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Во о сум те ос нов ни у чи лиш-
та во Оп шти на А е род ром го ди на ва 
ќе у чат о ко лу 6.000 у че ни ци. Од нив 
о ко лу 900 се пр ва чи ња, за кои пр ви-
от у чи лиш тен ден прет ста ву ва праз-
ник што се па ме ти цел жи вот.

Спо ред по да то ци те за бро јот 
на у че ни ци во Оп шти на А е род ром, 
бро јот на пр ва чи ња рас те се ко ја 
го ди на. Та ка, ми на та и пред ми на та-
та го ди на и ма ло за пи ша ни по о ко лу 
800 пр ва чи ња, во 2012 го ди на 780, 
до де ка во 2011 го ди на са мо 600 пр-
во од де лен ци.

Со ог лед на тоа што об ра зо ва-
ни е то е ус лов за по до бар жи вот на 
се кој чо век, Оп шти на А е род ром за-
ед но со ра ко вод ство то на ос нов ни те 
у чи лиш та, кои се под неј зи на над-
леж ност, се пог ри жи на у че ни ци те 
да им о воз мо жи што по доб ри ус ло-
ви за у че ње и све чен при ем со при-
год на прог ра ма за од бе ле жу ва ње 

на по че то кот на но ва та 2015/2016 
у чеб на го ди на.

Во те кот на ле то то, до де ка 
тра е ше у че нич ки от рас пуст, у чи лиш-
та та се под гот ву ва а за ус пе шен стар т 
на но ва та у чеб на го ди на, при што 
дел од у чи лиш та та беа ре но ви ра ни, 
о на му ка де што и ма ше пoтре ба беа 

извр ше ни поп рав ки, дел од у чил-
ни ци те, кан це ла ри и те, ход ни ци те и 
фа са ди те беа ва ро са ни и ис чис те ни, 
а дво ро ви те у ре де ни. От та му, мо же 
да се ре че де ка ос нов ни те у чи лиш-
та во Оп шти на А е род ром под гот ве но 
ја до че ка а но ва та у чеб на 2015/2016 
го ди на.
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РАСТЕ БРОЈОТ НА ПРВАЧИЊА
Општина Аеродром подготвено ја дочека новата учебна година

Годинава се запишани над 900 првачиња, 
што е за 100 повеќе од минатата година
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром од 
29.7.2015 го ди на стар ту ва ше со 
це лос но но ва ре ди зај ни ра на веб-
стра ни ца во сог лас ност со прин-
ци пи те на от чет ност и тран спа-
рен тност во сво е то ра бо те ње.

Но ва та веб-стра ни ца има 
по сов ре мен ди зајн и е побр за, по-
е фи кас на и поп рис тап на, а со тоа 
и поб лис ка до гра ѓа ни те.

Пок рај ос нов ни те по да-
то ци за Оп шти на та, о ва а ин тер-
нет-стра ни ца (a e rod rom.gov.mk) 
ну ди бо га ти содр жи ни во врс ка со 
ак ту ел ни те про ек ти и ра бо те ње на 
ад ми нис тар ци ја та, та ка што гра ѓа-
ни те мо жат да се ин фор ми ра ат од 
пр ва ра ка, а ис то та ка, со по мош 
на не кол ку ап ли ка ци и мо жат да 
ко му ни ци ра ат и ин те рак тив но со 
над леж ни те служ би. 

Веб-стра ни ца та на Оп шти-
на А е род ром се а жу ри ра се кој-
днев но и пок рај ма ке дон ски от се 
пре ве ду ва на уш те пет свет ски ја-
зи ци (ан глис ки, гер ман ски, фран-
цус ки, и та ли јан ски и шпан ски). 

Оп шти на А е род ром и по-
на та му ќе про дол жи со ре дов но 
а жу ри ра ње на веб-стра ни ца та,     
ко  ја ја ре ди зај ни ра во со ра бот ка 
со соф твер ска та фир ма „Ул тра-
нет“.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ СО НОВА ВЕБ-СТРАНИЦА 
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Прет се да те лот на Вла да та 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ни ко ла 
Гру ев ски и гра до ча нал ни кот на Оп-
шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, 
на 11.7.2015 го ди на о фи ци јал но го 
пуш ти ја во у пот ре ба де вет ти от нов 
пар к во Оп шти на А е род ром, кој се 
на о ѓа спро ти „Мај чин дом“, по точ но 
на прос то рот на а го лот ме ѓу у ли ца та 
„Вас ко Ка ран ге лев ски“ и бу ле ва рот 
„Ја не Сан дан ски“.

Но ви от пар к се прос ти ра на 
повр ши на од 3.000 м2 и содр жи 
пе шач ки па те ки, во де ни повр ши-
ни, е зе ро со фон та ни и во до па ди, 
ре ка и дет ско иг ра лиш те. Во пар кот 
се задр жа а пос тој ни те дрв ја, кои се 
на о ѓа а на о ва а ло ка ци ја и до пол ни-

тел но е збо га тен со но во зе ле ни ло и 
цве ќе. Во де ни те повр ши ни во пар кот 
се ос вет ле ни со реф лек то ри, кои ќе 

го на до пол нат ам би ен тот на ве чер .
„Со но ви от пар к не са мо што 

са кав ме да соз да де ме уш те ед но 

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ДЕВЕТТИОТ ПАРК ВО АЕРОДРОМ

при јат но кат че за прес тој, ту ку и да 
ја про дол жи ме тра ди ци ја та на у нап-
ре ду ва ње и заш ти та на жи вот на та 
сре ди на и на гра де ње пар ко ви во А е-
род ром, по кои ста на пре поз нат ли ва 
оп шти на та“, из ја ви на прес-кон фе-

рен ци ја та гра до на чал ни кот Ко нев-
ски.

И на ку, во пос лед ни ве не-
кол ку го ди ни се из гра де ни о ко лу 
100.000 квад рат ни мет ри но ва зе ле-
на повр ши на во Оп шти на А е род ром, 

а во мо мен тов се гра ди но ва зе ле на 
повр ши на на уш те 90.000 квад рат ни 
мет ри.

Вред нос та на ин вес ти ци ја та 
за но ви от пар к е о ко лу 30 ми ли о ни 
де на ри.

ПРЕД

ПОТОА
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Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски, за ед но со ми нис те рот за тран спор т и врс-
ки, Вла до Ми сај лов ски на по че то кот на ле то то о фи ци-
јал но ја пуш ти во у пот ре ба но ва та у ли ца во нај ста ра-
та на сел ба во Оп шти на А е род ром, Ми чу рин.

Ста ну ва збор за про ект, кој оп фа ти из град ба 
на но ва та у ли ца „А нас тас Мит рев 3“ што ги повр зу ва 
у ли ци те „Ве ни ја мин Ма чу ков ски“ и „Пе тар А цев“, со 
це лос но но ва ко му нал на ин фрас трук ту ра.

Вкуп на та дол жи на на но ва та у ли ца из не су ва 
о ко лу 200 мет ри, а ши ро чи на та 6 мет ри, сог лас но Де-
тал ни от ур ба нис тич ки план.

Пок рај но ва та у ли ца се из гра де ни и тро то а ри 
со ши ро чи на од по 1,5 ме тар од две те стра ни на у ли-
ца та, ка ко и но ви ли ни и за јав но ос вет лу ва ње. За о вој 
про ект Оп шти на А е род ром из дво и над 5 ми ли о ни де-
на ри од сво јот Бу џет.

Со из град ба та на но ва та у ли ца во о ва а на сел-
ба, Оп шти на А е род ром про дол жу ва со пред ви де на та 
ди на ми ка да ја по доб ру ва сос тој ба та на пос тој ни те 
у ли ци, ка ко и из град ба на но ви у ли ци на неј зи на те-
ри то ри ја.

Гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев ски и 
ди рек то рот на Јав но то прет при ја-
ти е за др жав ни па тиш та, А лек сан-
дар Сто ја нов, на 30.7.2015 го ди на 
о фи ци јал но го оз на чи ја по че то кот 
на ре кон струк ци ја на ед на од нај-
го ле ми те у ли ци во Гор но Ли си че, 
„Гор но Ли си че“.

Ста ну ва збор за про ект, кој 
оп фа ќа об но ва на ко ло воз на та 
кон струк ци ја на у ли ца та „Гор но 
Ли си че“ на по те гот од „12 Ма ке-
дон ска бри га да“ до црк ва та „Св. 
Пе тар и Пав ле“.

Вкуп на та дол жи на на ре-
кон струк ци ја та што ќе ја оп фа ти 
у ли ца та „Гор но Ли си че“ е о ко лу 
1,7 ки ло мет ри. Вкуп на та ин вес ти-
ци ја за о ва а у ли ца из не су ва о ко лу 
14 ми ли о ни де на ри.

Ре кон струк ци ја та, ис то та ка, 

ќе оп фа ти и ни ве ли ра ње шах ти, 
како и са ни ра ње пре ко пи.

Пок рај об но ву ва ње то на 
о ваа у ли ца со нов ас фал тен слој со 
ши ро чи на од о ко лу се дум мет ри, 
ќе се об но ват и тро то а ри те со бе-
ка тон-плоч ки.

Ми на ти от ме сец во Гор но 
Ли си че, ис то та ка, поч на об но ва 
и на ко ло воз на та кон струк ци ја на 

у ли ца та „То дор Чан гов“, по точ но 
од „Вар дар ска“ до „Ер нест Тел ман“ 
во вкуп на дол жи на од о ко лу е ден 
ки ло ме тар и 660 мет ри.

Со об но ву ва ње то на две те 
у ли ци во Гор но Ли си че се о че ку ва 
зна чи тел но да се по доб рат ус ло-
ви те за со об ра ќај во о ва а на сел ба 
на Оп шти на А е род ром.

На 13.8.2015 го ди на поч на ре кон-
струк ци ја на бу ле ва рот „Ја не Сан дан ски“ на по-
те гот од кат на та га ра жа „И лин ден“ до крс тос-
ни ца та со у ли ца та Вас ко Ка ран ге лев ски.

Со об ра ќај ни ца та на о вој по тег ќе се 
ре кон стру и ра во дол жи на од 475 мет ри, во 
две те на со ки. Во те кот на гра деж ни те ра бо ти 
на бу ле ва рот „Ја не Сан дан ски“ ќе се от стра ни 
пос тој ни от ош те тен ас фал тен слој, ќе се ни ве-
ли ра ат 37 шах ти и слив ни ци, ќе се за ме нат ош-
те те ни те раб ни ци, а на мес та та ка де што ќе се 
ја ви пот ре ба ќе се об но ви и но сеч ки от слој. На 
повр ши на од о ко лу 9.000 квад рат ни мет ри ќе 
се на не се нов ас фал тен слој Сплит Мас тикс од 
е руп тив но по тек ло кој што да ва до пол ни те лен 
ква ли тет на ас фал тот.

Со ре кон стру и ра ње то на ко ло во зот на 
о вој по тег ќе се по доб рат со об ра ќај ни те ус ло-
ви во Оп шти на А е род ром“, о со бе но што ста ну-
ва збор за ис клу чи тел но фрек вен тен бу ле вар .

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА УЛИЦА ВО МИЧУРИН ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА 
„ГОРНО ЛИСИЧЕ“ 

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
БУЛЕВАРОТ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“
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за вре ме на по се та та на нас та ва та 
во Лон дон. Кај мо ја та врс нич ка, ка де 
што бев смес те на, и мав мож ност да 
ви дам ка ко жи ве е ед но се меј ство од 
Бри та ни ја и да го за поз на ам нив но то 
се кој дне ви е. На у чи лиш те, пак, ка де 
што по се ту вав ме нас та ва, нај го лем 
впе ча ток ми ос та ви тоа што ча со ви-
те се од ви ва ат ин те рак тив но со ак-
тив но у чес тво на се кој у че ник, а не 
рет ко прак ти ку ва ат и нас та ва низ 
од ре де ни иг ри и дру ги ак тив нос ти“, 
ве ли ед на од у че нич ки те што беа во 
Лон дон, Те о до ра Бош ков ска.

По се та та, ис то та ка, ја за јак на 
и со ра бот ка та ме ѓу две те оп шти ни 
и о воз мо жи раз ме на на ис кус тва и 
вред нос ти ме ѓу у че ни ци те и стек ну-
ва ње но ви дру гар чи ња.

Ова е на не кој на чин воз врат-
на по се та, со ог лед на не о дам неш-
ни от прес тој на де се ти на у че ни ци 
од Ван дсвор т и Кар ло вац во Оп шти-
на А е род ром во рам ки на про ек тот 
„Раз ме на на вред нос ти“, кој бе ше 
фи нан си ран од Ев роп ска та у ни ја.

Со цел вак ва та прак ти ка да 
пре рас не во тра ди ци ја, Оп шти на А е-
род ром и во ид ни на ќе ор га ни зи ра 
и фи нан си ра по се та на нај доб ри те 
у че ни ци на Лон дон и нив но у чес тво 
во вос пит но-об ра зов ни от про цес во 
у чи лиш та та на збра ти ме на та лон-
дон ска оп шти на, а ве ќе се до го ва-
ра и по се та на у че ни ци од Лон дон 
на нас та ва во ос нов ни те у чи лиш та 
во Оп шти на А е род ром за на ред на та 
у чеб на го ди на во мај.

Од 14-ти до 20-ти ју ни 2015 
го ди на, 15-те нај доб ри у че ни ци од 
си те ос нов ни у чи лиш та во Оп шти на 
А е род ром по се ту ва а нас та ва во у чи-
лиш те то Брн твуд во збра ти ме на та 
Оп шти на Ван дсвор т во Лон дон.

За вре ме на нас та ва та во у чи-
лиш те то во лон дон ска та оп шти на 
Ван дсвор т у че ни ци те прид ру жу ва ни 
од е ден од го во рен нас тав ник и ма а 
мож ност да се за поз на ат со нив ни от 
вос пит но-об ра зо вен сис тем, од нос-

но со нив ни те нас тав ни прог ра ми и 
со на чи нот на одр жу ва ње на нас та-
ва та, од нос но да ги от кри јат раз ли-
ки те и слич нос ти те во вос пит но-об-
ра зов ни от про цес во две те зем ји и 
да нап ра ват спо ред ба ме ѓу нас та ва-
та во Ма ке до ни ја и во Ве ли ка Бри та-
ни ја.

Она што ка ко ге не ра лен впе-
ча ток бе ше из вле че но од по се та та 
на а е род ром ци те на нас та ва та во 
Лон дон е ко рис те ње то на мош не 

нап ред на тех но ло ги ја и наг лед ни 
сред ства за из ве ду ва ње на ча со ви-
те, кои на у че ни ци те им по ма га ат за 
по не пос ре ден и ре а лен на чин да го 
ус во ју ва ат зна е ње то.

У че ни ци те од А е род ром беа 
смес те ни кај се меј ства та на сво и те 
со у че нич ки, та ка што мо же а да доз-
на ат по ве ќе и за о би ча и те, на ви ки те 
и на чи нот на жи вот во Ве ли ка Бри-
та ни ја. 

„Мно гу у ба во си по ми нав ме 

СЕКОЈ УЧЕНИК УЧЕСТВУВА АКТИВНО ВО НАСТАВАТА ВО ЛОНДОН

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Учениците од Аеродром се вратија со нови образовни искуства
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Од 20.6.2015 го ди на до 
30.6.2015 го ди на на от во ре на сце-
на пос та ве на во фуд бал ско то иг ра-
лиш те до дет ска та гра дин ка „Сон це“ 
во Ре он ски цен тар „А е род ром“ се 
одр жа Ме ѓу на род ни от фес ти вал на 
ко ме ди ја та „Го ла ме се чи на“, во чии 
рам ки беа о диг ра ни о сум ко ме ди и 
од Ма ке до ни ја и стран ство.

Фес ти ва лот, кој го ор га ни зи-

ра а Оп шти на А е род ром, Те а тар ко-
ме ди ја и Ми нис тер ство то за кул ту ра, 
и ма ше нат пре ва ру вач ки ка рак тер , 
та ка што за у бед ли во нај доб ра прет-
ста ва и спо ред ре ак ци ја та на број-
на та пуб ли ка и спо ред жи ри то бе ше 
прог ла се на прет ста ва та „Да ми те би-
ра ат“ од Ен то ни Ме кар тен и Сте фан 
Син клер , во про дук ци ја на Ал тте а тар 
од Са ра е во.

И ме но, жи ри то во сос тав Лил-
ја на Ма зо ва, прет се да тел и Ка те ри на 
Ко цев ска и Бо јан Три фу нов ски, чле-
но ви, на о ва а ко ме ди ја и ја до де ли 
гран-при наг ра да та, а за нај до бар 
ре жи сер го прог ла си Ад мир Гла мо-
чак за ис та та прет ста ва, „Да ми те би-
ра ат“.

Наг ра да та за нај доб ра маш ка 
у ло га од лу чи да му ја до де ли на Ру-
бенс Му ра тов ски за у ло га та Мар тин 
во прет ста ва та „Чо лак“ во ре жи ја на 
Си ни ша Ев ти мов, во про дук ци ја на 
Драм ски те а тар – Скоп је. 

И на ку, жи ри то го ди на ва од лу-
чи да не ја до де ли наг ра да та за нај-
доб ра жен ска у ло га.

Наг ра ди те ги до де ли гра до-
на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски, спо ред ко го се оп-
рав да а за лож би те на Оп шти на А е-
род ром да го збо га ти кул тур ни от 
жи вот на гра ѓа ни те и фес ти ва лот да 
пре рас не во тра ди ци ја.

„Ма ги ја та на те а та рот бе ше 
тол ку прив леч на што над 10.000 гра-
ѓа ни, кои дој до а да ги гле да ат прет-
ста ви те, не мо же а да ги спре чат ни ту 
нис ки те тем пе ра ту ри од 7 цел зи у со-
ви сте пе ни“, из ја ви ди рек тор ка та на 
Те а тар Ко ме ди ја, Је ле на Жу гиќ.

Втор меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“

„ДАМИТЕ БИРААТ“ ЈА ОСВОИ И ПУБЛИКАТА И ЖИРИТО

 Дамите бираат

Џон Пиплфокс

Стјуардеси

Стендап комедија

Чолак

Од кол на кол

Спанаќ и пржени компири

Шума
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски и ди рек то рот на А ген ци ја та за мла ди и спор т, 
Мар јан Спа сес ки на 22.7.2015 го ди на, го оз на чи ја о фи-
ци јал ни от по че ток на из град ба на но во по ве ќе на мен ско 
спор тско иг ра лиш те на ме не то за гра ѓа ни те на на сел ба та 
Ли си че.

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.

На кон крет но во спор тско то 
иг ра лиш те, кое ќе би де из гра де но 
по свет ски стан дар ди, ќе 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 
гола за мал фуд бал и ра ко мет, ка ко 
и че ти ри ко ша. 

Те ре нот ќе има ас фал тна 
под ло га, а це ло то иг ра лиш те ќе 
би де ог ра де но со тран спа рен тна 
жи ча на ог ра да ви со ка шест мет ри 
и ќе би де 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.

Вред нос та на ин вес ти ци ја та 
за но во то по ве ќе на мен ско спор-
тско иг ра лиш те се пред ви ду ва на 

о ко лу 8,7 ми ли о ни де на ри. 
Ис то та ка, дво рот на у чи лиш те то ќе би де 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 у чи лиш те то ќе до би е у ре ден 
и сов ре мен из глед, а гра ѓа ни те мож ност за спор т и рек-
ре а ци ја во сов ре ме ни ус ло ви, 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.

Нас ко ро ка ко за ед нич ки про ект на Оп шти на А е-
род ром и на Ми нис тер ство то за труд и со ци јал на по ли ти-
ка ќе поч не из град ба на но ва дет ска гра дин ка во Гор но 
Ли си че.

Но ва та дет ска гра дин ка ќе има ка па ци тет за о ко-
лу 100 де чи ња од Гор но Ли си че и ќе би де из гра де на на 
мес то то на не ко гаш на та ста ра спор тска са ла во дво рот 
на ос нов но то у чи лиш те „Го це Дел чев“. 

Спо ред про ек тот, об јек тот ќе ги ис пол ну ва си те 
не оп ход ни стан дар ди за ва ков тип на ин сти ту ци и и ќе 
о воз мо жи сов ре ме ни ус ло ви за згри жу ва ње и прес тој 
на де ца од прет школ ска воз раст. 

Об јек тот ќе содр жи две го ле ми за ни мал ни, прос-
тор за при ем, куј на, са ни тар ни јаз ли и ад ми нис тра ти вен 
прос тор и тоа на повр ши на од 320 квад рат ни мет ри.

Се раз би ра, дет ска та гра дин ка ќе би де оп ре ме на 
со кре вет чи ња, ма сич ки, стол чи ња, пла ка ри, наг лед ни 
сред ства и иг рач ки, а са ми от об јект ќе би де е нер гет ски 
е фи ка сен и из гра ден со е ко лош ки при фат ли ви ма те ри-
ја ли.

„Из град ба та на но ва дет ска гра дин ка е ре ал на 
пот ре ба со ог лед на зго ле ме ни от број де чи ња во на ша та 
оп шти на. Гри жа та за де ца та е кон ти ну и ра на. Прет ход-
но ја из гра див ме гра дин ка та „Сон це“ во Ре он ски цен тар 
„А е род ром“, a ги про ши рив ме и ка па ци те ти те на пос тој-
ни те дет ски гра дин ки и це лос но ги ре кон стру и рав ме, со 
цел да се о воз мо жат што по доб ри ус ло ви за прес тој и 
вос пи ту ва ње на де ца та од прет школ ска воз раст, за тие 
да из рас нат во дос то ин стве ни гра ѓа ни на Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја, ве ли гра до на чал ни кот И ви ца Ко нев ски.

НАСКОРО НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА 
ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВО ПОВЕЌЕНАМЕНСКО 
СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ
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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.

„Пријателство Маја и Пипи" - Борјана Дичевска

„Летно зајдисонце" - Томче Чабулев

„Цвеќе" - Дамјан Ангеловски

„Изгрејсонце или зајдисонце - прашање е сега" - Василија Дончева
„Си го сакаме Гоце" - Стефанија Пешевска

„Олдтајмери" - Филип Петрески „Облакодери" - Владимир Трајковски

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

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ

„Зајдисонце" - Калин Ацковски
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Де ца та од гра дин ка „Ср нич ка“  
не о дам на пре ку е ду ка тив ни ра бо-
тил ни ци со со об ра ќај ни те служ бе-
ни ци од МВР во рам ки те на про ек тот 
„Со об ра ќај на кул ту ра“, се за поз на а 
со ос нов ни те пра ви ла на од не су ва-
ње во со об ра ќа јот со кои нај чес то се 
срет ну ва ат  пе ша ци те.

Пок рај а ни ми ра ни от е ду ка-
ти вен филм, кој го прос ле ди ја во 
нив на та гра дин ка, и ма а мож ност да 

стек нат и прак тич но ис кус тво, ка ко 
без бед но да пре ми ну ва ат у ли ца и да 

ги пре поз на ат е ле мен тар ни те со об-
ра ќај ни зна ци, сле деј ќи  го при ме рот 
и на со ки те да де ни од со об ра ќај ни те 
служ бе ни ци. 

На тој на чин кај де ца та се 
раз ви ва по зи ти вен од нос кон по ли-
цис ки те служ бе ни ци, нив но до жи ву-
ва ње ка ко доб ри лич нос ти, со јас на 
по ра ка де ка со нив се си гур ни и де ка 
не ма при чи на да се пла шат од у ни-
фор ми ра ни ли ца.

Оп шти на А е род ром на ба ви 
у чи лиш на об ле ка 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 и за о ва а 2015/2016 у чеб на 
го ди на.

Со тоа про дол жу ва тра ди ци ја-
та што поч на ми на та та у чеб на го ди на 
у че ни ци те од си те ос нов ни у чи лиш та 
во Оп шти на А е род ром да но сат у чи-
лиш на об ле ка.

Цел та на о вој про ект, кој на-
и де на о доб ру ва ње и при фа ќа ње не 
са мо кај у че ни ци те, ту ку и кај ро ди-
те ли те, е си те у че ни ци да би дат об ле-
че ни во ис та об ле ка и да се на вик нат 
на со од ве тен ко декс на об ле ку ва ње 
и на тој на чин ос нов ни те у чи лиш та 
да ги дос тиг нат стан дар ди те на у чи-
лиш та та од ев роп ски те мет ро по ли. 

Но ва та у чи лиш на об ле ка е из-
ра бо те на од пок ва ли те тен ма те ри јал 

и се сос то и од си ви пан та ло ни, бе ла 
блу за со крат ки и со дол ги ра ка ви и 

те гет е ле ци со ам блем, на кој е из ве-
зе но ло го то на Оп шти на А е род ром и 
и ме то на у чи лиш те то.

Де вој чи ња та и ма ат мож ност 
да од бе рат здол ниш те или пан та ло-
ни. Тро шо ци те за о ко лу 6.000 у чи-
лиш ни ком пле ти пов тор но, ка ко и 
ми на та та го ди на, ќе ги покри е Оп-
шти на А е род ром.

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

Во СУГС „Ма ри ја Ки ри-Скло-
дов ска“ не о дам на се одр жа пре зе н-
та ци ја на про ек тот „Пет ре М. Ан дре-
ев ски - Ко га ја љу бев Де ни ци ја“ ка ко 
е ден од три те нај доб ри про ек ти во 
рам ки на ма ни фес та ци ја та „Од бе ле-
жу ва ње на зна чај ни нас та ни и лич-
нос ти од об лас та на об ра зо ва ни е то“.

Завр шна та е та па од про ек тот 
„Пет ре М. Ан дре ев ски - Ко га ја љу-

бев Де ни ци ја“ оп фа ти ра бо тил ни ца и 
ус на пре зен та ци ја за жи во тот и де-
ло то на о вој наш зна ча ен по ет, ро ма-
но пи сец и драм ски ав тор .

Спе ци фич на та цел на про ек тот 
се сос то и во ис так ну ва ње на у ло га та 
и зна че ње то на об ра зо ва ни е то низ 
ис то ри ја та на ма ке дон ско то оп штес-
тво и про мо ци ја на вред но сен сис тем 
во кој што об ра зо ва ни е то има клуч на 

у ло га во се бе ре а ли за ци ја та на ед на 
мла да лич ност.

На по че то кот на ле то то во Дол но Ли си че се одр-
жа пр ви от ме ѓу на ро ден дет ски фол кло рен  фес ти вал 
„Св. Тро и ца“. Ме ѓу на род ни от дет ски фол кло рен  фес ти-
вал „Св. Тро и ца“ го ор га ни зи ра кул тур но-у мет нич ко то 

друш тво „Го це Мар кос ки“ – Дол но Ли си че, под пок ро-
ви тел ство на Оп шти на А е род ром.

Мар ко Ан ге лов, у че ник во III-2 од де ле ни е во ОУ 
„Ла зо Ан ге лов ски“, на пр ви от др жа вен нат пре вар во 
гим нас тич ки спор то ви (за 2015 го ди на) за пом ла ди пи-
о не ри одр жан не о дам на во 
Би то ла, ос во и пр во мес то - 
е кип но (КГС Пар ти зан - Ор це 
Ни ко лов) и тре то мес то по-
е ди неч но во спор тска гим-
нас ти ка. И на ку, др жав ни от 
нат пре вар во гим нас тич ки 
спор то ви е во ор га ни за ци ја 
на Фе де ра ци ја та на гим нас-
тич ки спор то ви на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја.

„СРНИЧКИТЕ“ СЕ ЗАПОЗНАА СО ПРАВИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НОВА УЧИЛИШНА ОБЛЕКА И ЗА ОВАА 
УЧЕБНА ГОДИНА

ВО СУГС „МАРИЈА КИРИ-СКЛОДОВСКА“ СЕ ОДРЖА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ НА ПРОЕКТ ЗА 
ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ

ПРВ МЕЃУНАРОДЕН ДЕТСКИ 
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „СВ. ТРОИЦА“ 

ВО ДОЛНО ЛИСИЧЕ

АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО 
НАЈДОБАР ГИМНАСТИЧАР
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ЗАБАВАЗАБАВА

На 11-ти сеп тем ври во Те а тар Ко ме ди ја е за ка-
жа на пре ми е ра на ко ме ди ја та „Име“, од сов ре-
ме ни те фран цус ки ав то ри А лек сан дар Па те ли е 
и Мет ју Де ла пор т, а во ре жи ја на гос тин ка та од 
Хр ват ска, ре жи сер ка та Не ни Дел мес тре. 

„Име“ е ко ме ди ја на си ту а ци и, во чиј цен-
тар ле жи фи лиг ран ска ви ви сек ци ја на „не пот-
реб ни те“ рас пра ви и во ед но се меј ство. О вој 
драм ски текст има до жи ве а но и ус пеш на ек ра-
ни за ци ја на фил мско то плат но во Фран ци ја. 

Деј стви е то на прет ста ва та е а дап ти ра но 
за ма ке дон ски ус ло ви, во се меј ство то на соп-
руж ни ци те Бе ти (Је ле на Жу гиќ) и Пе тар (Ро бер т 
Рис тов), во кое се кој дне ви е то те че во ду хот на 
сов ре ме ни от на чин и тем по на жи ве е ње, сè до 

мо мен тот, ко га ид ни от тат ко, бра тот на Бе ти, 
Вик тор (А та нас А та на сов ски) све че но, но за-
јад ли во ќе го об ја ви и ме то на сво јот не ро ден 
син. Ток му лу цид на та пос тап ка со из бо рот и 
на ја ву ва ње то на фа моз но то име ќе нè во ве де 
во све тот на не до раз би ра ња та во кон крет но то 
се меј ство, во кое рас пра ви ја та за тоа кое име 
е при фат ли во и би би ло со од вет но за де те то 
на Вик тор и Ана, ќе до ве дат до уш те по го ле ми 
ко мич ни зап ле ти. Во прет ста ва та, ка ко дел од 
се меј ство то се и То ни, нив ни от при ја тел од дет-
ство то (И ли ја И ли ос ки) и соп ру га та на Вик тор , 
Ана (Крис ти на Ла сов ска). 

Ли ко ви те од о ва а ко ме ди ја се ти пи зи ра-
ни ли ко ви, кои се сре ќа ва ат во се ко е ур ба но 
друш тво. Тоа се лу ѓе, кои се поз на ва ат уш те од 
де ца, со по себ ни та би е ти, со точ но вос пос та ве-
ни ме ѓу себ ни од но си. Ова е три лер -ко ме ди ја, 
во ко ја пуб ли ка та теш ко мо же да прет пос та ви 
што сле ду ва, а тоа е е ден од глав ни те а ду ти кои 
пуб ли ка та ќе ја др жи со по дот во ре на ус та, на ја-
ву ва ат од Те а тар Ко ме ди ја и ве ту ва ат де ка пуб-
ли ка та ќе из ле гу ва нас ме а на со им пре си и кои 
ќе има пот ре ба да ги спо де лу ва. 

КОМЕДИЈА ШТО ЌЕ ЈА ДРЖИ ПУБЛИКАТА СО 
ПОДОТВОРЕНА УСТА

Комедија: Име

ЈеленаЖугиќ: По чи ту ва на и вер на а е род ром ска пуб ли ко, ве по ка ну ва ме во 
на ши от те а тар , пог лед не те ја на ша та но ва прет ста ва! 

Ви на ја ву ва ме ма ес трал на из вед ба во ко ме ди ја та Име, во ко ја, за прв пат за ед но 
иг ра ат ду ри чет во ри ца ак те ри од на ши от ан самбл, кои се ис тов ре ме но и 

жи те ли на ед на ис та оп шти на, Оп шти на А е род ром. 
Ва ши те со жи те ли со гор дост ве о че ку ва ат.

ТЕАТАР

ПРИЈАТЕЛ Е ЛИЧНОСТ КОЈА ЗНАЕ МНОГУ 
РАБОТИ ЗА ТЕБЕ, НО СÈ УШТЕ ТЕ САКА.

НИКОГАШ НЕМОЈ ДА СЕ СМЕЕШ НА ОНИЕ 
КОИ ЗАРАДИ ЉУБОВТА ЈА ИЗГУБИЛЕ 
ГОРДОСТА, ТУКУ НА ОНИЕ КОИ ЗАРАДИ 
ГОРДОСТА ЈА ИЗГУБИЛЕ ЉУБОВТА!

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

КАЛЕНДАР

– Драга што би сакал да бидам јас?

– Календар.

– Аха значи сакаш да ме гледаш секој ден?

– Не туку да те менувам секоја година.

СРЦЕТО НЕ УМИРА САМО КОГА ЌЕ 
ПРЕСТАНЕ ДА ЧУКА... СРЦЕТО УМИРА И 
КОГА НЕГОВИТЕ ОТЧУКУВАЊА ПОВЕЌЕ 

НЕМААТ СМИСЛА... 

Д.Д. ВОЛФ

10 ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ
1. Не воз мож но е да ги ми еш о чи те со са пун
2. Не воз мож но е да преб ро иш влак на на гла ва та
3. Не мо жеш да ди шеш низ нос со ис пла зен ја зик
4. Мо мен тал но го про бу ваш факт број 3
6. Ко га ве ќе про ба, зна еш де ка е мож но са мо да 
из гле даш ка ко ку че
7. Се га се сме еш
8. Не за бе ле жа де ка не пос то и факт број 5 
9. Го ба раш ама го не ма
10. Спо де ли го ова со тво и те при ја те ли и нас мев-
ни ги и нив



За да би де ед на клет ка ис пол не та со е нер ги-
ја, пот реб но и е хра на, ко ја ќе ги за до во ли неј зи ни-
те пот ре би. Во при ро да та се то тоа го има во до вол ни 
ко ли чи ни за да ги до би е ме е нер гет ски те из во ри на 
хра на та. Да ли от се ко гаш чо ве кот и мал шпо ре ти, фри-
жи де ри и дру ги а па ра ти во до ма ќин ство то за под гот-
ву ва ње на хра на та? При чи на та за соз да ва ње то на 
бо лес ти те, всуш ност, е соз да ва ње то на о ва а мо дер на 
тех но ло ги ја, ко ја ја об ра бо ту ва хра на та, ја кон зер ви-
ра, замр зну ва, ја тре ти ра со хе мис ки е ле мен ти со цел 
по дол го да тра е и да до би е по до бар вкус. Со са мо то 
тре ти ра ње на о ви е на чи ни се у ниш ту ва ат ви та ми ни-
те, ен зи ми те и де лум но или це лос но се у ниш ту ва ат 
си те нут ри тив ни вред нос ти што ги содр жи  хра на та. 

Чо ве кот ја де мрт ва хра на, ко ја са мо се та ло жи, 
а ре цеп то ри те од клет ки те што се за дол же ни да ги 
рас пре де лат хран ли ви те ма те ри и од хра на та сос та-
ве ни од слич ни е ле мен ти, ја дис три бу и ра ат о ва а ток-
сич на хра на, ко ја се та ло жи ка ко ток син и не вр ши 
ис та фун кци ја, од нос но не ги за до во лу ва  пот ре би те. 
И му ни от сис тем ста ну ва збу нет, не ги на о ѓа хран ли-
ви те ма те ри и што му се свој стве ни да ги ап сор би ра, 
ди гес ти ра и рас пре де ли и нас та ну ва не дос та ток на 
е нер ги ја од са ма та клет ка, ко ја ос та ну ва без да до-
би е тоа што ѝ е пот реб но, се на ру шу ва ен док ри ни от 
сис тем, кој ги ла чи хор мо ни те. Со тоа нас та ну ва ат и 
на ру шу ва ња та на си те дру ги сис те ми што тре ба да 
фун кци о ни ра ат во ед на це ли на.

Од бран бе ни от сис тем на по че то кот до де ка е дин ка та 
е сè уш те мла да и има ен зи ми за да ја ди гес ти ра хра-
на та до не ка де фун кци о ни ра, но се чув ству ва ат од ре-
де ни бол ки, сим пто ми ка ко што се чес ти нас тин ки, 
а лер ги и, кои по доц на се прет во ра ат во по се ри оз ни 
за бо лу ва ња. От ро ви те на по че то кот се та ло жат во 
џе бо ви те од тен ко то цре во и под деј ство на ра бо та та 
на доб ри те бак те ри и и здра ва та црев на фло ра хран-
ли ви те сос тој ки се ап сор би ра ат пре ку тен ко то цре во 
низ крв ни те са до ви до си те внат реш ни ор га ни и тки-
ва. Ко га ќе се пре пол нат си те џе бо ви во цре ва та, та-
ло зи те се ста ци о ни ра ат нај нап ред  во цр ни от дроб, 
по то а во буб ре зи те, жол чка та, бе ли те дро бо ви, мо зо-
кот, мас но то тки во под ко жа та, кои всуш ност, се и 
на јо сет ли ви те де ло ви. Чис те ње то на о ви е от ро ви 
мора да поч не во цре ва та. Ге ни те са ми по се бе не од-
лу чу ва ат за нас та но кот на бо лес та. Тие деј ству ва ат 

ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

При чи на та за по ја ва на бо лес ти те е соз да ва ње то на 
мо дер на та тех но ло ги ја, ко ја ја об ра бо ту ва хра на та, 
ја кон зер ви ра, замр зну ва и ја тре ти ра со хе мис ки 
е ле мен ти со цел по дол го да тра е и да до би е по до бар 
вкус. Да ли от се ко гаш чо ве кот и мал шпо ре ти, фри-
жи де ри и дру ги а па ра ти во до ма ќин ство то за под-
гот ву ва ње на хра на та? Чо ве кот ја де мрт ва хра на, 
ко ја са мо се та ло жи ка ко ток син и не ги за до во лу-
ва  пот ре би те. И му ни от сис тем ста ну ва збу нет и не ги 
на о ѓа хран ли ви те ма те ри и што му е свој стве но да ги 
ап сор би ра, та ка што нас та ну ва не дос та ток на е нер-
ги ја во клет ки те

само со ак ти ва ци ја или ек спре си ја, а хра на та иг ра 
пре суд на у ло га во од ре ду ва ње то да ли ќе дој де до ек-
спре си ја во ге ни те. Со из ба лан си ра на ис хра на ка ко 
што е при ка жа но во пи ра ми да та, чо ве кот ги при ма 
сите пот реб ни сос тој ки во те кот на де нот за да ги за-
до во лат пот ре би те од ви та ми ни, ми не ра ли, јаг ле хид-
ра ти, мас ти, про те и ни, мик ро и мак ро нут ри ен си.

Со о ва а су ро ва хра на, Ви по са ку вам доб ро 
здрав је и жи вот без бол ка.

СУРОВА ХРАНА ЗА ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ И ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА

Силвана Ѓорѓиевска, 
нутриционист

РЕ ЦЕПТ ЗА ИСФР ЛА ЊЕ НА ОТ РО ВИ ТЕ

Во по ло ви на тег ла та ан се до да ва ат ме-
ле ни се ми ња од лен, цр но се ме, чиа се ме, 
сем ки од тик ва, сон чог лед, ка ран фил че, 
о ре ви, ба де ми и леш ни ци. Мо же да се до-
да де мед, ма џун, сте ви а или не кој друг 
при ро ден зас ла ду вач. 

Хо мо ге ни зи ра на та сме са се кон су ми ра 
по ед на го ле ма ла жи ца три па ти на ден 
по ло ви на час пред об рок.

ПРИ РО ДЕН АН ТИ БИ О ТИК

Се пре по ра чу ва у пот ре ба на 3 - 4 ма ли 
чеш ни ња лук на гла ден сто мак во го ле-
ми на, ко ја мо же  да се про гол та, со што 
се о не воз мо жу ва раз град ба во же луд ни-
кот и не се чув ству ва ми риз ба, а раз ло-
жу ва ње то на лу кот нас та ну ва во цре ва-
та, ка де што деј ству ва ан ти бак те рис ки, 
ан ти ин фла ма тор но и ги у ниш ту ва па ра-
зи ти те, заш ти ту вај ќи ги цре ва та од ло-
ши те бак те ри и.
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Ва ши те де ца и Вие си гур но сте и ма ле у ба во и 
ре лак си ра но ле то ис пол не то со ра дост и а ван-
ту ри. Но, прис тиг на сеп тем ври и де ца та мо ра ат 
пов тор но во у чи лиш те. Мо ра те да вни ма ва те 
тој пре мин од без гриж но ле то во ин тен зив ни 
у чи лиш ни де но ви да би де што е мож но по ле-
сен! Пред Вас се не ко и ос нов ни со ве ти кои ќе 
Ви по мог нат да ги во ве де те Ва ши те де ца во ус-
пеш на школ ска го ди на... 

СТИЛ СТИЛ

КАКО ДА ГИ ПОДГОТВИТЕ ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИШТЕ?
Пред почетокот на новата школска година

Нај де те им не ко ја обвр ска ко ја ќе им прет ста ву ва мал ин те лек ту а лен на пор , по 
мож ност и за бав на, та ка што по ле ка ќе ги во ве де те во у чи лиш ни те обвр ски до-
де ка нас тав ни ци те не ги зат ру па ат од си те стра ни со до маш ни за да чи!

РАЗБУДЕТЕИМГОМОЗОКОТ!

Ва ши те де ца си гур но доб ро се од мо ри ја низ дол-
го то, за бав но и без гриж но ле то, но ова зна чи де ка 
и нив ни от мо зок се од вик нал од се ка ков мен та лен 
на пор , кој ги че ка во у чи лиш те. Нај доб ро би би ло 
пос те пе но да им го нап рег не те мо зо кот, пред ра бо-
ти те во клу пи те да се забр за ат, за да мо жат да се 
под гот ват за си те пре диз ви ци што ќе ги пре че ка ат 
мно гу бр зо. Мо же те да им нај де те не ко ја обвр ска 
што ќе им прет ста ву ва мал ин те лек ту а лен на пор , по 
мож ност и за бав на, та ка што по ле ка ќе ги во ве де те 
во у чи лиш ни те обвр ски до де ка нас тав ни ци те не ги 
зат ру па ат од си те стра ни со до маш ни за да чи.

ВОВЕДЕТЕИМНОВУТРИНСКИРАСПОРЕД!

Нај ве ро јат но во те кот на ле то то сте им да ле 
мал ку по ве ќе сло бо да, о со бе но во пог лед на 
о де ње то на спи е ње и бу де ње то. Со ог лед на 
тоа де ка поч на ле да ста ну ва ат ра но на ут ро со 
по че то кот на у чи лиш те то, би тре ба ло да им 
пос та ви те нов ут рин ски рас по ред за да би-
дат од мо ре ни во те кот на у чи лиш на та го ди на. 
Ако не сте поч на ле пос те пе но да ја во ве ду ва те 
но ва та ру ти на, Ве со ве ту ва ме вед наш да поч-
не те. Но, и а ко у чи лиш те то ве ќе поч ну ва, не ка 
би де пос те пе но, би деј ќи наг ли те про ме ни би 
мо же ле да би дат мал шок за нив и нив ни от 
став кон у чи лиш те то ќе се сме ни од по зи ти вен 
и воз буд лив во мно гу не га ти вен.

БИДЕТЕПОЗИТИВНИ!

Нај го ле ма та ус лу га што мо же да им ја нап ра ви те на 
сво и те де ца е да би де те пос то ја но по зи тив ни ко га 
ста ну ва збор за у чи лиш те! Ва ши от по зи ти вен став, 
ис то та ка, ќе го зго ле ми и нив ни от ен ту зи ја зам, кој 
по ле ка ќе поч не да се на ма лу ва по пр ва та не де ла 
во у чи лиш те. За то а пос то ја но пот се ту вај те ги на 
у ба ви те мо мен ти, кои ги че ка ат во у чи лиш те – но ви 
а ван ту ри со дру га ри те од од де ле ни е то, но ви и ин-
те рес ни лек ци и, но ви кни ги... За пом не те де ка по зи-
тив ни от став е за ра зен, о со бе но доб ро се пре не су ва 
од ро ди те ли на де ца, со ог лед на тоа де ка де ца та 
мно гу чес то се ог ле ду ва ат на сво и те ро ди те ли и ги 
и ми ти ра ат.

ОХРАБРЕТЕЈАНИВНАТАНЕЗАВИСНОСТ!

Ед на од нај го ле ми те греш ки што ро ди те ли те 
мо жат да ја нап ра ват – о со бе но во пе ри о дот 
пред са ми от по че ток на у чи лиш на та го ди на 
– е пот пол но да ги раз га лат сво и те де ца и да 
ги ос ло бо дат од се ко ја обвр ска. О ва а чес та 
греш ка на ро ди те ли те, за жал, ја у ниш ту ва 
спо соб нос та на де те то да се но си со у чи лиш-
ни те обвр ски и спо соб нос та за ком плек сна, 
са мос тој на ин те рак ци ја со нив, што пра ви 
пр ва та не де ла од у чи лиш те то да би де ис клу-
чи тел но теш ка. За јак не те ја нив на та не за вис-
ност во ис пол ну ва ње то на обвр ски те и та ка 
о лес не те им го вра ќа ње то на у чи лиш те.

ПРАШАЈТЕ ГИ ШТО ЧУВСТВУВААТ ВО ВРСКА СО
УЧИЛИШТЕТО!

Се ко е де те е у ни вер зум за се бе и тоа го пра ви него 
и не го ви те чув ства повр за ни со вра ќа ње то во у чи-
лиш те пот пол но е дин стве ни. Си те со ве ти што ги 
спо ме нав ме мо жат да Ви по мог нат во го ле ма ме ра, 
но мо ра те да ги зе ме те пред вид и пот ре би те и чув-
ства та на Ва ше то де те. Пр ви те де но ви збо ру вај те 
со Ва ше то ма леч ко што по ве ќе, би деј ќи се га е вис-
тин ска мож ност да доз на е те што по ве ќе и на вре-
ме да ги от кри е те по тен ци јал ни те проб ле ми, кои ќе 
мо же те или по лес но да ги спре чи те, или за ле чи те 
до кол ку се по ја ват. СРЕЌНО!

КУПУВАЊЕТОНАМАТЕРИЈАЛИТЕНЕКАБИДЕ
ЗАБАВНО!

Ако во из ми на ти от пе ри од не сте ку пи ле сè што 
ви е пот реб но, би деј ќи ги че кав те на со ки те од 
нас тав ни кот, се га ве ќе тре ба да на ба ви те ма-
те ри ја ли. Но, де ца та се ко гаш се воз бу де ни ко га 
ста ну ва збор за ку пу ва ње школ ски при бор или 
об ле ка за но ва та у чи лиш на го ди на. Нап ра ве те 
це ло то ку пу ва ње да би де за бав но, би деј ќи та ка 
до пол ни тел но ќе ги мо ти ви ра те де ца та и ќе ги 
на пол ни те со по зи тив на е нер ги ја за но ва та у чи-
лиш на го ди на што е пред нив. Се ка ко, на Вас 
ос та ну ва да о без бе ди те до вол но па ри за се то 
она што мо же да им зат ре ба, а по жел но е да им 
доз во ли те са ми да из бе рат, би деј ќи тоа е од ли-
чен на чин за до пол ни тел но да ги мо ти ви ра те и 
да би дат уш те по ве ќе ен ту зи јас тич ки рас по ло-
же ни кон у чи лиш ни те обвр ски!
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Мар ко Џам ба зос ки, му зи чар во ал тер на тив-
ни от рок бенд „Ви зи ја“, не о дам на нап ра ви крат ко-
мет ра жен до ку мен та рен филм „Ми зар - ѕвез да на 
на деж та“, кој е сту дент на Фа кул те тот за драм ски 
у мет нос ти во Скоп је, на ка тед ра та за Фил мска и ТВ 
мон та жа. 

При каз на та на фил мот ги об ра бо ту ва по че-
то ци те на Ми зар и трн ли ви от пат, во кој од о би чен 
га ра жен бенд, гру па та ста ну ва ед на од нај зна чај ни-
те му зич ки сос та ви во ис то ри ја та на ма ке дон ска та 
рок-кул ту ра. Во фил мот се ко рис те ни, глав но, до се-
га не об ја ве ни а у ди о и ви де о ма те ри ја ли од бен дот, 
од кои е ден дел се де мо-сним ки, а дру ги се зе ме ни 
од ар хи ва та на МРТВ.

Це ло куп на та при каз на во фил мот е ба зи ра на 
на се ќа ва ња та на чле но ви те на Ми зар од тој пе ри од, 
и тоа на Го разд Ча пов ски, Пан та Џам ба зос ки, Го ран 
Та нев ски, И ли ја Сто ја нов ски и Сло бо дан Стој ков. 

Сце на ри о то, мон та жа та и ре жи ја та се на Мар-
ко Џам ба зос ки, а сни ма тел е А лек сан дар Рис тес-
ки, сту дент на ка тед ра та по фил мско и ТВ сни ма ње. 
Фил мот до се га бил дел од не кол ку ин тер на ци о нал ни 
фил мски фес ти ва ли.

На 27.7.2015 го ди на од 
пар кот Ја не Сан дан ски во Оп шти-
на А е род ром 25 ко ња ни ци трг на а 
кон слав но то Кру ше во, ка де што 
на 2-ри ав густ се прик лу чи ја на 
прос ла ва та на нај го ле ми от ма-
ке дон ски на ци о на лен праз ник – 
И лин ден.

Гра до на чал ни кот на 
Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски, из ја ви де ка Оп-
шти на та ја по ма га о ва а ма-
ни фес та ци ја ве ќе не кол ку 
го ди ни и ќе про дол жи и на-
та му да ја не гу ва тра ди ци-
ја та, би деј ќи И лин ден ски от 
мар ш е нај го ле ма та и нај-
зна чај на та кул тур на ма ни-
фес та ци ја во А е род ром.

Тој на ко ња ни ци те 
им го пре да де оп штин ско то 

зна ме, со што о фи ци јал но стар-
ту ва ше 37-от тра ди ци о на лен ко-
њич ки мар ш што го ор га ни зи ра 
Здру же ни е то на гра ѓа ни од Гор но 
Ли си че „И лин ден ски мар ш 1978“.

Ко ња ни ци те прид ру жу ва-
ни од фа лан га сос та ве на од два-
е се ти на чле но ви, иг ро ор ци од 

КУД „Ни ко ла Јон ков Вап ца ров“, 
со зву ци те на зур ли те и та па ни-
те се у па ти ја кон црк ва та „Све ти 
Пе тар и Пав ле“ во Гор но Ли си че, 
ми ну вај ќи низ глав ни те бу ле ва ри 
на оп шти на та от поз дра ву ва ни од 
го лем број гра ѓа ни, кои спон та но 
зас та ну ва а да ги ис пра тат ко ња-

ни ци те или да им се прид-
ру жат во ко ло на та.

Пред све че но то ис-
пра ќа ње на храб ри те ко-
ња ни ци од Гор но Ли си че, 
кои се на воз раст од 15 до 
60 го ди ни, во црк ва та „Св. 
Пе тар и Пав ле“ се одр жа 
све че на ли тур ги ја, на ко ја 
ви со ки свеш те ни ци од Ма-
ке дон ска та пра вос лав на 
црк ва им да до а бла гос лов 
на па тот кон Кру ше во.

Не о дам на во Оп шти на А е род ром се одр жа ју би леј на та 10-та 
Ме ѓу на род на из лож ба со ис то рис ки во зи ла – Ол дтај ме ри Скоп је 2015, 
на ко ја у чес тву ва а о ко лу 60 ав то мо би ли и 20 мо то цик ли, пос та ри од 
30 го ди ни, од нос но во зи ла про из ве де ни пред 1985 го ди на.

Мно гу ми на по се ти те ли и љу би те ли на ав то мо би ли у жи ва а во 
број ни те из ло же ни мо де ли, а се фо тог ра фи ра а и со ол дтај ме ри те.

Нај стар ав то мо бил на из лож ба та бе ше и та ли јан ски от „фи ат 
то по ли но“ од 1936 го ди на, нај ста ро то во зи ло на „пе жо“ е во зи ло то 
„пежо 404“, про из ве де но во 1968 го ди на, а нај стар мо то цикл на о ва а 
из лож ба е „ја ва“, про из ве ден во 1930 го ди на.

На кра јот на ма ни фес та ци ја та се до де ли ја и спе ци јал ни приз на-
ни ја за нај доб ро рес тав ри ра ни те ав то мо би ли и мо то цик ли.

АЕРОДРОМЕЦОТ МАРКО НАПРАВИ ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ ЗА „МИЗАР“ СЕ ОДРЖА 37-ОТ ТРАДИЦИОНАЛЕН КОЊИЧКИ МАРШ 

„ОЛДТАЈМЕРИ СКОПЈЕ 2015“ ВО ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ РИКАРДО ХУНА 

ОД ООУ „ЛАЗО 
АНГЕЛОВСКИ“ 
ПРВ КЛАРИНЕТ 
НА ДРЖАВНИОТ 
НАТПРЕВАР ЗА 

МЛАДИ МУЗИЧАРИ

ЖИВОТ ЖИВОТ



2928 ОПШТИНА АЕРОДРОМ септември - октомври 2015 година  | број 66

Во те кот на 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 
„Ев ри деј ко фи шоп“ 
(по ра неш но „Мам бо“), 
фит нес клу бот „Фит 
уан“ во со ра бот ка со 
Оп шти на А е род ром 

ор га ни зи ра ше не кол ку бес плат ни 

ЗУМ БА фит нес ча со ви за жи те ли те 
на оп шти на та. На о ви е за бав ни ЗУМ-
БА ча со ви кај поз на то то а ви он че се 
прид ру жи ја го лем број љу би те ли на 
ЗУМ БА, фит нес и ла ти но зву ци те.

Со ог лед на го ле ми от ин те рес, 
во те кот на ле то то, ќе се ор га ни зи ра-
ат уш те вак ви бес плат ни зум ба ча со-
ви во те кот на е сен та, до кол ку доз-
во лат вре мен ски те ус ло ви.

Во прес рет на по че то кот на тре нин зи те на на ши те 
ид ни ко шар ка ри, под мла до кот на МЗТ Ско је А е род ром, 
се су ми ра ат впе ча то ци те од лет на та шко ла и ре зул та ти те 

од из ми на та та го ди на, ко ја бе ше нај плод на во ис то ри ја та 
на мла дин ска та шко ла на клу бот. Беа ос во е ни две шам-
пи он ски ти ту ли, мла дин ски от куп, ед но вто ро мес то и 
ед но тре то, а ка ко кру на на ус пеш на та се зо на бе ше о во-
го диш ни от камп на на ши от тим, кој се одр жа на от во ре-
ни те те ре ни на СЦ „Но во Ли си че“ со над 100 де чи ња на 
воз раст од 6 до 16 го ди ни.

Де чи ња та ра бо те а на пор но два па ти на ден во пе-
ри од од 14 де на. Пос лед ни от ден на јус пеш ни те до би ја 
приз на ни ја и мно гу наг ра ди. Де ца та ра бо те а по прог ра ма 
со од вет на за нив на та воз раст, из гот ве на од ле ген да та на 
ма ке дон ска та ко шар ка, А лек сан дар Кња зев.

О ва а го ди на прог ра ма та бе ше збо га те на со при-
сус тво то и пре да ва ња та на не кол ку е ми нен тни лич нос ти 
во об лас та на спор тот, ме ѓу кои проф. Лен че А лек сов ска 
(спор тска пси хо ло ги ја), Злат ко Ја на ки ев ски (кон ди цис ка 
под го тов ка), Ѓор ѓе Вој но виќ (по ра не шен ка пи тен на МЗТ 
Скоп је) и А лек сан дар То до ров (ко шар кар ски тре нер ).

Во чест на за ги на ти от бра ни-
тел А лек сан дар Стој чев на по че то кот 
на ле то то во ис то и ме ни от спор тски 
цен тар „А лек сан дар Стој чев” во Оп-
шти на А е род ром се одр жа 14-от 
ме мо ри ја лен тур нир во мал фуд бал 
„А лек сан дар Стој чев“.

На тра ди ци о нал ни от ме мо-
ри јал, во ор га ни за ци ја на Ма ке дон-
ски от по ли цис ки син ди кат и под пок-
ро ви тел ство на Оп шти на А е род ром, 
у чес тву ва а е ки пи од де ца на воз раст 
од 12 до 14 го диш на воз раст, по-
точ но е ки пи на фуд бал ски те шко ли 

„Фор ца“, „Њу Стар “, „Мас тер “ и ФК 
„Но во Ли си че“ (ге не ра ци ја 2003). 
За прв пат о ва а го ди на ре ви јал ни 
нат пре ва ри о диг ра а „Пет ли ња та“ на 
фуд бал ски те шко ли „Мас тер “, „Фор-
ца“ и „Но во Ли си че“ (де ца ро де ни 
по 2006 го ди на). Во фи на ле то иг ра а 
е ки пи те на ФШ „Фор ца“ и ФК “Но во 
Ли си че“ и нат пре ва рот во ре гу лар но-
то вре ме завр ши со ре зул тат 1:1. По-
доб ри во из ве ду ва ње то на пе на ли те 
беа фуд ба ле ри те на ФШ „Фор ца“, кои 
го ос во и ја о во го диш ни от тра ди ци о-
на лен тур нир во мал фуд бал.

А лек сан дар Стој чев бе ше при-
пад ник на ма ке дон ски те без бед нос-
ни си ли, кој за ги на во во е ни от кон-
фликт на 23.06.2001 го ди на. 

На 1-ви сеп тем ври поч ну ва 
четвр ти от по ред тур нир во мал фуд-
бал „Скоп је 2015“, кој ќе се одр жу ва 
во Спор тски от цен тар „Но во Ли си че“.

Нат пре ва ри те ќе се одр жу-
ва ат се кој ден во поп лад нев ни те и 
ве чер ни те ча со ви од 17:00 до 23:00 
ча сот.

Тур ни рот го ор га ни зи ра ат 
Оп шти на А е род ром, Град Скоп је и 
У чи лиш ни от спор тски клуб „Бла же 
Ко нес ки“, кои и ма ат о без бе де но наг-
ра ден фонд за по бед ни ци те.

Маг да ле на Бо жи нос-
ка, у че нич ка во VI од де ле-
ни е во ООУ „Ла зо Ан ге лов-
ски“, член во ка ра те клу бот 
„О лим пик спор т 2007“, не-
о дам на у чес тву ва ше на 
др жав но то пр вен ство во 
ка ра те – ку ми те ин ди ви ду-
ал но жен ски до 12 го ди ни и 
по втор пат ста на др жа вен 
пр вак. До злат ни от ме дал 
дој де сов ла ду вај ќи ги нат-

пре ва ру вач ки те, во пр ва та бор ба со 8-0, вто ра та 
3-0 и во фи на ле то 5-0.

На 16 мај 2015 го ди на у чес тву ва ше на Ме-
ѓу на род ни от тур нир „Ни кон – о пен 2015“ во Со фи ја, 
Бу га ри ја, ка де пов тор но се за ки ти со зла тен ме дал.

Од 25-ти до 30-ти ав густ во с. Сте ње, на бре гот на 
Прес пан ско то Е зе ро по четвр ти пат се одр жа тра ди ци о нал-
ни от ле тен јо га камп „Прес па 2015“, во ор га ни за ци ја на јо га 
клу бот „Та ра А е род ром“.

Во јо га кам пот а е род ром ки те и ма а мож ност за тран-
сфор ми рач ко до жи ву ва ње, би деј ќи прог ра ма та бе ше ос-
мис ле на ка ко е ден ак ти вен јо га од мор во при ро да. Ис то 
та ка, во рам ки на кам пот се одр жа а број ни ра бо тил ни ци 
и пре да ва ња на те ма сре ќа и ли чен раз вој, раз го во ри на 
те ми што се од не су ва ат на по доб ру ва ње на ква ли те тот на 
жи во тот и одр жу ва ње на фи зич ко то и ду шев но то здрав је, 
а се ка ко кон су ми ра а и здра ва хра на.

 „Цел та на на ши те јо га кам по ви е да ги о бе ди ни ме 
вљу бе ни ци те на јо га та со при ро да та, но и на си те што са ка-
ат да нап ра ват не как ва по зи тив на про ме на кај се бе и да се 
ос ло бо дат од стре сот, без раз ли ка да ли се ис кус ни јо ги ни 
или це лос ни по чет ни ци“, ве ли Ли ди ја Ко тев ска, прет се да-
тел ка на јо га клу бот „Та ра А е род ром“ и ор га ни за тор ка на 
јо га кам пот.

БЕСПЛАТНИ ЗУМБА ЧАСОВИ КАЈ АВИОНЧЕ!

МЕМОРИЈАЛЕН ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕВ“

ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2015“
АЕРОДРОМКАТА МАГДАЛЕНА ДРЖАВЕН 

ПРВАК ВО КАРАТЕ
АЕРОДРОМКИ СО ЈОГА НА ПЛАЖА

СПОРТ СПОРТ

Кошаркарски камп „МЗТ Скопје Аеродром 2015“

ЛЕТНАТА ШКОЛА ЈА ПОСЕТИЈА НАД
100 МЛАДИ КОШАРКАРИ
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ПИСМА ИНФО

ПОДЗЕМНИ ПАРКИРАЛИШТА ЗА НОВИТЕ 
ЗГРАДИ

Почитувани,
Веќе една и пол година како се вселени новите станбени објекти бр. 8, бр. 10 и другите 
згради на булеварот „Февруарски поход“, а вие како Општина на која уредно и 
навремено си ги имаме подмирено сите давачки не сте преземале буквално ништо 
околу уредувањето на пристапните патеки до и околу самите објекти. Во лето се 
давиме во прашина, а во зима и кога ќе падне дожд ќе се удавиме во кал. Околу 
објектите е израсната вистинска џунгла, направени се мочуришта полни со жаби, 
секакви инсекти, а можно е во овие топли денови да ни се појават и разни влечуги, 
глодари... Поради сето ова мораме да ги држиме децата затворени дома, плашејќи се 
за нивната безбедност и здравје. Паркинг-просторот околу објектите што го изгради 
општината од околу 60 паркинг-места ни одблизу не ги задоволува потребите на 
околу 240 станови или сигурно повеќе од 700-800 жители на само 4 станбени 
единици. Затоа Ве молам за одговор дали и кога општината планира да преземе 
нешто околу овие проблеми на жителите на ул. Февруарски поход. Мислам дека 
заслужуваме барем конкретен одговор, бидејќи кога требаше да се платат давачките 
кон општината и градот Скопје никој нас не нѐ праша дали имаме буџет за тие 
давачки навреме да ги платиме. Однапред Ви благодарам на Вашиот одговор. 
П.М.

Почитувани,
Ве известуваме дека Општината има изработено проект за уредување на тој дел, но 
реализацијата најверојатно ќе биде штом ќе се предвидат средства во Буџетот на 
Општина Аеродром. Во однос на паркинзите за станарите на новите згради, Ве 
известуваме дека паркинг-местата ги обезбедува инвеститорот во рамки на градеж-
ната парцела на објектот, така што можете да ги користите овие подземни паркира-
лишта.
Со почит,
Општина Аеродром

СТОЛПЧИЊА ЗА ЗАШТИТА НА ПЕШАЧКИТЕ ЗОНИ

Почитувани,
Во Ново Лисиче кај зградите 63 и 65 ги сменивте оштетените плочки и 
сме презадоволни, бидејќи старите беа целите расклатени и на секој 
дожд имавме проблеми со прскање на водата од под плочките. Но и 
на овие плочки брзо ќе им дојде крајот, ако не го затворите влезот 
меѓу зграда 61 и 63 со некоја рампа која би се затворала, бидејќи 
насилието на нашите комшии, кои влегуваат со своите возила пред 
зградите сè уште трае. Прочитав дека ќе има некоја акција за 
казнување, но и тоа ќе биде недела, две или месец - два и повторно ќе 
биде по старо. Предлагам да се стави рампа, која би била заклучена и 
за не дај боже ситуации од пожарна, брза помош итн., клучот да стои 
во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ каде што 24 часа има или 
вработени или чувари. Бидејќи ако се продолжи вака целата инвести-
ција ќе биде џабе и повторно ќе имаме ситуација на искршени плочки 
и нервози како до пред некој ден.
Поздрав
Г.А.

Почитувани,
Го поздравувам вашиот апел за непаркирање по тротоарите, меѓутоа 
сметам дека од тоа фајде нема, а исто така и од пајак и казни. Треба да 
се постават или столбови или огради секаде каде што е забележано 
паркирање. Бидејќи скоро ви се обратив за друга работа и веднаш 
добив одговор, решив повторно да ви пишам. Како станар во кулите 
на улица „Бојмија“ со мало дете имам огромен проблем со количка да 
излезам од дома и да дојдам до тротоарот покрај ТЦ „Скопјанка“ за да 

ФАСАДИТЕ ГИ МЕНУВААТ 
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ЗГРАДИТЕ

Почитувани,
би замолил за информација дали и кога се плани-
ра да се изврши обнова на фасадата на зграда 
108 на булевар АВНОЈ (АСНОМ) како што е приме-
рот со зграда 112?
З.Т.

Почитувани, 
Вашето барање е доставено до нашето Одделе-
ние за инспекциски работи. Од таму Ве известу-
ваат дека промената на фасадите се врши преку 
Заедницата на сопственици, бидејќи станарите 
се, всушност, сопственици на зградата. Тоа значи 
дека станарите на зградата 112, којашто ја 
посочивте, фасадата ја менуваат со свои 
средства, а не со средства на општината.
Со почит,
Општина Аеродром

прошетаме. Имено, на тротоарите на улицата, која води од „Ред кафе“ 
до бул. „К. Ј. Питу“ и од двете страни секогаш има коли, па сите пешаци 
мора да се движат по улица. Мене досега неколку пати за малку ме 
немаат удрено со количката, од причина што и покрај тоа што многу 
внимавам, толку е непрегледно од паркираните возила што секое 
излегување претставува опасност. Кога ќе дојдеш, пак, до тротоарот 
кај ТЦ „Скопјанка“ се јавува друг проблем. Таму пред кафеаната на 
тротоарот постојано има возила, а другиот дел од тротоарот е велоси-
педска патека, каде што велосипедистите возат со голема брзина. 
Истото е долж цела Скопјанка, или има возила, или има дуќанчиња на 
тротоарот, или пак, е велосипедска патека, а за пешаците место нема. 
Слушам дека градот најавува велосипедски патеки. Тоа е убаво, ама 
тие не треба да бидат на тротоарите, а оние велосипедисти што возат 
по тротоар, а имаат велосипедска патека треба да се казнуваат исто 
како и секој учесник во сообраќајот. Се надевам дека конечно нешто 
ќе се преземе на овој план.
К.К.

Почитувани,
На сите критични места како што се влезови во пешачка зона, 
пристап кон пешачки патеки, тротоари или јавно зеленило, се 
поставуваат заштитни столпчиња. На тој начин ги заштитуваме овие 
драгоцени зони за пешаците од непрописно паркирање на возила, а 
воедно и апелираме на поголема совесност од граѓаните во однос на 
ова прашање.
Со почит,
Општина Аеродром
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