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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТУЕЛНО

ИВИЦА КОНЕВСКИ И ВО 2013 НАЈУСПЕШЕН
Според анкетата на „Скопје инфо“

ГРАДОНАЧАЛНИК

На 23.1.2014 година градона
чалникот на Општина Аеродром, Иви
ца Коневски, официјално беше прог
ласен за најуспешен градоначалник
за 2013 година, според анкетата што
изминатиот период ја спроведе ин
тернет порталот „Скопје инфо“ (www.
skopjeinfo.mk).
„За мене ова претставува ог
ромна чест и поттик, но и голема од
говорност да продолжиме со исто
темпо во интерес на жителите на
Општина Аеродром“, изјави Коневски
додавајќи дека во наредниот период
општината ќе се фокусира на завршу
вање на проектите почнати во 2013
година, а тоа се изградба на инфрас
труктура на местата каде што се гра
дат нови згради, завршување на из
градбата на новиот спортски центар
„Јане Сандански“, повеќе паркови и
зеленило, поставување автоматски
систем за наводнување и многу други
проекти.
Во анкетата која се спроведе
во период от од 19-ти декември 2013
година до 15-ти јануари 2014 година,
учествуваа со свои гласови околу 25
илјади граѓани.

Веднаш зад градоначалникот тен на потребите на општината и на
Коневски односно на второ место е граѓаните.
градоначалникот на Општина Центар,
Андреј Жерновски, додека третото
место го освои градоначалничката на
Општина Кисела Вода, Билјана Бели
чанец.
Инаку, градоначалникот Ко
невски и минатата година, беше прог
ласен за најуспешен градоначалник,
кој работи најнапорно и е најпосве

Стрип: Влатко
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АКТИВНОСТИ

УЧЕНИЦИТЕ ОД
ОПШТИНА АЕРОДРОМ
ЌЕ НОСАТ
УЧИЛИШНА ОБЛЕКА

На 6.2.2014 година градона
чалникот на Општина Аеродром, Иви
ца Коневски и министерот за обра
зование и наука, Спиро Ристовски го
промовираа проектот за воведување
задолжителна училишна облека во
основните училишта во Општина Ае
родром.
„Почнувајќи од септември уче
ниците од сите основни училишта во
Општина Аеродром ќе почнат да но
сат училишна облека“, изјави градо
началникот Коневски.
Тој додаде дека целта на овој
проект е сите ученици да бидат обле
чени во иста облека и да се навикнат
на соодветен кодекс на облекување.
На тој начин, основните училишта ќе
ги достигнат стандардите на училиш
тата од европските метрополи.
Министерот Ристовски го поз
драви проектот како позитивен при
мер за тоа како учениците ќе можат
полесно да се фокусираат на воспит
но-образовниот процес, наместо на
изгледот и начинот на облекување и
апелираше овој тренд да го прифатат
и другите општини во Република Ма
кедонија.
Училишната облека ќе се сос
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тои од сиви панталони, бели блузи и
тегет елеци со амблем, на кој ќе биде
извезено логото на Општина Аерод
ром и името на училиштето.
Девојчињата ќе имаат мож
ност да одберат здолниште или пан
талони. Трошоците за 5.700 училиш
ни комплети ќе ги покрие Општина
Аеродром.
Со воведувањето на училиш
ната облека се очекува да се постиг
не и чувство на еднаквост меѓу деца
та, да нема поделби и разлики меѓу
нив во начинот на облекување, а од
друга страна, пак, на родителите да
им се намалат трошоците за купува
ње гардероба, која некои родители не
можат да си ја дозволат.
Инаку, претходно Општина Ае
родром направи сондажа меѓу роди
телите, при што тие покажаа голем
интерес за прифаќање на овој проект.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ

БЕСПЛАТЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК
ВО ГРАДИНКИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
Градоначалникот на Општи Аеродром и Градот Скопје преку во
на Аеродром, Ивица Коневски, на ведување бесплатен англиски јазик и
17.1.2014 година во детската гра проширување на капацитетот на дет
динка „Срничка“ објект „Чекорче“ ските градинки.
официјално го означи стартот на
„Од 2014 година воведуваме
проектот за подобрување на воспит бесплатно изучување на англиски
но-образовниот процес во Општина от јазик во сите детски градинки во
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Општина Аеродром, што значи дека
родителите веќе не мора да издвоју
ваат дополнителни средства од сво
јот семеен буџет како досега“, изјави
градоначалникот Коневски, додавај
ќи дека програмите по кои се работи,
се професионално изработени и со
одветни за детската возраст, односно
методиките за работа се прилагодени
за деца од предучилишна возраст.
Градоначалникот на Град
Скопје, Коце Трајановски го поздра
ви овој проект и изјави дека на Коор
динативното тело на Град Скопје ќе
предложи сите скопски општини да
воведат бесплатно изучување на ан
глиски јазик.
Инаку, изучувањето на англис
киот јазик ќе стане дел од редовните
активности во градинките и децата ќе
продолжат редовно да го изучуваат
овој светски јазик, за разлика од до
сегашната практика преку организи
рање курсеви.
Овој проект се реализира во
рамки на проектот за ран детски раз
вој „Првите пет се најважни на свет“.
Исто така, во тек е изработ
ка на проекти за проширување на
капацитетите на детските градинки
со доградба, така што ќе се отво
рат уште дополнителни 150 места за
престој во градинка на дечиња од оп
штината.
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АКТИВНОСТИ

НОВА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ
Во новата населба во Горно
Лисиче покрај булеварот „Февруар
ски поход“ интензивно се гради ком
плетно нова комунална инфраструк
тура.
Проектот опфаќа изградба на
комунална инфраструктура, поточ
но еден километар атмосферска и
еден километар фекална канализаци
ја, како и еден километар водоводна
мрежа.
Исто така, се асфалтира ули
цата паралелна со булеварот „Фев
руарски поход“ со вкупна површина
од околу 4.000 квадратни метри, со
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тротоари со вкупна површина од око
лу 1.000 квадратни метри, како и из
градба на паркиралиште со 60 нови
паркинг-места.
Од булеварот „Февруарски по
ход“, пак, ќе се изгради влез кон но
вата проектирана улица, со цел да се
поврзат станбените објекти на оваа
улица.
Освен покрај улиците, нови ли
нии за јавно осветлување ќе се пос
тават и меѓу новоизградените станбе
ни згради и тоа со вкупна должина од
околу 4 километри со 120 сијалични
места.

За целиот проект Општина Ае
родром издвои над 55 милиони дена
ри од својот Буџет.
Потребата од изградба на ком
плетно нова инфраструктура се поја
ви поради сè поголемиот број нови
објекти во овој дел од Општината.
Реализацијата на проектот ќе
значи полесен пристап и поврзување
на новите станбени објекти со буле
варот „Февруарски поход“ и оплеме
нување на просторот.
Се очекува овој проект да се
реализира до почетокот на летната
сезона.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ

НОВИ ОГРАДИ ОКОЛУ ДВОРОВИТЕ
НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Изминатиов период се реали
зираше проектот за реконструкција и
изградба на огради околу дворовите
на седум основни училишта во Оп
штина Аер одром.
Нови и реконструирани огради
добија училиштата „Блаже Конески“,
„Браќа Миладиновци“, „Љубен Лапе“,
„Ѓорѓија Пулевски“, „Лазо Ангелов
ски“, „Димитар Македонски“ и „Гоце
Делчев“ во Горно Лисиче.
Реконструкцијата на оградите
опфати замена на оштетените делови
со нови, поправка на вратите, бојади
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
сување, како и изградба на комплет
но нова ограда во училиштата каде
што недостасуваше.
За овој проект Општина Ае
родром издвои околу 6,5 милиони де
нари од Буџетот, од кои 2,4 милион и
денари се донација на Швајцарската
агенција за развој и соработка.
Инаку, овој проект граѓаните
на општината го прогласија за прио
ритетен на минатиот циклус „Форуми
во заедницата“ одржан во Општина
Аер одром.
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АКТИВНОСТИ

РАБОТИЛНИЦА ЗА ОБРАЗОВНАТА
ПРОГРАМА „ЕРАЗМУС ПЛУС“

Националната агенција за ев
ропски образовни програми и мобил
ност на 5.2.2014 година во просто
риит е на Општина Аеродром одржа
инфо-ден и ги презентираше своите
активности.
На работилницата се презенти
раше програмата „Доживотно учење“
и беа истакнати деталите од неколку
успешно спроведени проекти.
Исто така, се претстави и нова
та програма на Европската комисија
во делот на образованието, обуката и
младите, „Еразмус плус 2014 – 2020“,
при што беше објаснет начинот на ап
лицирање и можностите што ги нуди
европската програма за млади и об
разование.

МОЖНОСТИ ЗА СТУДИРАЊЕ ВО ХОЛАНДИЈА
На 6.2.2014 година во прос
ториите на Општина Аеродром прет
ставници на Холандската амбасада
одржаа презентација, на која ги прет
ставија можностите за студирање во
Холандија.
На презентацијата беа пону
дени можности за постдипломски
студии во Холандија кои опфаќаат
кратки програми, магистерски и док
торски студии што се покриени со

стипендии што
ги обезбедува
Хол анд скат а
владина аген
ција
Нуфиц
(Nuffic).
О в и е
програми се
однесуваат на
вработените лица во јавниот, приват ат дополнително да се едуцираат и да
ниот и невладиниот сектор кои сака се усовршат во својата професија.

Од 20.1.2014 до 24.1.2014
година во ОУ „Блаже Конески“
во Општина Аер одром се одржа
зимска школа.
Станува збор за два циклуси
на обуки наменети за невработе
ните и малите и средни претприја
тија од Општина Аеродром.
Циклусот обуки насловен ка
ко Електронско банкарство содр
жеше обуки на тема:

- Платни системи – теорија и прак
тична примена
- Електронски потпис
- Електронски сертификати
- Употреба на електронскиот пот
пис и електронските сертификати
во различни системи.
Циклусот обуки наменет за
невработени и почнување бизнис,
пак, ги опфати следниве теми:
- Германски јазик

ЗИМСКА ШКОЛА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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- Развивање на идејата до нов по
четок
- Како полесно до работа
- Прва тајна на успешниот разго
вор (интервју)
- Успешни комуникации
- Односи со јавност
- Управување со стрес и конфлик
ти, мобинг.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
Повик

ТРАДИЦИОНАЛЕН ЛИКОВЕН КОНКУРС
„КОГА СУМ ЈАС ТОЛЕРАНТЕН?“
торот за образование, спорт, култура и
заштита при Општина Аеродром.
На традиционалниот ликовен
конкурс ќе учествуваат децата од дет
ските градинки во Општина Аеродром,
како и учениците од одделенска и од
предметна настава.
Признанијата и евентуалните
награди за децата од детските градин
ки, како и за учениците од одделенска
и од предметна настава се очекува да
бидат доделени на свечената академи
ја во рамки на овогодишната прослава
на Денот на Европа.
Општина Аеродром во сора
ботка со Делегацијата на Европска
та унија во Република Македонија и
Европското движење во Република
Македонија, по повод одбележува
њето на 9-ти Мај, Денот на Европа,
оваа година по петти пат организи
ра детски ликовен конкурс на тема:
„Кога сум јас толерантен?“.
Рокот за доставување на ли
ковните творби почнува од 17-ти март
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(понеделник) и трае до 11-ти април
(петок).
Трудовите треба да содржат
детални информации за авторот (воз
раст и група/одделение), за детската
градинка/училиштето и за одговорни
от наставник.
Ликовните творби треба да се
достават во Општина Аеродром, ул.
„Венијамин Мачуковски“ бр. 6 или, пак,
лично до надлежните служби на Сек
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АКТИВНОСТИ

РАБОТИЛНИЦА НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“
Наставниците од одделенска настава од ОУ „Љубен
Лапе“ на 14.1.2014 година одржаа работилница на тема „Ко
оперативно учење“, чијашто основна цел е подобрување на
квалитетот во наставата.
На работилницата беа применети повеќе стратегии
како што се игра на улоги, бура на идеи, кооперативна сло
жувалка и дополнувалка, групно истражување и др.
Резултатите и придобивките од соработката при ко
оперативното учење се постигнување подобар успех и про
должено помнење, критичко размислување, толерантен и
пријателски однос кон соработниците во групата, позитивни
ставови кон наставните часови и предмети, како и кон учи
лиштето.

ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ГРАДИНКАТА
Во градинката „Срничка“, објект „Лале“, на 29.1.2014 година се
									
„СРНИЧКА“
одржа предавање на тема „Епилепсија во детска возраст“.
Целта на предавањето што го одржа д-р специјалист невролог
Сања Зикова беше едукација на згрижувачкиот кадар на градинката за
давање квалитетна, стручна и професионална помош на децата и роди
телите кои имаат потреба од ваков вид поддршка.
Исто така, на предавањето беше посочено дека сите деца има
ат право да престојуваат во градинка и рамноправно да учествуваат во
активности кои го унапредуваат нивниот интелектуален, емоционален,
физички и социјален развој.

СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК ЕКО-ДЕН ВО ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

Во ОУ „Лазо Ангеловски“ секој
понеделник е прогласен како еко
лошки ден.
Секој понеделник ученици

14

те, родителите и наставниците носат
пластичен отпад од дома и тоа исклу
чиво пластични шишиња од вода, со
кови, јогурт, пиво, масло и оцет.
За одржливост на акцијата
учениците носат по најмалку 5 плас
тични шишиња, кои се сплескани и
спакувани во посебна кеса.
Според количината на собра
ниот отпад, којшто се мери еднаш
неделно, фирмата „Пакомак“ контину
ирано обезбедува течен сапун за пот
ребите на училиштето.

На крајот од учебната година
се обезбедува и главна награда за
училиштето што собрало најмногу
отпад на ниво на Општина Аеродром.
Целта на оваа акција е да се
заштити животната средина во која
живееме.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
Во Реонски центар „Аеродром“

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКО

СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

На 3.1.2014 година градона
чалникот на Општина Аеродром, Иви
ца Коневски и тогашниот директор
на Агенцијата за млади и спорт, Алек
сандар Пујоски, официјално го озна
чија почетокот на изградбата на ново
повеќенаменско спортско игралиште
наменето за граѓаните на Реонски
центар „Аер одром“.
Ова е дел од проектот „100
повеќенаменски игралишта“ како ин
вестиција на Владата на Република
Македонија, но и Општина Аеродром
до сега има изградено над 20 вакви
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повеќенаменски спортски игралиш мет, фудбал и кошарка.
та.
Вкупната површина на пове
„Сите игралишта во Општина ќенаменското игралиште заедно со
Аер одром граѓаните можат да ги ко обиколната патека изнесува 1.300
ристат бесплатно, па дури и во вечер квадратни метри и ќе содржи два
ните часови, со оглед на фактот што гола за мал фудбал и ракомет, како и
се осветлени. Општината ќе продол четири коша.
жи да гради вакви спортски терени
Игралиштето ќе биде ограде
на сите оние места каде што недоста но со транспарентна жичена ограда
суваат, сè со цел жителите на општи висока шест метри и ќе биде целосно
ната да имаат каде да спортуваат“, из осветлено за да може рекреативно
јави градоначалникот Коневски.
да се користи и во вечерните часови.
Конкретно, на ова спортско
игралиште ќе може да се игра рако
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ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ
Драги читатели, Општина Ае
родром од неодамна Ви нуди мож
ност на овие страници од весникот
да го покажете својот креативен дух
претворен во Ваши фотографии. Ток
му овој простор од весникот е посве
тен на сите тие што сакаат и умеат да
фотографираат или, пак, поседуваат
прекрасни фотографии. Прифатливи
се фотографиите со кои ќе ја прет
ставите Општина Аеродром, при
рода, пејзажи, фотографии од Вас
сликани во неа, од Вашите најслатки,
најоткачени и најсреќни деца, миле
ничиња, оние кои Ви ја смеат душа
та, едноставно, сè што мислите дека
е интересно и заслужува место во
овој весник.
Старите фотографии од Оп
штина Аеродром ќе бидат објавени
со посебно задоволство! Фотогра
фиите можете да ги испраќате на
електронската адреса на весникот:
vesnik@aerodrom.gov.mk

Авион" - Ванчо Попов Лапковиќ
"

Задолжително!
Покрај фотографијата, треба да
се наведе насловот, локацијата и
името на авторот.

Гулаб" - Марјан Келемен

"
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Патики" - Алекс Спасов

"

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Квечерина во парк" - Сашко Спасов

Птици" - Игор Пејиќ

"

"

Скок" - Тоше Петрушевски

"

Победа за МЗТ" - Дејан Божиновски

"

Среќа" -Светлана Георгиевска

"
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Прекрасен ден за пешачење" - Ана Илиевска

"
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ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦИЈА НА СОБИРАЊЕ КНИГИ
ВО ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“
Од почетокот на февруар и во ОУ „Љубен Лапе“ се
спроведува акција на собирање книги што ќе бидат донира
ни за библиотеката на новото училиште во Општина Аерод
ром, „Александар Македонски“, како и за ОУ „Кочо Рацин“ од
Дојран.
Акцијата предизвика голем интерес кај учениците, кои
масовно се вклучија со донирање книги, така што, досега се
собрани околу 200 книги, од кои поголем дел се лектирни
изданија.

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ГО ПРОСЛАВИ ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК
На 4.2.2014 година со
разновидни воннаставни ак
тивности ОУ „Гоце Делчев“ го
одбележа јубилејниот патро
нен празник – 90 години од
постоењето на училиштето.
За таа цел во учи
лиштето се организираше
историски час за животот и
делото на Гоце Делчев под
готвено од секцијата по исто
рија, а исто така, се положи
цвеќе на гробот на Гоце Дел
чев во црквата „Св. Спас“.

нифестација на која директо
рот додели благодарници за
соработката на неколку ин
ституции меѓу кои и Општина
Аеродром.
На манифестацијата,
покрај големиот број роди
тели, ученици и наставници,
беа присутни и група пензи
онери кои славеа 50 години
од завршување на основното
образование во истото учи
лиште, а потоа одржаа и кла
Во попладневните часови
беше одржана кратка пригодна ма сен час во една од училниците.

„КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ“ ВО ГРАДИНКАТА „БУБА МАРА“
Во градинката „Буба
Мара“ се одржа едукативно
предавање на тема „Кодекс
на однесување“.
Главна цел на пре
давањето наменето за вос
питниот и згрижувачкиот
кадар на градинката е соз
давање стимулативна сре
дина за децата, во која ќе се
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чувствуваат сигурно, ќе стекнуваат
доверба, стабилност и самодоверба.
Присутните се запознаа со ко
дексот за облека и изглед, за почиту
вање на хиерархијата и куќниот ред
на градинката, тимската работа, кон
трола и самоконтрола, конструктив
но решавање на проблемите, како и
пронаоѓ ање правилен начин на него
во спроведување.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

СО ЗАЕДНИЧКИ СТАВОВИ ДО
ПОДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ
Во ОУ одржа работилница на тема „Со за
„Александар еднички ставови и размислувања до
Македонски“ подобро образование“.
на 24.1.2014
Целта на работилницата е воо
година Здру чување, надминување и решавање на
жението на заедничките проблеми во воспитно педагози на образовниот процес.
Град Скопје

ОУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРВО НА ГРАДСКО ПРВЕНСТВО ВО ОДБОЈКА
На, 14. 02.
2014 година, во ОУ
„Блаже Конески“ се
одржа Градско пр
венство во одбојка,
каде што домаќи
нот го освои прво
то место.
М а ш к а т а
екипа на ОУ „Блаже
Конески“ ја совлада
екипата на ОУ „Па

најот Гиновски“ од Скопје со 2:0, со
што се пласираше во финалето.
Со разлика од два поени (2:0)
во финалниот меч кој го одигра про
тив екипата на ОУ „Драга Стојановска“
од Општина Сопиште, одбојкарите од
ОУ „Блаже Конески“ го освоија прво
то место и се пласираа во Државното
првенство во одбојка што ќе се одр
жи во Прилеп од 06 до 08.03.2014
година.

ЗАБАВА НА „БУБАМАРИТЕ“ И „СЛАВЕЈЧИЊАТА“
Децата од градинката „Буба
Мара“ неод амна во ТЦ „Капитол“
учествуваа на детската забава што ја
организираше „Просветно дело“.
На дечињата, кои се забаву
ваа и пееја со златните славејчиња,
се дружеа со Снежана и Пепелашка,
им беа поделени подароци од нового
дишната акција „Купувај и освој“ што
ја спроведува „Просветно дело“.

март - април 2014 година| број 57

19

ФИЛМ
Гномео и Јулија (Gnomeo and Juliet)

ЉУБОВТА ЌЕ ГО НАЈДЕ СВОЈОТ ПАТ...

Во два соседни двора, во кои живеат градинарски џуџиња
поделени во две групи, се одвива љубовна драма меѓу раскараните
соседи поради стара, но заборавена одмазда
Во прекрасниот британски град
Стратфорд има една улица, во која соп
ствениците на две соседни куќи не ни
помислуваат дека во нивните дворови
постои богат жив свет.
Во соседните дворови живеат
градинарски џуџиња, кои се поделе
ни во две групи. Едните се синокапи, а
другите црвенокапи џуџиња. Раздорот
меѓу двете групи градинарски џуџиња
се должи на една стара одмазда. При
чината за одмазда е веќе заборавена,
но сепак, ги држи одвоен и. Меѓутоа,
еден неочекуван настан е доволен
повторно да ги соедини.
Иако, соседните градини на
Монтеки и Капулети се во војна, гради
нарските џуџиња Гномео и Јулија се во
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ставува еден спој на трагикомедија и
романса, комбинација на забавни дет
ски содржини и пораки за децата и за
возрасните.
Анимацијата на филмот е одлич
на, градините се претставени со живо
писни бои, емоциите и гестикулациите
се совршено пренесени и сè изгледа
одлично и реално.
Во филмот гласовите ги позај
муваат Џејмс Мекавој, Емили Блант,
Мајкл Кејн, Ози Озборн, Елтон Џон,
Патрик Стујарт, Хулк Хоган, Доли Пар
тон и други.

љубов. Тие им се спротивставуваат на
бројните пречки и расправии на двете
градини, се борат за својата љубов и
користејќи пластични фламингоси и
трки со косилки се обидуваат да си ја
пронајдат својата среќа.
Овој анимиран филм, кој е лесно
базиран врз Шекспировата трагедија
Ромео и Јулија, по својот жанр прет

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

РОС
МУД ТИ

ЗАБАВА
Да знаеш многу работи не значи дека си мудар - ХЕРАКЛИТ

Не се сече секое дрво со првиот удар - КИНЕСКА ПОГОВОРКА

Фенг шуи диета: Вратата од фрижидерот да ви биде свртена кон ѕидот.

ЗВУЦИ НА ПРОЛЕТТА

ПРАЗНИЦИ
1-ви јануари – 5-ти јануари Слики од Нова година
6-ти јануари – 14-ти јануари Статус: Кај мене се падна паричката!
15-ти јануари – 12-ти февруари Утре почнувам со диета
13-ти февруари – 15-ти февруари Св. Трифун или Валентајн
16-ти февруари – 28-ми февруари Дај бе нека заврши месецов!
8-ми март Слики од наставничките и жените вработени во администрација
9-ти март – 31-ви март Како ќе се маскираш за 1-ви Април?
1-ви април Слики од лоши маски
2-ри април – 15-ти април Кога е Велигден?
20-ти април Џина Папас-Џокси
21-ви април – 30-ти април Каде за Први мај?
1-ви мај Слики од правење скара
2-ри мај Порано не се работеше на овој ден
3-ти мај Каде беше за Први мај?
4-ти мај – 31-ви мај Сесија...
1-ви јуни – 30-ти јуни Каде на одмор?
1-ви јули – 31-ви август Слики од нозе на плажа
1-ви септември – 30-ти септември Главна тема: Ајвар
1-ви октомври – 30-ти ноември Дожд и празни муабети
1-ви декември – 31-ви декември Каде за Нова година?

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ
ЖИВОТ

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ
ГРАФИТИ

Разговараат двајца другари.
Едниот му вели на другиот:
- Имаш фејсбук?
- Не.
- А, имаш скајп?
- Не.
- А твитер?
- Не.
- Е добро, бе, што имаш?
- Живот.
- Еј супер, ми треба за Candy
crush saga.

Покрај класичните ѕидни графити
како неизбежен декор во
урбаните средини, некои нови
дечки почнаа да изработуваат и
тродимензионални графити. На
сликата десно е прикажан уште
еден пример на тродимензионален
графит изработен на тротоар.
Инвентивно, нема што!
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НЕКОГАШ
СЕГА
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ЗДРАВЈЕ
Сè повеќе луѓе стануваат метеопати...

МЕТЕОПАТИЈА „БОЛЕСТ НА НАШЕТО ВРЕМЕ“
д-р Толе Битовски спец. физијатар,
поликлиника „Јане Сандански“
(извадок од неговата најнова книга „Метеопатија“)

ЗОШТО ПРОМЕНАТА НА
ВРЕМЕТО ВЛИЈАЕ НА
ОРГАНИЗМОТ?

Метеопатијата претставува
зголемување на чувствителноста кај
одреден број луѓе на временски про
мени, иак о некои ја нарекуваат „бо
лест на нашето време“.
Метеопатија е група симпто
ми и реакции што се манифестираат
кога настанува промена на некој ме
теоролошки фактор - температура,
влажност, атмосферски притисок,
дожд, гром или ефект на јонизација.
Метеопати, пак, се луѓе кај
кои интензитетот на болеста се зго
лемува поради временските проме
ни и екстремни временски услови.
Промената на климата има
директно влијание на организмот и
води до промени во расположени
ето. Така, кога врне не боли глава
та, кога се менуваат временските
услови сме уморни, поспани, нема
ме мирен сон, кога дува ветар сме
раздразливи и нервозни. Истражу
вањата покажуваат дека сè повеќе
луѓе стануваат метеопати.
Иако меѓу најзагрозените се
лицата на средна возраст, особено
жените, не се исклучува можнос
та оваа состојба да се јави кај дру
ги возрасни групи, дури и кај мали
деца.
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Секогаш кога се менува вре
мето во атмосферата се создава
ат електромагнетни импулси, кои
делуваат на организмот и поттик
нуваат негова реакција и прилаго
дување. На тој начин времето, осо
бено наглите промени, екстремно
ниските или високи температури,
притисокот на воздухот, влажнос
та го оптоварува организмот. Ре
акцијата која следи е различна кај
секого, некои луѓе се помалку или
повеќе осетливи на промените, не
кој не ни чувствува промени, доде
ка одредени личности доста бурно
реагираат. Тука треба да се напом

не дека покрај климатските услови
и индивидуалната осетливост, про
мените се јавуваат и во зависност
од начинот на живот и секојднев
ните навики, кои доста придонесу
ваат за проблемите.

КОИ СЕ ЕФЕКТИТЕ ОД
ПРОМЕНАТА НА ВРЕМЕТО?
Типични симптоми што се
јавуваат се главоболки, мигрена,
несоница, пореметување на сонот,
мачнина, замор, општа слабост,
нагли промени во расположението,
раздразливост, нервоза, депресив
ни мисли, отежната концентрација,
промени во кардиоваскуларниот
систем, болки во зглобовите, болки
кај постоперативни рани, скршени
ци итн. Посебно осетлива категори
ја се хронично болните, кои патат
од заболувања на срцето, висок
притисок, дишните патишта, астма,
ревматоиден артрит.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗДРАВЈЕ

КАКО ДА СЕ НАДМИНАТ
ТЕГОБИТЕ?
Она што е најзначајно е
дека за кој било симптом или бо
лест најпрво треба да се помогне
со природни средства, па потоа со
посебна терапија. Пример за тоа
се разни чаеви (камилица, мајчина
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душица, лаван
да), за кои се
знае дека има
ат смирувачки
ефект, потоа
масажа на сле
поочницата или
на главата, на
другите делови
од телото, кон
сумирање лес
на храна.
Потребна
е што поголема мирајте повеќе течности, повеќе
физичка актив овошје и зеленчук!
ност на отворен
простор, како и
престој на отво
рено без разли
ка на времен
ските услови.
Преп ор ачл ив о
е долги про
шетки, трчање,
возење велоси
Одморајте! Релаксирајте се!
пед и престој на Прочитајте некоја книга наместо
планина.
да гледате телевизија! Слушајте
Секој организам може лесно добра музика! Најдете некое хоби
да се истренира да се прилагоди на што би ве исполнило и би ве опуш
временската состојба. Туширање тило, како на пример цртање!
Следете ја временската прог
со наизменично топла или студена
но
з
а,
со
цел да го намалите изло
вода или престој во сауна можат да
жу
в
а
њ
е
т
о
на организмот на проме
помогнат во симулација на времен
ните!
ските услови.
И на крај доколку симпто
П р о м е  мите не се подобруваат или се не
нете го начинот издржливи обратете се на лекар за
на живеењ
 е! помош!
Откажете се од
цигарите, алко
холот и кафето,
или ако тоа не
е можно еднос
тавно намалете
ја количина
та! Хранете се
здраво, консу
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ИСТРАЖУВАЊЕ

ПОМАЛ НАТАЛИТЕТ ЗНАЧИ ПОМАЛКУ УЧЕНИЦИ

проф. д-р Славе Ристески
(професор по Демографија и Економска статистика, Економски факултет при УКИМ – Скопје)

Република Македонија бележи
Број на родени во РМ по година на раѓање
рапиден пад на бројот на родени од
60.000
година во година.
49.560
50.000
44.059
Во 2012 година, споредено со
37.862 39.784
40.000
35.401
1950 година, Македонија има 25.808
30.000
26.168 24.296 22.972
живородени помалку. Имено, во
20.000
1950 година во Македонија се родиле
10.000
49.560 живородени, а во 2012 година
0
23.752 живородени. За само 6 дека
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
ди бројот на родени е преполовен. Од
49.560 на 23.752. Тоа е пад за 52,07 %!
Лошата демографска слика е тојбата со намалувањето на бројот на еден од тие проблеми.
проследена со низа проблеми, а сос ученици во образовниот систем е само

23.752

2012

Основни податоци за основното образование
Категорија
Број на ученици
Број на училишта
Број на наставници

2002/2003
235.516
1.020
13.678

2012/2013
195.311
991
17.193

10-годишна разлика
-40.205
-29
+3.515

За 10 години во Република Македонија:
• Бројот на ученици е намален за 40.205 ученици;
• Бројот на училиштата е намален за 29 училишта;
• Бројот на наставници е зголемен за 3.515 наставници.

Наталитетот во Општина Ае
родром се одржува благодаре
ние на доселувањата од други
те општини. Без доселувањето
на голем број жители во Аерод
ром од другите општини пос
ледниве 10 години, ќе се случе
ше уште поголем пад на бројот
на ученици.
Значи, зголемувањето на ната
литетот е од суштинско значе
ње за иднината на општината.
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На ниво на Општина Ае
родром на крајот на учебната
2011/2012 година имаше 7 основ
ни училишта, во кои што има 6.440
ученици распоредени во 260 пара
лелки, образовани од страна на 489
наставници.
Бројот од ученици опаѓа од
година во година и во Општина Ае
родром.

Основното училиште „Љубен Лапе“ во 1992 година имаше 1.532 ученици. Во
2012 година истото училиште има 829 ученици. За 20 години бројот на ученици
се преполови, односно од 1.532 ученици бројот на ученици е намален на 829
ученици. Тоа значи 703 ученици помалку, односно 45 % помалку ученици.
Основно училиште „Љубен Лапе“ - Аеродром
Учебна година
Број на ученици
1992/93 година
1.532
1997/98 година
1.081
2002/03 година
830
2007/08 година
736
2012/13 година
829

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ИСТРАЖУВАЊЕ
Број на ученици во ОУ “Љубен Лапе” - Аеродром
2000

1532

1500
1081

1000

829

830

736

2002/03

2007/08

500
0
-500

1992/93

1997/98

2012/13
-703
Разлика за 20 години

-1000

Бројот на ученици во основното
училиште „Ѓорѓија Пулевски“ во
Аеродром, исто така, се намалува.
Од 1999 до 2012 година, бројот на
ученици е намален за 80 ученици, а тоа
значи 3 паралелки помалку.

Основно училиште „Ѓорѓија Пулевски“ – Аеродром
Учебна година
Број на ученици
1999/2000
1.049
2002/2003
1.001
2007/2008
955
2012/2013
969

Број на ученици во ОУ “Ѓорѓија Пулевски” - Аеродром
1200

1049

1000

1001

955

969

800
600
400
200
0

1999/2000

2002/2003

2007/2008

2012/2013

Состојбата е алармантна и во другите општини во Македонија.
Пример во учебната 2013/2014 година:
• Росоман: Бројот на првачиња во ООУ „Пере Тошев“ е преполовен. Односно, лани во прво одделение биле запишани 40
ученици, а годинава се запишани само 19 првачиња.
• Кривогаштани: Оваа учебна година ја почнаа со само 1 прваче.
• Дебарца: Од 11 села имаат 28 првачиња.
• Виница: Учебната година ја почнаа со 152 првоодделенци;
• Селото Чардаклија, штипско, кое има 922 жители, има само 1 првоодделенец.
• Без ниту едно прваче во учебната 2013/14 година останаа селата Вратница, Рогачево, Старо Село, Беловиште.
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ЖИВОТ
Посета на наставници од СУГС „Марија Кири-Склодовска“ на Италија

И ИТАЛИЈАНСКИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ НЕМИРНИ ПОНЕКОГАШ

Дел од наставниците од сред
ното училиште „Марија Кири-Скло
довска“, што се наоѓа на територијата
на Општина Аер одром, неодамна по
сетија неколку средни стручни учи
лишта во регионот Палермо на остро
вот Сицилија во Италија.
Целта на посетата беше да се
направи споредба на нивниот и на
шиот образовен процес и евентуално
подобрување на воспитно-образов

ната работа во
ова училиште.
„Видов
ме дека распо
лагаат со многу
современи апа
рати, инструмен
ти и материјали
за одржување
на практичната
настава. Часо
вите им траат
60 минути, а се
учи секоја сабо
та. Средното училиште трае 5 години.
Стручните квалификации со кои се
стекнуваат учениците по завршува
ње на средното училиште се призна
ти во целата Европска унија. Ова за
нас беше особено важно, да видиме
кои се точно квалификациите, со кои
тие се вработуваат во земјите од ЕУ,
за да можеме нешто од тоа да приме
ниме во нашето училиште. Интересно
е што често за одредени теми кои се

обработуваат на часовите по прак
тична настава се ангажираат надво
решни експерти од индустријата или
други институции. Со тоа часовите на
учениците им се поинтересни, но и
добиваат сознанија со какви вештини
треба да располагаат за одредено за
нимање“, велат наставниците.
Освен разлики, додаваат тие,
имаме и доста сличности со луѓето од
Сицилија, а тоа е нивната гостоприм
ливост и љубезност, учениците се по
некогаш немирни, исто како и нашите
сакаат брза храна и кафулиња.
Инаку, тие остварија и средба
со градоначалникот на градот Терми
ни Имересе, Салваторе Бурафато, кој
се интересираше за образованието и
културата во Република Македонија.
Посетата беше остварена со
средства од Националната агенција
за европски образовни програми и
мобилност во рамки на програмата
„Леон ардо да Винчи“.

Во присуство на стотици граѓа
ни на 13.1.2014 година во централниот
парк во населбата Мичурин по осумна
есетти пат се одржа традиционалната
„Мичуринска средба“, што ја организира
истоименото здружение на граѓани под
покровителство на Општина Аеродром.
Традиционално како и секоја го
дина одбележувањето на празникот Ва
силица почна со палење на василичар
скиот оган и молитва за мир, по што се
кршеше василичарска погача со парич
ка за среќа. Годинава паричката падна
кај Маноли Џингов, стар мичуринец, кој
сега живее во Торонто, Канада, и кој го
презеде кумството од минатогодишни

от кум Зоран Џорлев.
Во рамките на прославата на го
лемиот православен празник „Свети Ва
силиј Велики“, меѓу народот познат како
Стара нова година,
се одржа богата
музичка програма,
а за време на мани
фестацијата се пос
лужуваше топол
чај, сокови, греен а
ракија, вино и сен
двичи.
Покрај до
маќините и прет
ставници на Општи

на Аер одром, на Мичуринската средба
присуствуваа и голем број истакнати
лица од политичкиот и стопанскиот жи
вот во Република Македонија.

СЕ ОДРЖА 18-ТА „МИЧУРИНСКА СРЕДБА“

26

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЖИВОТ

ВРЕДНИТЕ РАЦЕ НА КСЕНИЈА ТОДОРОВА

Ксенија Тодорова е една од нај
редовните читателки на општинскиот
весник „Аеродром“, чиишто креативни
фотографии и уникатни дела изработе
ни од најразлични техники, честопати
се сретнуваат во рубриката „Ѕид на
фотографии“.
Иако по професија е специја
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лизиран трансфузиолог и 40 години фии и слика уметнички творби.
работела на развитокот и унапредува
Таа е мајка на две деца и баба
њето на крводарителството, нејзиното на четири внуци, голем хуманист и
хоби и љубовта кон уметноста ја пра голем уметник. Со уметноста се за
ви голем уметник, кој се има закитено нимава уште од детството. Работи на
со бројни признанија и благодарници. сликарски картон со темперни бои, на
Активно и речиси професионално соз платно со масло и изработува мозаици
дава интересни и креативни фотогра со природни камчиња во нивната при
родна боја.
Дел од изработените дела ги
има подарено на внуците и на прија
телите.
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СПОРТ

СЕДМА КУП ТИТУЛА ЗА
МЗТ СКОПЈЕ – АЕРОДРОМ

МЗТ Скопје - Аер одром го освои
седмиот куп трофеј во својата истори
ја, што воедно беше трета куп титула
по ред за македонскиот кошаркарски
шампион.
Кошаркарската федерација на
Македонија овојпат реши организа
цијата на целото натпреварување, од
6-ти до 9-ти февруари, да се одвива
во Охрид по неколку финалиња одр
жани во Скопје во спортскиот центар
„Борис Трајковски“. Пред стартот на
натпреварувањето МЗТ важеше за
прв фаворит за освојување на Купот,
па така мораше и да го оправда тој
епитет. Првата пречка во четвртина
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финалето беше екипата на Струмица, преварувач на финалето беше избран
која беше совладана со резултат 100 капитенот на МЗТ, Тодор Гечевски.
– 75. Веднаш потоа во полуфиналето
За време на церемонијата на
противник беше Кожув и во реприза доделување на медалите, му беше до
од минатогодишното плеј-оф финале делена и награда на другиот репрезен
МЗТ беше победник и се пласираше тативец Ѓорѓи Чековски, како најдобар
во финалето со резултат 78 – 70.
кошаркар за 2013 година.
Во финалето, коешто беше
Со тоа една од двете цели е
четврто по ред куп финале за МЗТ, остварена. Следува завршницата од
противник беше Лирија, екипа која за АБА лигата каде што се „брка“ шес
прв пат успеа да избори пласман во тото место на табелата, коешто носи
самата завршница. Крајниот резултат пласман во Еврокуп-натпреварување
гласеше 76 - 73 во полза на македон то. По завршувањето на настапите во
скиот шампион, што значеше и поче Јадранската лига, МЗТ целосно ќе се
ток на големото славење во салата посвети на домашното првенство и ќе
„Билјанини извори“. За најдобар нат атакува на третата шампионска титула.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

СПОРТ

ФОТКА ЗА ДРЕС

фија од некој досегашен натпревар на МЗТ со некоја нео
бична ситуација, фан, дрес, или слични мотиви!

Драги фанови на МЗТ, ова е наградна игра за Вас. Ис
праќајте ги вашите фотографии со мотиви од акциит е на ва
шиот омилен клуб во инбокс на фан страницата на градона
чалникот на Општина Аер одром, Ивица Коневски на фејсбук
и очекувајте награда!
Најуспешните фотографии ќе бидат објавени на фан
страницата на градоначалникот на Општина Аеродром, Иви
ца Коневски и секој заинтересиран ќе има право да гласа за
најдобрата.
Наградата за фотката со најмногу лајкови е дрес на
МЗТ Скопје – Аеродром потпишан лично од капитенот То
дор Гечевски.
Наградната игра трае до 17-ти март.
Вклучете се во наградната игра ако имате фотогра

март - април 2014 година| број 57

29

ПИСМА

МЕ УВЕРИВТЕ
ДЕКА СÈ ШТО
ЌЕ ВЕТИТЕ ГО
Секоја чест,
ПРАВИТЕ
ветивте и по
чн
ав
те со асфалти
краците на ул
рање на
ицата „Божин
Николов“. И по
жот дека тоа
кр
ај
сомнеќе го направит
е, сега ме увер
сè што ќе вети
ивте дека
те го правите.
Благодарност
до вас и нека
уште еднаш
2014 година
В
и
биде поуспеш
било.
на од кога
М.А.
ЗА КУЧИЊАТА СКИТНИЦИ
НАДЛЕЖНА Е ШИНТЕРСКАТА СЛУЖБА
Почитувани,
Ви пишувам во името на многу наши соседи и сожители во
Општина Аеродром. Проблемот во населбата со кучињата
скитници мислам дека излегува од контрола. Толку многу се
намножени кучињата, што во глутници почнуваат да напаѓаат
минувачи, а не ретко и деца. На пример, мене пред два дена ме
опколија 5 кучиња, кои лаеја и трчаа по мене, па за момент
помислив дека ќе ме раскинат. Не знаев како да реагирам, имав
две торби во рацете и немав како да се одбранам. Мислев дека
срцето ќе ми застане. Немав ни каде да се засолнам, зашто ова се
случи во парк. Не сум против животните, ама сепак, треба да се
најде некое решение за добро на граѓаните.
Со почит,
Светлана, горда жителка на Општина Аеродром
Почитувана,
Ги разбираме Вашите проблеми, но исто така, мораме да Ве
информираме дека кучињата скитници се под надлежност на ЈП
„Комунална хигиена“, поточно под Шинтерската служба. Затоа,
најљубезно Ве замолуваме Вашето писмо да го препратите до
нив, а истото ќе го сториме и ние. Доколку имате дополнителни
прашања, може да се обратите до Одделението за инспекциски
работи во Општина Аеродром или на следниве телефонски
броеви 2401-521 и 2401-522, но и до Шинтерската служба на
820-1315.
Со почит,
Општина Аеродром
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ПОТРЕБА ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
Почитувани,
Интернет порталот на Општина Аеродром е многу добар
и секако може да биде и уште подобар ако се додадат
информации за здравствените домови во нашава
општина. Забележав дека и самите здравствени домови
во општинава се без веб портал. Потребата за овие
информации е голема како за општи информации, така и
за закажување прегледи. Еден портал со онлајн информации за услугите и опции за закажување консултации и
прегледи ќе ги намали турканиците и ќе ја оптимизира
ефективноста на персоналот во домовите. Слични веб
портали се секојдневие во сите ЕУ земји, па можеби ќе
се добри и за нашава општина.
Пријателски поздрав,
Д.П.
Почитувани,
Би сакале да Ви изразиме благодарност што се
обративте до Општина Аеродром и да Ве информираме
дека ни претставува особена чест што ни ја укажавте
Вашата доверба. Идејата е за поздравување и затоа се
потрудивме да ги објавиме на интернет страницата на
Општина Аеродром www.aerodrom.gov.mk телефонските
броеви на трите здравствени домови што се наоѓаат на
територијата на нашата општина. Освен тоа, нивните
телефонски броеви можете да ги најдете и во весникот
на Општина Аеродром, во кој редовно се објавуваат на
страницата ИНФО.
Со почит,
Општина Аеродром
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