин со 
шут кон го лот гра до на чал ни кот на 
Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев-
ски, го оз на чи о фи ци јал но то пуш-
та ње во у пот ре ба на но во то 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“, на кое при сус-
тву ва а и ми нис тер ка та за кул ту ра, 
Е ли за бе та Кан чес ка-Ми лев ска и 
ди рек то рот на А ген ци ја та за мла ди 
и спор т, Мар јан Спа сес ки, 

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 та на Ре пуб-
ли ка Ма ке до ни ја, а ис то та ка 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.

„Си те иг ра лиш та во Оп шти-
на А е род ром гра ѓа ни те мо жат да 
го ко рис тат бес плат но. 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“, из ја ви гра до-
на чал ни кот Ко нев ски.

Со но во то иг ра лиш те у чи-
лиш те то до би у ре ден и сов ре мен 
из глед, а у че ни ци те мож ност да 
го раз ви ва ат спор тски от дух, а тоа 
е мно гу важ но, заш то спор тот ги 
збли жу ва лу ѓе то, ка ко што наг ла-

си ди рек то рот на А ген ци ја та, Мар-
јан Спа сес ки.

СПОРТОТ ГИ ЗБЛИЖУВА ЛУЃЕТО
Пуштено во употреба спортското игралиште во Реонски центар
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На 12.11.2014 го ди на све-
че но бе ше пуш те на во у пот ре ба 
ре но ви ра на та биб ли о те ка „Ја не 
Сан дан ски“.

Биб ли о те ка та што го но си 
и ме то на на сел ба та во ко ја се на-
о ѓа - „Ја не Сан дан ски“ е це лос но 
ре но ви ра на, сме не та е е лек трич-
на та ин ста ла ци ја, оп ре ме на е со 
но ви по ли ци за кни ги, ек сте ри-
ер но и ен те ри ер но е ос ве же на, а 

ис то та ка е пре у ре де на 
со нов ме бел, про зор-
ци, вра ти и ра ди ја тор ски 
мас ки, во вкуп на вред-
ност од 1.200.000 де на-
ри, ка ко ин вес ти ци ја на 
Град Скоп је.

Со ак ци ја та за 
ком плет но ре но ви ра ње 
се по доб ри ја ус ло ви те за 

ра бо та на биб ли о те ка та, а ис тов-
ре ме но и за гра ѓа ни те што ги ко-
рис тат неј зи ни те ус лу ги.

И на ку, во Оп шти на А е род-
ром има три биб ли о те ки, пок рај о ва
а уш те по ед на во ТЦ „Скоп јан ка“ и 
во на сел ба Ли си че, та ка што жи-
те ли те не мо ра да о дат до цен тар 
за да из нај мат кни ги, ту ку у че ни-
ци те и дру ги те гра ѓа ни мо жат да 
се зач ле нат во не ко ја од о ви е биб-

ли о те ки и да у жи ва ат во бо га ти от 
биб ли о те чен фонд.

У че нич ка та Ева Сто ја нов ска 
од ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ у чес тву-
ва ше на Ре пуб лич ки от нат пре вар 

„Мла ди биб ли о те-
ка ри“ што во те кот 
на но ем ври се одр-
жа во ло кал на та 
биб ли о те ка „Го це 
Дел чев“ во Ве лес.

Прет ход но, 
ос  мо о  де  лен ка  та 
Ева Сто ја нов ска го 
ос во и вто ро то мес-
то на XV Оп штин ски 

нат пре вар „Мла ди биб ли о те ка ри“ 
што го ор га ни зи ра ше Град ска та 
биб ли о те ка „Бра ќа Ми ла ди нов ци“. 

На о вој нат пре вар у чес тву ва а 55 
у че ни ци од 23 оп штин ски ос нов ни 
у чи лиш та од Скоп је. Нај доб ри те 
трој ца у че ни ци спо ред ос во е ни те 
бо до ви, ме ѓу кои и у че нич ка та Ева 
Сто ја нов ска, се стек на а со пра во 
на у чес тво на Ре пуб лич ки от нат-
пре вар , чи ја цел е пот тик ну ва ње 
на чи та ње то кај мла да та по пу ла-
ци ја и раз ви ва ње на на ви ки те за 
ко рис те ње на биб ли о те ки те ка ко 
кул тур но –об ра зов ни и ин фор ма-
тив ни ин сти ту ци и.

АКТИВНОСТИ

СВЕЧЕНО ОТВОРЕНА РЕНОВИРАНАТА 
БИБЛИОТЕКА „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

ЕВА СТОЈАНОВСКА НА НАТПРЕВАРОТ „МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“
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АКТИВНОСТИ

Здру же ни е то на 
пен зи о не ри „Со ли дар ност 
- А е род ром“ раз ви вај ќи ја 
ме ѓу себ на та со ра бот ка со 
здру же ни ја та на пен зи о-
не ри од Скоп је и Ре пуб ли-
ка та не о дам на пот пи ша 
Спо год ба за збра ти му ва ње 
со Здру же ни е то на пен зи-
о не ри од Ох рид и Дебарца 
од Ох рид.

Цел та на Спо год ба та е вос-
пос та ву ва ње на по е фи кас на ме-

ѓу себ на со ра бот ка на за ед нич ки 
нас та пи при ре ша ва ње то на пен зи-
о нер ски те проб ле ми и ре а ли зи рај-

ќи ги сво и те це ли и за да чи 
содр жа ни во сво и те ста ту-
ти.

Со ра бот ка та ќе би де 
зас та пе на за ед нич ки во 
раз ни об ли ци на дру же ње, 
од бе ле жу ва ње праз ни ци, 
за ед нич ки из ле ти, спор-
тски ма ни фес та ци и, фол-
клор ни ре ви и ка ко и си те 
об ли ци на дру же ње што ќе 

ги пред ло жи ко ор ди на тив но то те ло 
сос та ве но од две те здру же ни ја.

Со по ло жу ва ње све жо цве-
ќе пред бис та та на Ни ко ла Јон ков 
Вап ца ров на 5.12.2014 го ди на де-
ле га ци ја на Оп шти на А е род ром ја 
од бе ле жа 72-го диш ни на та од стре-
ла ње то на о вој го лем ма ке дон ски 
по ет.

Во чест на го ле ми от ма ке-
дон ски по ет Вап ца ров, КУД „Ни ко-
ла Јон ков Вап ца ров“, по 36-ти пат ја 

ор га ни зи ра 
кул тур на та 
ма ни фес та-
ци ја „Вап-
ца ро ви де-
но ви 2014“, 
а у че ни ци те 
чле но ви во 
д р а м  с к а -
та сек ци ја и 
хо рот од ОУ 
„Го це Дел-

чев“ по по ло жу ва ње то цве ќе на 
бис та та ја от во ри ја све че нос та со 
ве ли чес тве ни те зву ци на ма ке дон-
ска та хим на и со прек рас на та пес на 
за Пи рин Пла ни на, а по то а ак те ри-
те од ОУ „Го це Дел чев“ ја рас пла-
ка а пуб ли ка та со сво и те из вед би на 
„Mајка“ и вап ца ро ва та вон вре мен-
ска пес на „Зем ја“. 

Во ве чер ни те ча со ви пак, се 
одр жа це ло ве че рен кон цер т во До-
мот на АРМ под мо то то „Де ца та за 
Вап ца ров“, ка де у че ни ци те од ОУ 
„Гоце Дел чев“ ис то та ка се прет-
ста ви ја со сво и точ ки.

И на ку, КУД „Ни ко ла Јон ков 
Вап ца ров“, кое пос то и 36 го ди ни, 
до се га има ре а ли зи ра но го лем број 
ак тив нос ти во Ма ке до ни ја и стран-
ство ка ко Пол ска, Ср би ја и Гр ци ја, а 
го ор га ни зи ра ат и дет ски от фес ти-
вал „Цве то ви“.

ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД АЕРОДРОМ СЕ ЗБРАТИМИЈА СО 
ПЕНЗИОНЕРИТЕ ОД ОХРИД И ДЕБАРЦА

ЧЕСТВУВАЊЕ ВО ЧЕСТ НА ВАПЦАРОВ
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АКТИВНОСТИ

Две прет став нич ки од Оп шти-
на А е род ром се вклу чи ја во ху ма ни-
тар на та мод на ре ви ја „Ес ма хе пе-
нинг“, ко ја на 29.11.2014 го ди на се 
одр жа во хо те лот „Кон ти нен тал“ во 
Скоп је, ка де 90 да ми од раз лич ни оп-
штес тве ни сфе ри - прет став нич ки на 

ло кал на та са мо уп ра ва, ам ба са ди те, 
ми нис тер ства та, биз нис-сек то рот, 
пе јач ки, ак тер ки, во ди тел ки, но ви-
нар ки и при ја тел ки, се по ја ви ја во 
у ло га на у мет ни ца та Ес ма Ре џе по ва, 
но сеј ќи ги неј зи ни те фус та ни. 

Ес ма Ре џе по ва со ху ма ни тар-

но то здру же ни е Те о до си ев ски го 
ор га ни зи ра а о вој хе пе нинг. Ре ви ја-
та бе ше прос ле де на со на ра тив но 
пот се ту ва ње за се ко ја при каз на од 
фус та ни те, ка ко о ни е што ги до би ла 
на по да рок од Ин ди ра Ган ди, Ри чар д 
Бар тон, Ти то и мно гу дру ги.

Сред ства та од про да де ни те 
би ле ти се до ни ра а на се меј ство то 
Ќа зим за до ком пле ти ра ње на нив ни-
от дом.

Ма ри ја Са вес ка, у че нич-
ка во сед мо од де ле ни е во ОУ 
„Ѓор ѓи ја Пу лев ски“, со мно гу 
храб рост, љу бов и е мо ци и ја ин-
тер пре ти ра ше пес на та „Ро ар“ 
од Ке ти Пе ри, а И ван И ва нов, 
си нот на прет се да те лот Ѓор ѓе 
И ва нов, на ги та ра ја прид ру-
жу ва ше Ма ри ја, на „Ба лот на 
раз лич нос ти“, кој во но ем ври се 
одр жа под мо то то „Да ги спо и-
ме на ши те све то ви“ на сце на та 
на МНТ. 

Ма ри ја со сво и те во кал ни спо-
соб нос ти по втор пат по ка жа и до ка-

жа де ка си те ние сме са мо мал дел 
од ед на го ле ми на што се на ре ку ва 
„свет“, де ка се кој од нас по дед нак-
во при до не су ва за сре ќа та, ра дос та 

и у ба ви на та во не го и де ка си те 
сме раз лич ни, но се пак, ис ти во 
на ше то теж не е ње да би де ме 
среќ ни, да са ка ме и да би де ме 
са ка ни.

„Ба лот на раз лич нос ти“, 
кој се ор га ни зи ра по втор пат, 
го ор га ни зи ра ше Здру же ни е то 
на гра ѓа ни за ли ца со дис фун-
кци и, хен ди кеп, рет ки бо лес ти 
и по себ ни пот ре би, „Дај те ни 
крил ја“, а у чес тву ва а и поз на-

ти ма ке дон ски пе ја чи кои со сво ја та 
пес на, са мо за миг, се о би до а да ги 
спо јат раз лич ни те све то ви.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ УЧЕСТВУВАШЕ НА 
ХУМАНИТАРНАТА МОДНА РЕВИЈА „ЕСМА ХЕПЕНИНГ“

МАРИЈА САВЕСКА СО ХРАБРОСТ И ЉУБОВ НА „БАЛОТ НА РАЗЛИЧНОСТИ“
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Е ки па та на ОУ „Ла зо Ан ге-
лов ски“ го ос во и пр во то мес то во 
ка те го ри ја та ка де ти на ре ги о нал-
ни от квиз-нат пре вар за про тив-
по жар на заш ти та, кој се одр жа на 
19.11.2014 го ди на во прос то ри и те 

на Да ре Џам баз. 
Прет ход но, на 5.11.2014 

го ди на е ки па та на ОУ „Ла зо Ан ге-
лов ски” го ос во и пр во то мес то на 
тра ди ци о нал ни от 30-ти квиз-нат-
пре вар за про тив по жар на заш ти-

та во Оп шти на А е род ром за у че-
ни ци те од ос нов ни те у чи лиш та на 
неј зи на та те ри то ри ја, вто ра бе ше 
е ки па та на ОУ „Бла же Ко нес ки”, 
а е ки па та на ОУ „Го це Дел чев” се 
пла си ра ше на тре то то мес то.

Про тив по жар ни те квиз нат-
пре ва ри се ор га ни зи ра ат со цел да 
се по диг не про тив по жар на та кул-
ту ра и зна е ње кај мла да та по пу ла-
ци ја, а пре ку нив не пос ред но да се 
вли ја е и врз воз рас ни те.

Оп штин ски от про тив по жа-
рен со јуз „А е род ром” пок рај квиз-
нат пре ва ри те, под гот ву ва про тив-
по жар ни пре да ва ња и прак тич ни 
веж би што оп фа ќа ат у пот ре ба на 
про тив по жар на оп ре ма и ло ка ли-
за ци ја на по чет ни по жа ри, ка ко и 
крос-нат пре ва ри и ли ков ни и ли-
те ра тур ни твор би од о ва а об ласт.

АКТИВНОСТИ

ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ПОБЕДНИК НА 
РЕГИОНАЛНИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН КВИЗ
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Оп шти на А е род ром се прик лу чи кон од бе ле жу-
ва ње на свет ски от ден за бор ба про тив на сил ство то 
врз же ни те, 25-ти Но ем ври, би деј ќи се ко е раз ви ва ње 
на свес нос та за од ре ден проб лем е пр ви от че кор кон 
не го во ис ко ре ну ва ње. 

О бе ди не ти те на ци и кам па ња та про тив на сил-
ство то со пор то ка ло ва бо ја ја спро ве до а од 25.11. до 
10.12.2014 го ди на, а мо то то на кам па ња та бе ше „О бој 
го све тот во пор то ка ло во за 16 де на“ („O ran ge the Wor-
ld in 16 Days“).

Она што во де неш но вре-
ме на вис ти на заг ри жу ва е фак-
тот де ка ду ри 70 про цен ти од 
же ни те низ све тот би ле жрт ви 
на не ка ков вид на сил ство во те-
кот на сво јот жи вот. 

Свет ска та здрав стве на 
ор га ни за ци ја ис так ну ва де ка на-
сил ство то врз же ни те има дол-
го роч ни пос ле ди ци врз нив но-
то пси хич ко и фи зич ко здрав је. 
Же ни те кои жи ве ат со на си лен 
пар тнер по чес то стра да ат од 

деп ре си ја, пре ку мер но кон су ми ра ат ал ко хол, по чес то 
се со о чу ва ат со не са ка на бре ме ност и а бор тус, ка ко и 
сек су ал но пре нос ли ви ин фек ци и, ме ѓу кои и ХИВ.

За жал, слу ча и на се меј но на сил ство и на сил-
ство врз же ни те е при сут но и во на ша та зем ја.

АКТИВНОСТИ

ПОРТОКАЛОВО ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО ВРЗ ЖЕНИТЕ!
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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.

"
Залез на кеј" - Филорета Адемај

"
Есен во Аеродром" - Александра Пешевска Митановска

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
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"
Одраз" - Кристина Георгиева Тасевска

"
МЗТ" - Светлана Георгиевска

"
Почит за Тоше" - Ивана Младеновска

"
Маче во лисја" - Олга Николовска

"
Стари и нови згради" - Ксенија Тодорова

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

"
Полноќен сјај" - Катерина Бојоска
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На 14.11.2014 го ди на де ца та од 
об јек ти те „Ка лин ка“ и „Из вор че“ на гра-
дин ка та „Ср нич ка“ го по се ти ја Фа кул те-
тот за зем јо дел ски на у ки и хра на и пре ку 
е ду ка тив ни раз го во ри со про фе со ри те од 
фа кул те тот се за поз на а со про це сот на 
од гле ду ва ње (раст и раз вој) на рас те ни-

ја та, ка ко и со не ко и ка рак те рис ти ки на 
рас те ни ја та што ги са дат во гра ди на та на 
гра дин ка та.

У чил ни ца та за дне вен прес тој во ОУ „Љу-
бен Ла пе“ во те кот на но ем ври се ре но ви ра ше 
во рам ки на со ра бот ка та на у чи лиш те то со ро-
ди те ли те на у че ни ци те, кои по се ту ва ат про дол-
жен прес тој.

Ро ди те ли те доб ро вол но се вклу чи ја во 
ре но ви ра ње то, ра бо теј ќи со го ле ма љу бов и 
ра дост, тру деј ќи се ра бо ти те да се из ве дат што 
пос ко ро, но што пок ва ли тет но, а у чи лиш те то ги 
о без бе ди пот реб ни те ма те ри ја ли за гра деж но 
ре но ви ра ње и мо ле ри су ва ње.

Де чи ња та од гра дин ки те „Бу ба Ма ра“ и 
„Ср нич ка“ по по вод 13 Но ем ври - Де нот на ос-
ло бо ду ва ње то на гра дот Скоп је пре ку сво ја та 
кре а тив ност и фан та зи ја го гра де а и мо де ли ра а  
гра дот со кон струк ти вен иг ро вен ма те ри јал.

У че ни ци те од си те о сум ос нов ни 
у чи лиш та и ма а мож ност во еко-ав то бу-
сот на Па ко мак да у жи ва ат во гле да ње 
3Д филм и квиз на е ко лош ка те ма. Цел-
та на се то ова е раз ви ва ње на свес та кај 
у че ни ци те, а со тоа и кај ро ди те ли те за 
за чу ву ва ње на при ро да та.

ДЕЧИЊАТА ОД ГРАДИНКИТЕ ГРАДЕА 
ИМПРОВИЗИРАН ГРАД ОД КОЦКИ 

„СРНИЧКИТЕ“ ГО ПОСЕТИЈА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ

3Д ЕКО-АВТОБУС ВО 
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

ДНЕВНИОТ ПРЕСТОЈ ВО 
НОВА РЕНОВИРАНА УЧИЛНИЦА

ОУ „Љубен Лапе“

ОБРАЗОВАНИЕ
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У че ни ци те од ООУ „А лек сан дар Ма ке дон-
ски“ при сус тву ва а на све че на та це ре мо ни ја на  
за ме ну ва ње на др жав но то зна ме во ви ла та на 
Вод но, кај прет се да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја, Ѓор ѓе И ва нов. Ос вен тоа што при сус-
тву ва а на све че на та це ре мо ни ја, го по се ти ја и 
ра бот ни от Ка би нет на прет се да те лот и во знак 
на бла го дар ност му по да ри ја нив ни из ра бот ки. 
Во ед но, у че ни ци те се за поз на а и со др жав ни те 
сим бо ли и на чи нот на кој тре ба да се по чи ту ва-
ат тие.

Во но ем ври у че ни ци те и нас-
тав ни от ка дар од ОУ „Бра ќа Ми ла-
ди нов ци“ беа дел од от во ра ње то на 
пр ви от Цен тар за му зеј ска е ду ка ци ја 
во рам ки на Му зе јот на Ма ке до ни ја.

Ос нов на та цел на но ви от Цен-
тар е пре ку прак тич на и на уч но-ис-
тра жу вач ка ра бо та, при ла го де на за 
од ре де на воз раст и пред зна е ње на 
у чес ни ци те, мла да та по пу ла ци ја да 
ги ус во и е ле мен тар ни те ин фор ма ци и 
за му зе и те, за ис то ри ја та, ар хе о ло ги-
ја та, ет но ло ги ја та. Со де ца та ќе ра бо-
ти ти мот на е ду ка то ри вра бо те ни во 

Му зе јот.
Цен та рот ќе при до не се мла-

ди те да се за поз на ат со неп ро цен ли-
ви те вред нос ти на на ше то кул тур но 
бо гат ство и ќе вли ја е врз из диг ну ва-
ње то на нив на та свест за зна че ње то 
и заш ти та та на кул тур но то нас лед-
ство, од кое се ко ја ге не ра ци ја тре-
ба да цр пи чув ство на при пад ност и 
и ден ти тет. Цел та е и Му зе јот на Ма-
ке до ни ја да ста не по дос та пен за си те 
воз рас ти, а нај мла ди те да стек нат 
на ви ка за ги по се ту ва ат му зе и те.

ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ до би наг ра да за фи лан тро пи-
ја и оп штес тве на од го вор ност за 2013 го ди на, ка ко дел од 
до де лу ва ње то на наг ра ди те во ка те го ри ја та три за раз вој 
на фи лан троп ски прак ти ки, во ор га ни за ци ја на Цен та рот за 
ин сти ту ци о на лен раз вој – ЦИР-а,  одр жа на на 29.11.2014 
го ди на во У ни вер зи те тот за ту ри зам и ме наџ мент.

И ме но, ОУ Ла зо Ан ге лов ски до би спе ци јал на наг ра да 
за ин сти ту ци ја што да ла при до нес за раз вој на фи лан троп-
ски прак ти ки во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ НА СВЕЧЕНА 
ЦЕРЕМОНИЈА ЗА ЗАМЕНА НА ДРЖАВНОТО ЗНАМЕ

АЕРОДРОМЦИ ГО СЕФТОСАА ПРВИОТ ЦЕНТАР ЗА МУЗЕЈСКА ЕДУКАЦИЈА

НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈА И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

ОБРАЗОВАНИЕ
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Прет ста ва та „Стју ар де-
си“ од Мар к Ка мо ле ти во ре-
жи ја на Си ни ша Ев ти мов е хит 
прет ста ва на Те а тар Ко ме ди-
ја, прет ста ва за ко ја се ба ра 
би лет по ве ќе, прет ста ва што 
ги пол ни са ли те се ка де ка де 
што гос ту ва и до би ва ап ла у зи 
и о ва ци и од пуб ли ка та.

„Стју ар де си" на Мар к 
Ка мо ле ти (Фран ци ја, 1923 - 
2003), кој е поз нат по сво и те 
„бу ле вар ски фар си на пи ша-
ни спо ред нај доб ри те тра ди-
ци и на Жор ж Феј до“, е не го ва 
најиз ве ду ва на дра ма со о ри-
ги на лен нас лов „Бо инг Бо инг“. 
Спо ред бро јот на из вед би те е 
вле зе на и во Ги ни со ва та кни-
га на ре кор ди.

Еден маж - Бер нар д, 
три љу бов ни ци-стју ар де си - 
Габ ри е ла, Гре та и Гло ри ја, кои 
со ри там на раз ли ка во вре ме то на два де на сле ту ва ат 
во Скоп је и до а ѓа ат во не го во то љу бов но гнез до, а ко га 
ле то ви те од о ва а или о на а при чи на се по мес ту ва ат, ту ка 
е при ја те лот Ро бер т, кој е дој ден од по ма ло мес то, ка ко и 
до маш на та по мош нич ка Бер та за да му по мог нат во одр-
жу ва ње на не го ва та де тал но раз ра бо те на ше ма.

Во о ва а прет ста ва е ки-
па та не се др жи це лос но до 
са ма та фа бу ла на тек стот, 
ту ку таа е прис по со бе на на 
она што е ка рак те рис тич но за 
нас. Се задр жу ва ис то то вре-
ме ко га о ва а прет ста ва е пос-
та ве на, од нос но 60-те го ди ни 
на ми на ти от век, трг ну вај ќи 
од ед на те за де ка Скоп је би 
би ло мно гу „по кул“ мес то ако 
си те ја слу ша ле му зи ка та на 
Дра ган Ѓа ко нов ски-Шпа то. 

За о ва а прет ста ва 
двај ца та ак те ри што ги иг ра-
ат глав ни те у ло ги, Ва лен тин 
Кос та ди нов ски - Ти но и А та-
нас А та на сов ски до би ја наг-
ра да на Злат на бу ба ма ра на 
по пу лар нос та за нај по пу лар-
ни мла ди ак те ри за 2013 го-
ди на. „Стју ар де си“ гос ту ва ше 
низ по ве ќе гра до ви на Ма ке-

до ни ја, на Фес ти ва лот за ко ме ди ја во Ку ма но во, ка ко и 
на Фес ти ва лот на мо нод ра ма во Би то ла.

Во прет ста ва та иг ра ат А та нас А та на сов ски, Ва-
лен тин Кос та ди нов ски – Ти но, Ни на Де ан, Крис ти на Ла-
сов ска, Ма ја Љут ков и Ма ри ја Кон дов ска. Ком плет ни от 
диз јан е на И ли на Ан ге лов ска, а му зи ка та на Дра ган Ѓа-
ко нов ски- Шпа то.

ПРЕТСТАВА ЗА КОЈА СЕ БАРА БИЛЕТ ПОВЕЌЕ
„Стјуардеси“

ТЕАТАР
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ЗАБАВА

Наставникот по македонски го 
испрашува малиот Трпе:

Трпе, ајде кажи ни една поучна народна 
поговорка.

Без алат нема занает.
Браво, ајде сега кажи ни уште една.
На паметниот и еднаш му е доволно!

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

    ТЕШКА Е ЖЕНСКАТА СУДБИНА:

• КУПИ ЧЕВЛИ... НЕМА ФУСТАН...
• КУПИ ФУСТАН... НЕМА БЛУЗА...
• КУПИ БЛУЗА... НЕМА ЈАКНА...
• КУПИ ЈАКНА... НЕМА ЧАНТА...
• КУПИ ЧАНТА... ЧЕВЛИТЕ НЕ ОДГОВАРААТ!

НИШТО НЕ ГИ ИСЦРПУВА ТЕЛОТО И ДУШАТА КАКО ШТО 
ТОА ГО ПРАВАТ ТАЖНИТЕ МИСЛИ - МАКСИМ ГОРКИ

АКО НЕ ПОЧНЕТЕ ДА ГИ ГРАДИТЕ ВАШИТЕ СОНИШТА, ЌЕ БИДЕТЕ ВРАБОТЕНИ ОД 
ДРУГ ЗА ДА ГИ ГРАДИТЕ НЕГОВИТЕ.

НЕ ВОСПИТУВАЈТЕ ГИ ДЕЦАТА, ТИЕ СЕКАКО ЌЕ ЛИЧАТ НА ВАС...
ВОСПИТУВАЈТЕ СЕ СЕБЕСИ!

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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Ис хра на та и без бед нос та на 
хра на та на на се ле ни е то во на ша та 
Ре пуб ли ка и по ши ро ко прет ста ву-
ва гла вен пре дус лов за здрав је то 
на по пу ла ци ја та од нај ра на до зре-
ла воз раст. Здра ва та и пра вил на 
ис хра на се ва жен фак тор за за чу-
ву ва ње на здрав је то и ра бо тос по-
соб нос та на чо ве кот. 

Хра на та на чо веч ки от ор га-
ни зам тре ба да о без бе ду ва е нер-
гет ски ма те ри и и та ка на ре че ни 
заш тит ни ма те ри и не оп ход ни за 
из град ба на хор мо ни, 
ен зи ми и ан ти те ла. За 
здра ва по пу ла ци ја нај-
важ но е уш те од нај-
ра на дет ска воз раст, 
од са мо то зач ну ва ње 
на пло дот, пра вил на и 
без бед на ис хра на. Де-
те то до тре та та го ди на 
тре ба да до би ва пет до 
шест об ро ци днев но. 

На си те де ца им 
е пот реб на хра на бо га та со 
ви та ми ни А, Д, зе лен чук и 
о вош је.

Хра на та тре ба да се 
кон су ми ра во ко ре ла ци-
ја со го диш ни те вре ми ња. 
Ко ли чи ни те на бру то хран-
ли ви ма те ри и днев но тре ба 
да би дат из ба лан си ра ни со 
у чес тво на во да, бел ко ви-
ни, мас ти, ше ќе ри, ви та-
ми ни А, Б, Ц, Д, Е, К, фол на 
ки се ли на, ми не ра ли, кал-
ци ум, же ле зо, ка ли ум, маг-
не зи ум, цинк и дру ги.

Е ко ном ска та моќ 
има глав на у ло га во сос та-

ву ва ње на днев ни от об рок. Ос но-
вен прин цип е да се од бе рат про-
из во ди, кои се ре ла тив но ев ти ни, а 
и ма ат доб ра нут ри тив на вред ност. 

Днев ни от об рок тре ба да из не су ва 
3.600 ка ло ри и. Тре ба да има три 
об ро ци днев но, по ја док, ру чек и 
ве че ра. Во на ши те ус ло ви тре ба 
да би дат зас та пе ни по ја до кот со 
30%, ру че кот со 40% и ве че ра та 
со 30%. Ис пи ту ва ња та по ка жу ва-
ат де ка не до вол на или пре ку мер на 
ис хра на до ве ду ва до заг ро зу ва ње 
на здрав је то.

Во де неш но вре ме сè по ве ќе 
сме све до ци на зго ле ме на те лес на 
те жи на кај пом ла да та по пу ла ци-
ја - де ца та. Тоа е ка ко ре зул тат на 
неп ра вил на та ис хра на – бр за хра-
на, вне су ва ње го ле ма ко ли чи на 
бла ги, тор ти, чо ко ла да и сè по мал-

ЗДРАВЈЕ

ЗДРАВАТА И БЕЗБЕДНА ХРАНА  ГО ПРОДОЛЖУВА ЖИВОТОТ
За да биде безбедна храната треба да биде 

соодветно означена, својствена по боја, форма 
и изглед, да не содржи штетни материи и да се 
складира и чува во посебни хигиенски услови

Во наши услови треба да бидат застапени појадокот 
со 30%, ручекот со 40% и вечерата со 30%

д-р Татјана Битовска, 
Агенција за храна и 
ветеринарство на 

Република Македонија
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ку вне су ва ње зе лен чук и о вош-
је во ис хра на та. Од дру га стра на, 
сма ле на та фи зич ка ак тив ност, сè 
по дол ги от прес тој пред ком пју тер 
и те ле ви зор , до ве ду ва до зго ле ме-

на де бе ли на и по ја ва на де фор ма-
ци и на ло ко мо тор ни от сис тем. Сè 
по ве ќе е зас та пен ди ја бе тот, за-
бо лу ва ња та на кар ди о вас ку лар ни-
от сис тем, хор мо нал ни от сис тем и 

мно гу дру ги.
За да би де без бед на хра на-

та тре ба да би де со од вет но оз на-
че на, свој стве на по бо ја, фор ма и 
из глед, да не содр жи штет ни ма-
те ри и и да се скла ди ра и чу ва во 
по себ ни хи ги ен ски ус ло ви. Ова 
е важ но, би деј ќи ако на оз на чу-
ва ње то не е на ве де на од ре де на 
сос тој ка, хра на та мо же да би де 
и ри зик за од ре ден дел од по пу-
ла ци ја та а лер гич ни на неа. Ис то 
та ка, ако хра на та не ма рок на тра-
е ње, или е по ми нат, нес вој стве на 
е по из глед и ус ло ви те на чу ва ње 
не се хи ги ен ски, хра на та не е без-
бед на.

На крај са кам уш те ед наш 
да по тен ци рам де ка здра ва та и 
без бед на хра на ги спре чу ва бо-
лес ти те кај де ца та и воз рас ни те и 
при до не су ва за по долг и ква ли те-
тен жи вот.

ЗДРАВЈЕ

ЗДРАВАТА И БЕЗБЕДНА ХРАНА  ГО ПРОДОЛЖУВА ЖИВОТОТ
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д-р Татјана Стојаноска-Иванова, 
Институт за социологија, 

Филозофски факултет - Скопје

НОВА ГОДИНА

ПРАЗНИЦИТЕ ГО СПЛОТУВААТ СЕМЕЈСТВОТО
Меѓурелигиски  дијалог и толеранција

Во секоја општина на нашата ни мила држава, во секое 
катче, верникот си има свои обележја и со посебна 

радост и убост ги практикува своите религиски ритуали.

Сите празници се чествуваат со ближни и драги луѓе, се 
сплотува семејството, се интегрираат луѓето, едноставно 

се слави и празнува.

Во ова вре ме во кое де нес 
жи ве е ме, во вре ме на прог рес и 
прос пе ри тет во мно гу оп штес тве-
ни сфе ри, но и во вре ме на тран зи-
цис ки про ме ни, оп штес тве ни бури, 
ре фор ми во ни за, оп штес тве ни 
сег мен ти, ин фор ма тич ко-ин фор-
ма цис ки бум, она што по себ но 

прив ле ку ва ин те рес е се ка ко у ло-
га та на ре ли ги ја та во сов ре ме но то 
оп штес тво. На вис ти на е ин те рес-
но што во е ра та на гло бал но то и во 
е ра та на ин фор ма цис ка та ек спан-
зи ја, ре ли ги ја та ка ко спе ци фи чен 
со ци о лош ки фе но мен, не са мо што 
не ја гу би тр ка та со сов ре ми е то, 

нап ро тив, сè по ве ќе се е таб ли ра 
во оп штес тво то. Во се ко ја оп шти-
на на на ша та ни ми ла др жа ва, во 
се ко е кат че, вер ни кот си има сво и 
о бе леж ја и со по себ на ра дост и 
у бост ги прак ти ку ва сво и те ре-
ли гис ки ри ту а ли. И на вис ти на, од 
дру га стра на, и доб ро е да се е таб-
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НОВА ГОДИНА

ПРАЗНИЦИТЕ ГО СПЛОТУВААТ СЕМЕЈСТВОТО
Меѓурелигиски  дијалог и толеранција

ли ра ат о ни е нор ми на мо но те ис-
тич ки те ре ли ги и, по себ но мо рал-
ни те, кои се оп што чо веч ки нор ми 
и го над гра ду ва ат вред нос ни от и 
мо ра лен дис кур с на вер ни ци те.

О вој пе ри од од го ди на та е 
пе ри од што и зо би лу ва со мно гу 
вер ски праз ни ци, праз ни ци кои 
и ма ат го ле мо зна че ње за вер ни ци-
те кои ги чес тву ва ат. Во о вој пе ри-
од од го ди на та нап рос то у жи вам, 
би деј ќи ме ѓу ре ли гис ки от со жи вот 
ис пли ву ва на повр ши на и во вис-
тин ска смис ла на збо рот и во се-
кој дне ви е то мо же да се до жи ве е. 
На вис ти на се ра ду вам ко га ќе го 
чу јам ра дос ни от глас на мо јот при-
ја тел мус ли ман во ми гот ко га му 
у па ту вам чес тит ка по по вод не го-
ви от вер ски праз ник, ед нос тав но 

тоа не мо же да се од глу ми, ис кре-
нос та и ра дос та ко ја се ис ка жу ва 
во мо мен ти те ко га им чес ти та те 
мо же да се ви ди и пре ку фа ци јал-
на та ек спре си ја на нив ни те ли ца. 
Хе до нис тич ки мо же би од мо ја 
стра на, но на вис ти на со по себ на 
сла дос траст ги вку су вам бак ла-
ви те при гот ве ни од веш ти те ра це 
на до ма ќин ки те при мо ја та по се та 
во до мо ви те на мо и те при ја те ли 
мус ли ма ни. Но, со ис ти от жар им 
воз вра ќам и ко га тие ми ги у па-
ту ва ат мил ни те збо ро ви за Све ти 
Ар хан гел Ми ха ил, Бо го ро ди ца Пре-
чис та, Све ти Ѓор ѓи ја, Све ти Ни ко ла 
и си те вер ски праз ни ци, кои ка ко 
вер ник, пра вос ла вен хрис ти ја нин, 
ги по чи ту вам и чес тву вам. Праз-
ни ци те се ни жат е ден по е ден, ре-

ли гис ки праз ни ци кои се зна чај ни 
и за хрис ти ја ни те и за мус ли ма ни-
те, праз ник до праз ник и се кој со 
по се бен бе лег за се бе. Но, ед но 
е за ед нич ко, си те се чес тву ва ат 
и праз ну ва ат со ближ ни и дра ги 
лу ѓе, се спло ту ва се меј ство то, се 
ин тег ри ра ат лу ѓе то, ед нос тав но 
се сла ви и праз ну ва. У бос та е рас-
пос ла на ме ѓу нас во тие ми го ви и 
праз нич ни сла ве ња и се кој у жи ва 
на се бе свој ствен на чин... ба рем во 
тие ми го ви над вла ду ва доб ро то и 
по зи тив но то и во тие де но ви се кој 
ис крен доб ро на мер ник и вер ник 
му чес ти та на сво јот со сед и  при-
ја тел, кој е со раз лич на ре ли гис ка 
оп ре дел ба, со збо ро ви те „за мно гу 
го ди ни да ни се о ви е праз ни ци и со 
ра дост да си ги праз ну ва ме“.
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Из ми на та ва е сен во дво рот 
на се меј ство то Бла жев ски во Дол-
но Ли си че се все ли ја три е се ти на 
був чи ња. Тие мо жат да се за бе ле-
жат и сре де бел ден на два та бо ра 
во дво рот на ова се меј ство. О ви е 
у шес ти бу во ви не ко и ги на ре ку-
ва ат и „пар ла мен тар ци“, би деј ќи 
се со би ра ат и ко му ни ци ра ат ме ѓу 
себе. Пре ку ден бу во ви те ми ру-
ва ат во крош на та на зим зе ле но то 
дрво, за то а што е тем но и мо жат 
да се за сол нат во не го.

Во е сен прет став ни ци те на 
о вој вид бу во ви ги на пуш та ат гнез-
да та во ур ба ни те сре ди ни и ба ра ат 
со би ра лиш та на дру ги мес та ка де 

што ќе ја по ми нат зи ма та. Бу во ви-
те се гру пи ра ат на мес та ка де што 
има хра на. Во зим ски от пе ри од тие 
не ба ра ат гнез да, ту ку со би ра лиш-
те, ка де што за ед нич ки ги по ми ну-
ва ат сту де ни те де но ви.

„Ми на та та го ди на за прв пат 
ги за бе ле жав ме. И ко га и го ди на-
ва пак се все ли ја, ре шив да при-
ја вам во Здру же ни е то за бу во ви, 
за да зна ат за со би ра лиш те то. Не 
зна ев ме зош то баш о ви е дрв ја ги 
из бра ле. Пре ку цел ден се во бо ро-
ви те, ми ру ва ат, а штом ќе се смра-
чи се пре мес ту ва ат на со го ле ни те 
дрв ја, на от во ре но. Не пра ват ни-
как ва ште та, са мо што ги плу ка-

ат нес вар ли ви те де ло ви 
од пле нот што го ја дат, 
ка ко кос ки те, крз но то и 
пер ду ви те низ дво рот и 
ни пра ват ѓуб ре“, ни ре че 
Ро бер т Бла жев ски.

Бу вот е ноќ на пти-
ца, а глу ше цот ноќ но 
жи вот но, пре теж но из-

ле гу ва на ве чер . Па ту ка тие се на-
о ѓа ат на ис та фрек вен ци ја. И ноќ но 
вре ме, ко га низ дво рот ќе промр-
да гло дач, не ма кај да бе га, бу вот 
вед наш го фа ќа.

Љу би те ли те на бу во ви ве лат 
де ка лу ѓе то не тре ба да се пла шат 
од о ви е пти ци. Нап ро тив, бу во ви-
те се ко рис ни заш то го чис тат до-
мот од глув ци, па за то а тре ба да се 

вни ма ва при ко рис те ње то от ро ви 
за гло да ри.

Во о би ча е но до а ѓа ат во двој-
ки, за то а што се мо но гам ни пти ци, 
а о ни е што се са ми си ба ра ат пар-
тнер . Во ра на про лет се вра ќа ат во 
сво и те ма а ла, на сво ја та те ри то ри-
ја, ка де што се гнез де ле, на при-
мер , во Град ски от пар к, или во не-
ко и скоп ски у чи лиш та и гра дин ки.

Фото: Горан Анастасовски

Триесетина бувови го населија дворот на семејството Блажевски

„ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ“ ЌЕ ПРЕЗИМАТ ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

ЖИВОТ
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Во пар кот со а ви-
он во Но во Ли си че не о-
дам на се одр жа пр ва та 
ре ви јал на из лож ба за 
си те ра си на ку чи ња и 
до маш ни ми ле ни ци во 
ор га ни за ци ја на Ки но-
лош ко то друш тво „Но
во Ли си че“.

На из лож ба та 
у чес тву ва а 210 ку чи-
ња, од кои 150 рас ни. 
Сите ку чи ња у чес ни ци 
до би ја ме дал за у чес-
тво, а со пе ха ри беа 
наг ра де ни на ју ба ви те 
ку чи ња во се ко ја ра са 
по е ди неч но, ка ко и нај-
мла до то и нај ста ро то 
ку че.

О ва а ма ни фес та ци ја ја збо га ти ја нас та пи те на по ве ќе кул тур но- у мет нич ки друш тва, ка ко и при сус тво то 
на го лем број жи те ли на Оп шти на А е род ром, ме ѓу кои и ми нис тер ка та за внат реш ни и ра бо ти, Гор да на Јан ку-
лов ска.

Пр во то мес то на оп штин ско то 
пр вен ство во фут сал што не о дам на се 
одр жа во Спор тски от цен тар „Но во Ли-
си че“ го ос во и ја у че ни ци те од ОУ „Го це 
Дел чев“, вто ро то мес то у че ни ци те од ОУ 
„Ѓор ѓи ја Пу лев ски“, до де ка тре то то мес-
то им при пад на на у че ни ци те од ОУ „Љу-
бен Ла пе“. 

Пр воп ла си ра на та и вто роп ла си ра-
на та е ки па ос тва ри ја плас ман за град-
ски те нат пре ва ру ва ња. На о во го диш-
но то оп штин ско пр вен ство во фут сал 
у чес тву ва а си те о сум ос нов ни у чи лиш та 
на те ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром.

210 КУЧИЊА НА РЕВИЈАЛНАТА ИЗЛОЖБА ВО 
ПАРКОТ СО АВИОН

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ПРВО НА ОПШИНСКОТО ПРВЕНСТВО ВО ФУТСАЛ

ЖИВОТ
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МЕСТО ЗА ТЕЛЕСЕН И ДУХОВЕН ХЕДОНИЗАМ
Спортскиот центар „Јане Сандански“ со нови содржини

Но ви от спор тски цен тар 
„Ја не Сан дан ски“, пок рај тре нин-
зи те и о фи ци јал ни те нат пре ва ри 
на КК „МЗТ Скоп је – А е род ром“ и 
РК „Вар дар “, од не о дам на поч на 
да ну ди со од вет ни ус ло ви за фит-
нес-тре нин зи, пи ла тес, а е ро бик, 
рит мич ка гим нас ти ка и ба лет (за 
де ца), ка ко и „то тал бо ди вор ка-
ут“ за гра ѓа ни те од си те воз рас ти, 
кои во дат гри жа за соп стве ни от 
фи зич ки из глед, но и за по доб ро 
рас по ло же ни е и по го ле ма са мо-
до вер ба.

Ка ко што ве лат во Спор тски-
от цен тар , ова мес то за те ле сен и 
ду хо вен хе до ни зам, ну ди со од-
вет ни ус ло ви за раз лич ни ви до ви 
тре нин зи во хар мо нич но у ре ден 
прос тор со за до во лу вач ки хи ги-

ен ски стан дар ди, со нај сов ре ме ни 
спра ви и рек ви зи ти и ква ли тет на 
ус лу га од ви со ко про фе си о нал ни 
тре не ри и ин струк то ри.

Ос вен рек ре а тив ни от цен-
тар , во СЦ „Ја не Сан дан ски“ е от-
во ре на и за бав на иг ро те ка „Бај ка“ 

со ин те рес ни содр жи ни, а ни ма ци и 
со од вет ни за дет ска та воз раст, 
дет ско кат че со спор тски дел, 
трам бу ли на, ба зен со топ чи ња и 
пос то јан над зор од вос пи ту вач ки. 
Ра бот но то вре ме е се кој ден од 
09:00 до 23:00 ча сот.

СПОРТ
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Крис ти на Ја за џиќ, жи тел ка на Оп шти на А е род ром, ос-
во и пр во мес то на Пет ти от ме ѓу на ро ден џу до-тур нир „Ми о ки 
о пен 2014“ – „Ме мо ри јал Пан че Мо ми ров ски“, кој се одр жа на 
1.11.2014 го ди на во Спор тска та са ла „Бо рис Трај ков ски“. Во 
кон ку рен ци ја од над 400 нат пре ва ру ва чи од ре ги о нот, Крис ти-
на го ос во и пр во то мес то во се ни ор ска кон ку рен ци ја во ка те-
го ри ја та до 52 ки лог ра ми.

„Бе ко“ ста на гла вен спон зор на ед на од на јо-
ми ле ни те мла дин ски ко шар кар ски шко ли во Ма ке-
до ни ја МЗТ Скоп је - А е род ром и ре ши да би де ни вен 
пос то јан поддр жу вач на па тот кон ус пе хот, ве ру вај-
ќи во па мет ни те ге не ра ци и и во моќ та на спор тот да 
нап ра ви раз ли ка.

Го ле ма та страст на „Бе ко“ за спор тот до а ѓа од 
вер ба та во ре ви та ли за цис ка та моќ на спор тот да го 
по доб ри жи во тот, па за то а ак тив но го поддр жу ва 

спор тот во раз лич ни гран ки, ка ко ко шар-
ка и фуд бал.

„Бе ко“ по мог на во спо ју ва ње то на 
ми ли о ни ко шар кар ски фа но ви за вре ме 
на спон зор ство то на Ев роп ско то пр вен-
ство - ФИ БА Е у ро бас кет во 2013 го ди на 
во Сло ве ни ја, ка ко и на ФИ БА Свет ско то 
пр вен ство во ко шар ка, кое се одр жа во 
Шпа ни ја во сеп тем ври 2014 го ди на.

И на ку, „Бе ко“ е при су тен во Ма ке-
до ни ја пре ку ге не рал ни от у воз ник и дис-
три бу тер „Неп тун“.

„БЕКО“ ЗАСТАНА ЗАД МЛАДИНСКАТА ШКОЛА 
НА МЗТ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ

АЕРОДРОМКАТА КРИСТИНА 
ОСВОИ ПРВО МЕСТО НА 

МЕЃУНАРОДНИОТ 
ЏУДО-ТУРНИР 

СПОРТ
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ПИСМА

ОТКУП НА ДВОРНО МЕСТО ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Почитувани, 
Ве молиме за појаснување: 
Која е постапката за откуп на дворно место за 
сопственици на станови во станбена зграда? Дали може 
индивидуално, секој посебно, да си откупи дел од 
дворно место, или е потребно колективно? Во зградата 
има станови со различни квадратури, а исто така и 
деловни простории, како и заеднички простории. 
Документација за зградата не поседуваме, бидејќи 
изведувач бил ГП „Техника“, која веќе не постои. Дали 
постои можност и каде можеме да ја снабдиме оваа 
документација?
Граѓани од булевар „АСНОМ“

Почитувани,
Постапката за откуп на дворно место се води во 
Министерството за финансии, поточно во подрачната 
единица за имот и имотно-правни работи, која, пак, е 
сместена во просториите на Општината Кисела Вода, а е 
задолжена и за Општина Аеродром.
Со почит,
Општина Аеродром

НОВОПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА ЌЕ СЕ АСФАЛТИРА ШТОМ СЕ ИСУШИ ПОДЛОГАТА
Почитувани,
ако може информација кога ќе биде конечно финиширана со асфалтирање улицата „Новопроектирана“ бр.1, во Реонски центар „Аеродром“ или Лисиче, не знам како точно се води улицата што излегува на „Црноризец Храбар“. Веќе подолг период се работи на неа, половина веќе е асфалтирана, тротоарите се скоро завршени, тампонирана е, а веќе неколку дена нема никакви активности.

Ви благодарам однапред. Е.М.

Почитувани, 
Би сакале да Ви изразиме благодарност што се обративте до Општина Аеродром и да Ве информираме дека асфалтирањето ќе продолжи набрзо, односно веднаш штом тоа ќе го дозволат временските услови (потребно е малку да се засуши подлогата). Доколку имате дополнителни прашана, Ве замолуваме да се обратите до Одделението за комунални работи или да ги контактирате на следниов телефонски број: 2401-533.

Со почит, Општина Аеродром

СЛОЖНИ БРАЌА, КУЌА ГРАДАТ!

Со ова писмо би сакал да го споделам задоволството 
со другите жители на Општина Аеродром, кое ние, 
станарите од зградата со адреса на булевар „Видое 
Смилевски Бато“ бр. 61, влез 2, во текот на декември 
го доживеавме. Имено, ние дел од станарите сложно 
се договоривме дека е потребно да изградиме лифт 
во нашиот влез во вредност од околу 20.000 евра. И, 
тоа стана реалност. Затоа, би сакал да им порачам и 
на другите Заедници на сопственици, дека доколку 
сакаат нешто да реализираат во нивните згради, тоа 
е можно доколку се сложни и меѓусебно се догово-
рат за реализација на она што е потребно во нивните 
згради.
Ч.А.

БЛАГОДАРНОСТ ДО ГОСПОЃИЦА КАТЕ ЗА 
АЖУРНОСТА

Почитувани, 
Сакам да ве замолам овој текст да дојде до одговорните што 
се грижат за хигиената на патеките и зеленилото во Општина 
Аеродром. Сакам да ве замолам да им помогнете на малите 
дечиња, кои наутро брзаат кон училиштето „Ѓорѓија Пулев-
ски“, одејќи покрај патеката до оградата на школото од север-
ната страна. Сите патеки се беспрекорно чисти па и од тревни-
ците се собираат лисјата, освен од оваа патека, која е запоста-
вена, преполна со лисја и вода. Децата се лизгаат, паѓаат на 
мокрите листови, немаат избор, брзаат и газат во водата и 
така мокри одат во училиште. Би молел од името на повеќе 
родители, сезонските работници барем на три недели еднаш 
да поминуваат по оваа патека. Околната трева заедно со 
земјата во годините наназад  се подигна над бетонската 
патека, па не дозволува водата при врнење да истекува и се 
прават мали вирови, а децата немаат избор кога веќе набли-
жиле до школото и мораат да газат по тоа што им е на распо-
лагање.
Поздрав, П.К. 

Почитувани,
Ви благодариме за убавите зборови, но и за укажувањето на 
проблемот, за чие санирање екипи на Општината веднаш 
излегоа на терен. Оваа патека извесно време не можеше да се 
чисти, бидејќи во нејзината непосредна околина се изведу-
ваше автоматски систем за наводнување. Сега работите се 
завршени и може да се расчисти теренот. Ви благодариме на 
трпението.
Со почит, Општина Аеродром

Почитувани, благодарам на пренесената порака до госпоѓи-
цата Кате, која е одговорна за одржување на хигиената во овој 
дел на Општината и која ажурно пред дождот ја заврши 
работата, не одвојувајќи се од луѓето додека не ја завршија 
работата. 
Поздрав П.К.
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