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Од 21-ви до 30-ти ју ни на от во ре на сце на пос-
та ве на на фуд бал ско то иг ра лиш те кај пар кот на е зе-
ра та во Оп шти на А е род ром ќе се одр жи пр ви от Ме-
ѓу на ро ден фес ти вал на ко ме ди ја та „Го ла ме се чи на“.

Ова е ре зул тат на ус пеш но спро ве де ни от про-
ект кул тур но ле то „А е род ром се сме е“ ми на та та го ди-
на што на и де на од ли чен од ѕив кај пуб ли ка та ко га за 
прет ста ви те се ба ра ше стол че по ве ќе.

О ва а го ди на на фес ти ва лот ќе се о диг ра ат 8 

прет ста ви, од кои 6 прет ста ви од Ма ке до ни ја и 2 од 
стран ство. 

Ме ѓу на род ни от фес ти вал „Го ла Ме се чи на“ има 
нат пре ва ру вач ки ка рак тер , со трич ле на жи ри ко ми-
си ја. Ќе се до де лу ва ат че ти ри па рич ни наг ра ди и тоа 
наг ра да за нај доб ра ре жи ја, за нај доб ра маш ка и за 
нај доб ра жен ска у ло га, ка ко и гран при за нај доб ра 
прет ста ва. 

МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА 
КОМЕДИЈАТА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“

Од 21-ви до 30-ти јуни кај паркот на езерата

ВЛЕЗОТ ЗА СИТЕ ПРЕТСТАВИ Е БЕСПЛАТЕН!



О фор му ва ње то на „Го ла Ме-

се чи на“, ме ѓу на ро ден те а тар ски 

фес ти вал на ко ме ди ја та, ми се на-

мет на ка ко им пулс при мен од гра-

ѓа ни те по ус пеш но то  завр шу ва-

ње на ми на то го диш но то кул тур но 

лето што го ор га ни зи ра ше Оп шти-

на А е род ром во со ра бот ка со Те а-

тар Ко ме ди ја.

Ко ме ди ја та ка ко на јат рак-

ти вен те а тар ски жанр во ком би-

на ци ја со от во ре но не бо, ме се чи-

на и ѕвез ди... го ле ми от ин те рес на 

пуб ли ка та за „те а тар во сво ја та 

оп шти на“, пос ве те нос та на гра-

до на чал ни кот г. Ко нев ски во ре а-

ли зи ра ње на пот ре би те на сво и те 

гра ѓа ни, мо јот ен ту зи ја зам во ком-

би на ци ја со про фе си о нал но то ис-

кус тво и поддр шка та, до вер ба та и 

про фе си о нал нос та на ра ко вод ни от 

тим на Те а тар Ко ме ди ја, беа по ве-

ќе од до вол на при чи на да се ос ме-

ли ме да „за ви ва ме на ме се чи на“.

Фес ти ва лот е фи нан си ран 

од Бу џе тот на Оп шти на та, од Ми-

нис тер ство то за кул ту ра и од соп-

стве ни те сред ства на Те а тар ко ме-

ди ја. Ка ко што мо же те да ви ди те 

од ре пер то а рот, и ма ме прет ста ви 

од Туз ла, БиХ и Бел град, Ср би ја, од 

скоп ски те те ат ри Драм ски, МНТ и 

од Те а тар Ко ме ди ја, од Би то ла и од 

Стру ми ца. Фес ти ва лот има нат пре-

ва ру вач ки ка рак тер . Трич ле на та 

жи ри ко ми си ја ќе до де ли наг ра ди 

за нај доб ра маш ка и жен ска у ло-

га, за нај доб ра ре жи ја и нај доб ра 

прет ста ва.  

Ќе ми прет ста ву ва ог ром но 

за до вол ство до кол ку и го по го ди-

ме вку сот на пуб ли ка та, би деј ќи 

со ог ром но вни ма ни е, во рам ки те 

на бу џе тот, ги од брав ме  прет ста-

ви те за на ше то пр во фес ти вал ско 

из да ни е. У бе де на сум де ка и а ко во 

ис ти от тер мин до де ка тра е фес ти-

ва лот има и свет ско пр вен ство во 

фуд бал, по се те нос та ќе би де го ле-

ма, би деј ќи на „ГО ЛА МЕ СЕ ЧИ НА СЕ 

СЛУ ЧУ ВА АТ МНО ГУ ВОЛ ШЕП СТВА, 

СЕ ОС ТВА РУ ВА АТ МНО ГУ ФАН ТА ЗИ И 

И ЖЕЛ БИ, ТАН ЦУ ВА АТ СА МО ВИ ЛИ 

И СЕ СЛУ ЧУ ВА АТ ТЕ А ТАР СКИ И ЛУ-

ЗИ И!!!“

По чи ту ва ни мои а е род ром-

ци, те а тар ска та у мет ност е хра на 

за ду ша та, а  сме е ње то е здрав је!!! 

Се гле да ме на „Го ла Ме се чи на“

Је ле на Жу гиќ

ди рек тор на Те а тар Ко ме ди ја

ДА „ЗАВИВАМЕ“ НА МЕСЕЧИНА!
Комедијата како најатрактивен театарски жанр во комбинација со отворено небо, месечина 
и ѕвезди... големиот интерес на публиката за „театар во својата општина“, посветеноста 
на градоначалникот, мојот ентузијазам, професионалното искуство и професионалноста на 
тимот беа повеќе од доволна причина да се осмелиме да „завиваме“ на месечина



1. ХАМЛЕТ ВО ПИКАНТЕН СОС од Алдо Николај во режија на Александра  

 Кардалевска во продукција на Театар Комедија – 21.06.2014 год.

2. ХАМЛЕТ ВО ДОЛНА МРДУША од Иво Брешан во режија на Мустафа   

 Надаревиќ во продукција на Народно позориште Тузла – 22.06.2014 год.

3. СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ од Бранислав Нушиќ во режија на Синиша Евтимов во  

 продукција на Македонски народен театар – 23.06.2014 год.

4. БЕЗ ПАНИКА  според „Паника“ од Миха Милиахо во режија на Благој Мицевски  

 во продукција на Народен театар Битола – 24.06.2014 год.

5. ПОДЗЕМНА КОМЕДИЈА од Христо Бојчев во режија на Деан Дамјановски во  

 продукција на Народен театар Струмица „Антон Панов“ – 25.06.2014 год.

6. СОЛУНСКИ ПАТРДИИ од Миле Попоски во режија на Коле Ангеловски во  

 продукција на Драмски театар Скопје – 26.06.2014 год.

7. ПУКНА СРАМ од Душан Јанковиќ во режија на Милица Краљ во продукција на 10  

 fingers  10 ideas production - 27.06.2014 год.

8. МНОГУ ВРЕВА ЗА НИШТО од Вилијам Шекспир во режија на Дејан   

 Пројковски во продукција на Театар Комедија (ПРЕМИЕРА) – 30.06.2014 год 

 (во чест на наградените)

ПОЧЕТОК: 21:00 ЧАСОТ

ЛОКАЦИЈА: КАЈ ПАРКОТ НА ЕЗЕРАТА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

РЕПЕРТОАР НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА 

„ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2014
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АКТИВНОСТИ

Ко шар кар ски от клуб на Оп-
шти на А е род ром, „МЗТ Скоп је – А е-
род ром“ на 3.6.2014 го ди на трет пат 
по ред ја од бра ни ти ту ла та 
др жа вен пр вак на Ма ке до-
ни ја.

Со ре зул тат од 88:79 во 
четвр ти от фи на лен нат пре вар 
беа по ус пеш ни од сос та вот на 
„Ра бот нич ки“, зат во рај ќи ја 
се ри ја та со (3-1) и ос во ју вај-
ќи ја двој на та ти ту ла по о на а 
за ра бо те на во Ку пот на Ма ке-
до ни ја.

Со тоа „си но-бе ли те“ 
го од бра ни ја се то она што го 
гра де а не са мо во о ва а ту ку 

и прет ход ни те две се зо ни. Дој до а до 
мо мент кој до се га бе ше при ви ле ги-
ја са мо на клу бот што го по бе ди ја во 

ова 22-ро по ред фи на ле на ма ке-
дон ски от плеј-оф, „Ра бот нич ки“.

Ни мал ку лес но, со мно гу 
труд, но и со го ле мо зна е ње, 
из бра ни ци те на тре не рот Зо-
ран Мар тич дој до а до уш те 
една по са ку ва на цел - ти ту-
ла та.

До шам пи он ски от хет-
трик дој до а со ста бил на иг ра, 
без по го ле ми ос ци ла ци и, кои 
беа при сут ни во прет ход ни те 
из да ни ја од го ле мо то фи на ле. 

Ос во ју ва ње то на три 
двој ни кру ни во из ми на ти те 
три го ди ни, се ка ко, е доб ра 
у вер ти ра пред мно гу о че ку-

МЗТ ГО ОСВОИ ТРЕТИОТ ШАМПИОНСКИ ТРОФЕЈ ВО НИЗА
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ва но то вра ќа ње на нас та пи те во но ви от СЦ „Ја не Сан дан-
ски" на стар тот од на ред на та се зо на.

Во те кот на се зо на та и ма ше по де ми и па до ви, ло ши 
и у ба ви мо мен ти, но, се пак, сè доб ро се завр ши. Прет ход-
но во Ох рид МЗТ го ос во и сед ми от куп тро феј во сво ја та 
ис то ри ја.

АКТИВНОСТИ

МЗТ ГО ОСВОИ ТРЕТИОТ ШАМПИОНСКИ ТРОФЕЈ ВО НИЗА
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На 10.6.2014 го ди на по по вод 
пр ви от пат ро нен праз ник на но во то 
ос нов но у чи лиш те во Ре он ски цен-
тар „А е род ром“ гра до на чал ни кот на 
Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев-
ски, све че но го от кри спо ме ни кот на 
А лек сан дар Ма ке дон ски, пат ро нот 
на у чи лиш те то. 

Гра до на чал ни кот Ко нев ски 
из ја ви де ка пок рај пос та ву ва ње то на 
скул пту ра та, ова ле то хор ти кул тур но 
ќе се у ре ди и дво рот на у чи лиш те то 
со што у че ни ци те на е сен ќе ја поч-
нат но ва та у чеб на го ди на во нов и 
поп ри ја тен ам би ент.

Пок рај гра до на чал ни кот, на 

све че но то от кри ва ње на спо ме ни кот 
при сус тву ва ше и ми нис те рот за об-
ра зо ва ни е, Спи ро Рис тов ски кој им 
по са ка на у че ни ци те при ја тен рас-
пуст, со ог лед на тоа што е пос ле ден 
ден од о ва а у чеб на го ди на.

Скул пту ра та на А лек сан дар 
Ма ке дон ски, ко ја е ви со ка 3,5 мет ри, 
е из ра бот ка и до на ци ја на на ша та 
поз на та скул птор ка Ва лен ти на Сте-
ва нов ска, ко ја ја из ра бо ти и скул пту-
ра та „Во ин на коњ“.

И на ку, пр ви от пат ро нен праз-
ник у че ни ци те од ОУ „А лек сан дар 
Ма ке дон ски“ го од бе ле жа а со при-
год на прет ста ва во у чи лиш те то.

АКТИВНОСТИ

УЧИЛИШТЕТО ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР„АЕРОДРОМ“ ДОБИ СКУЛПТУРА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
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АКТИВНОСТИ

УЧИЛИШТЕТО ВО РЕОНСКИ ЦЕНТАР„АЕРОДРОМ“ ДОБИ СКУЛПТУРА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
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АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е-
род ром не о дам на 
об ја ви тен дер за из-
град ба на ав то мат ски 
сис тем за на вод ну ва-
ње на зе ле ни ло то во 
на сел ба та Јане Сан-
дан ски.

Ста ну ва збор 
за про ект, со кој јав-
но то зе ле ни ло во о вој 
дел од Оп шти на та, по точ но од ОУ 
„Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ до бу ле ва рот 
„Ср би ја“, ќе се на вод ну ва со ав то-

мат ски е лек трон ски прс кал ки, кои 
ќе би дат ште лу ва ни да ја по ле ва ат 
тре ва та во од ре де ни пе ри о ди од 

де нот.
На повр ши на 

од 13 хек та ри ќе би-
дат пос та ве ни о ко лу 
1.500 прс кал ки, кои 
ќе цр пат во да од бу-
на ри те за на вод ну-
ва ње, та ка што ќе се 
ко рис ти ис клу чи во 
тех нич ка во да и на 
тој на чин ќе се ште ди 

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

Со по ло жу ва ње све жо цве ќе на спо ме ни кот на Ја- 
не Сан дан ски во ис то и ме ни от пар к на 18.5.2014 го ди на 
гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца Ко нев ски 
ја од бе ле жа 142-го диш ни на та од ра ѓа ње то на о вој го лем 
ма ке дон ски ре во лу ци о нер .

Све жо цве ќе на спо ме ни кот по ло жи ја де ле га ци и 

на Оп шти на Ки се ла Во да, на Со ве тот на Оп шти на А е род-
ром, ка ко и де ле га ци и на ос нов ни те у чи лиш та и гра дин-
ки те на те ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром.

Нај поз на та мис ла на Ја не Сан дан ски е „Да жи ве
еш зна чи да се бо риш, ро бот за сло бо да, а сло бод ни от 
 за совр шен ство“.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ОБЈАВИ ТЕНДЕР ЗА АВТОМАТСКО 
НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО 

ОДБЕЛЕЖАНА 142ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА 
РЕВОЛУЦИОНЕРОТ ЈАНЕ САНДАНСКИ
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АКТИВНОСТИ

„Не сме е ме да доз-
во ли ме ев рос кеп ти циз-
мот, кој е ве ќе при су тен и 
во зем ји те-член ки на ЕУ, 
да се реф лек ти ра и во на-
ша та зем ја, што би би ло 
ре зул тат на не за до вол-
ство то на гра ѓа ни те од 
дол го го диш но то че ка ње 
пред пор ти те на У ни ја та“.

Ова го из ја ви гра-
до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко-
нев ски, во фун кци ја на 
коп рет се да вач на 10-от сос та нок 
на За ед нич ки от кон сул та ти вен 
ко ми тет ме ѓу Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја и Ко ми те тот на ре ги о ни на 
Ев роп ска та у ни ја, што се одр жа 
на 3.6.2014 го ди на во хо те лот „Хо-
ли деј ин“ во Скоп је, по ви ку вај ќи ги 
прет став ни ци те на ЕУ да ни по мог-
нат „пра вил но да ги ре а ли зи ра ме 

си те пот реб ни че ко ри“ и да ја ис-
ко рис тат нив на та моќ и вли ја ни е 
за да се ис пол ни „жел ба та на на-
ши те гра ѓа ни Ре пуб ли ка Ма ке до-
ни ја да ста не член ка на Ев роп ска-
та у ни ја“.

Тој до да де де ка ло кал на та 
власт е ак тив но вклу че на во тој 
про цес и „има зна чај на у ло га во 

спро ве ду ва ње то на ре фор-
ми те за им пле мен ти ра ње 
на ев роп ски те стан дар ди“.

И на ку, на сос та но-
кот сво и об ра ќа ња и ма а 
и ми нис те рот за ло кал на 
са мо уп ра ва, Та хир Ха ни, 
гра до на чал ни кот на Град 
Скоп је, Ко це Тра ја нов ски, 
гра до на чал ни кот на Ка-
нур , Фран ци ја, Жак Бланк, 
ка ко и гра до на чал ни ци те и 
дру ги прет став ни ци на оп-
шти ни те од Ма ке до ни ја и 

од по ве ќе ев роп ски гра до ви, кои 
раз го ва ра а за от во ра ње мож нос ти 
на оп шти ни те за ди рек тен прис тап 
до ев роп ски те фон до ви за зем ји те 
кан ди да ти и по тен ци јал ни кан ди-
да ти за член ство во ЕУ, ка ко што 
се И ПАР Д-пет та та ком по нен та и 
но ва та ИПА прог ра ма.

На 14.5.2014 го ди на Ев роп-
ско то дви же ње во Ре пуб ли ка Ма-
ке до ни ја (ЕДР М) го завр ши од бе-
ле жу ва ње то на Де нот на Ев ро па 

со Све че на 
а  к а  д е  м и  ј а 
во Мла дин-
ски от кул ту-
рен цен тар , 
на ко ја ме ѓу 
дру го то беа 
до де ле ни и 
наг ра ди те од 
дет ски от ли-
ко вен кон-
кур с на те ма: 

„Ко га сум јас то ле ран тен?“ („Да ја 
са ка ме Ев ро па!“) што го ор га ни зи-
ра а Оп шти на А е род ром и Ев роп-
ско то дви же ње во Ре пуб ли ка Ма-

ке до ни ја по по вод 9-ти Мај, Де нот 
на Ев ро па.

Наг ра ди за ос во е но пр во 
мес то до би ја БОР ЈАН ДИ НЕВ СКИ, 
ЕВ ГЕ НИ ЈА НЕ ДЕЛ КО ВА и И ВА НА 
И КО НО МО ВА.

На кра јот на ма ни фес та-
ци ја та со при год на ко ре ог ра фи-
ја нас та пи ја нај мла ди те, де ца та 
од гра дин ка та „Ср нич ка“, за кои, 
ка ко што бе ше ре че но, се вр зу ва 
ид ни на та на оп штес тво то и кои до-
ло ви ја ка ко из гле да ид ни на та низ 
дет ска иг ра и ос во и ја фре не ти чен 
ап ла уз, нас мев ки и сим па ти и на 
пуб ли ка та.

ДА НЕ ДОЗВОЛИМЕ ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ!

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИТЕ ЦРТЕЖИ ОД 
КОНКУРСОТ НА ТЕМА „ЕВРОПА ВО МОЈОТ СОН“
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АКТИВНОСТИ

Дет ска та гра дин ка „Ср нич ка“ до би 
грант од 61.600 де на ри за ре а ли за-
ци ја на про ек тот „Гра ди на на доб-
ри на и љу без ност“, кој пок рај е ду-

ка тив ни те ак тив нос ти има за цел 
на ма лу ва ње на пот ро шу вач ка та на 
е лек трич на и топ лин ска е нер ги ја.
Со ре а ли за ци ја на о вој про ект се 

о че ку ва пот ро шу вач ка та на е лек-
трич на и топ лин ска е нер ги ја да се 
на ма ли за 30 от сто, пре ку пос та ву-
ва ње со лар ни ко лек то ри во об јек-
тот „Цр вен ка па“. 
Во рам ки те на о вој про ект се пред-
ви де ни содр жи ни низ кои де ца та 
ди рек тно ќе се вклу чат во сле де-
ње, над гле ду ва ње и кон тро ли ра ње 
на про це сот на им пле мен та ци ја на 
про ек тот и е фек ти те од не го врз 
жи вот на та сре ди на.
Гран тот за ре а ли за ци ја на о вој про-
ект го о без бе ди здру же ни е то за 
е ду ка ци ја, ко му ни ка ци ја и кон сал-
тинг OXO и Швај цар ска та а ген ци ја 
за раз вој и со ра бот ка, прет ста ву-
ва на од кан це ла ри ја та во Скоп је.

На 31.5.2014 го ди на зад ТЦ „Би сер “ се ор-
га ни зи ра га раж на про даж ба (Ga ra ge Sa le), 
на ко ја де ца од ос нов ни те у чи лиш та од Оп-
шти на А е род ром и биз нис сту ден ти од У ни-
вер зи те тот А ме ри кан ко леџ - Скоп је (У АКС) 
про да ва а ста ри и не у пот ре бу ва ни соп стве-
ни пред ме ти.
Цел та на га раж на та про даж ба, ко ја прет-
ста ву ва во о би ча е на прак ти ка што по тек ну-
ва од САД, е да се пот тик нат и да се раз ви јат 
веш ти ни за про даж ба кај де ца та и сту ден-
ти те. Ос вен тоа, 50 от сто од соб ра ни те сред-

ства ќе се до ни ра ат во здру же ни е-
то за заш ти та и гри жа за жи вот ни 
„А ни ма Мун ди“.
Га раж на та про даж ба ја ор га ни зи-
ра а сту ден ти те на У АКС во пар тнер-
ство со Оп шти на А е род ром и „Па ко-
мак“.

„ЦРВЕНКАПА“ ЌЕ СТАНЕ ЕНЕРГЕТСКИ 
ЕФИКАСНА ГРАДИНКА

СТАРО ЗА МЕНЕ, НОВО ЗА ТЕБЕ!
Прва гаражна продажба во Аеродром
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АКТИВНОСТИ

Жи те ли те на Оп шти на А е род-
ром на 18.5.2014 го ди на по ка жа а 
не се бич на ху ма ност до ни рај ќи над 5 
то ни хра на, во да, об ле ка и хи ги ен ски 
сред ства во ху ма ни тар на та ак ци ја за 
по мош на Ср би ја и Бос на и Хер це го-
ви на, по точ но на нив ни те оп шти ни 
чии жи те ли претр пе а ог ром ни ште ти 
во поп ла ви те. 

На вон ред на та сед ни ца на Со-
ве тот на Оп шти на А е род ром што се 
одр жа на 19.5.2014 го ди на чле но-
ви те на Со ве тот ед ног лас но до не со а 
Од лу ка за до де лу ва ње фи нан сис ка 

по мош за са ни ра ње на пос ле ди ци те 
од е ле мен тар ни те не по го ди, поп ла-
ви те во Ср би ја и БиХ.

Со цел да из ле зе во прес рет 
на нас тра да но то на се ле ни е, Оп шти-

на А е род ром од сво јот Бу џет из дво и 
фи нан сис ка по мош во ви си на од 
600.000 де на ри, кои ќе се спро ве дат 
со пос ред ство на Цр ве ни от крст на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ба зе нот „А е род ром“, кој од го-
ди на ва го но си и ме то „Ак вад ром“, ја 
от во ри лет на та се зо на на 31-ви мај. 
Ме наџ мен тот на ба зе нот за ле то-
то 2014 на ја ви но ви те ти, кои пок рај 
во де ни те лу до ри и ка ко не за мен лив 
ас пект на ра бо те ње то на ба зе нот, ќе 
им по ну дат на по се ти те ли те до пол-
ни тел на за ба ва. Од о ва а се зо на во 

ком плек сот на ба зе нот „А е род ром“ 
ќе би де от во рен рес то ран со раз лич-
ни спе ци ја ли те ти, а ќе би дат от во ре-
ни и до пол ни тел ни ба ро ви за по се ти-
те ли те. 

Она што е нај зна чај но за љу-
би те ли те на спор тот, е но во ор га ни-
зи ра ни от спор тски кор нер на ме нет 
за сле де ње на фуд бал ски те нат пре-

ва ри од свет ско то пр вен ство во Бра-
зил.

За без бед нос та на ка па чи те 
ќе се гри жат спа су ва чи - по двај ца 
или трој ца во сме на, во за вис ност од 
бро јот на по се ти те ли. 

Це на та за влез е ис та ка ко ми-
на та та го ди на - 200 де на ри дне вен 
би лет, а по луд не вен би лет за пе ри о-
дот од 15:00 до 17:30 ча сот ќе чи ни 
130 де на ри. Вле зот за де ца до 2 го-
ди ни е бес пла тен. 

И на ку, за вре ме на свет ско то 
пр вен ство во фуд бал ќе би де от во ре-
на лет на бав ча, ка де ќе мо же да се 
сле дат нат пре ва ри те од пр вен ство то 
во Бра зил.

Но ви на го ди на ва на ба зе нот е 
и мож нос та во ком плек сот да се ор-
га ни зи ра ат ро ден ден ски и дру ги те-
мат ски за ба ви, кон цер ти, про мо ци и 
и слич но. 

БЛАГОДАРНОСТ 
ДО АЕРОДРОМЦИ 
ЗА ХУМАНОСТА!

АЕРОДРОМ ДОНИРАШЕ 600.000 ДЕНАРИ ЗА ПОПЛАВЕНИТЕ

БАЗЕНОТ „АКВАДРОМ“ ЈА ПОЧНА ЛЕТНАТА СЕЗОНА

За пот се ту ва ње, ба зе нот ра бо ти 
се кој ден ос вен по не дел ник од 10:30 до 
17:30 ча сот. По де тал ни ин фор ма ци и мо
же да се до би јат на ba zen@ba ze na e rod
rom.mk или https://www.fa ce bo ok.com/
Ba ze nA e rod rom. 
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На 13.5.2014 го ди на пред 
пен зи о нер ски от дом „Ја не Сан дан-

ски“, се одр жа а рек ре а тив ни спор-
тски иг ри, 19-ти по ред, кои ги ор га-

ни зи ра Здру же ни е то на пен зи о не ри 
„Со ли дар ност-А е род ром“.

Гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, кој ги 
прог ла си иг ри те за от во ре ни из ја ви 
де ка Оп шти на та се ко гаш ги поддр-
жу ва ак тив нос ти те на пен зи о не ри те, 
о со бе но ко га ста ну ва збор за иг ри во 
фун кци ја на здрав је то и рек ре а ци ја-
та на пен зи о не ри те.

На спор тски те иг ри, кои се 
ор га ни зи ра ат тра ди ци о нал но се ко ја 
го ди на, у чес тву ва а 5-те ог ра но ци на 
здру же ни е то и тоа во 11 дис цип ли-
ни ка ко што се стре лаш тво, пи ка до, 
вле че ње ја же, шах, до ми но и дру го.

На 20.5.2014 го ди на во До-
мот на АРМ се одр жа 12-та по ред 
Ре ги о нал на ре ви ја на пес ни, му зи ка 
и иг ри, чиј што до ма ќин е Здру же ни-
е то на пен зи о не ри „Со ли дар ност“ од 
Оп шти на А е род ром.

„Оп шти на А е род ром ка ко 
до се га, та ка и во ид ни на ќе про-
дол жи да ги поддр жу ва си те ак-
тив нос ти на пен зи о не ри те, о со бе-
но ко га ста ну ва збор за иг ри кои се 
во фун кци ја на здрав је то и рек ре-
а ци ја та на пен зи о не ри те“, из ја ви 
гра до на чал ни кот на Оп шти на А е-
род ром, И ви ца Ко нев ски.

Пок рај до ма ќи ни те од Оп шти-
на А е род ром, на ре ви ја та у чес тву ва а 

уш те 7 здру же ни ја на пен зи о не ри од 
Кра то во, Кри ва Па лан ка, Ку ма но во, 

Га зи Ба ба, Ки се ла Во да, Цен тар , ка ко 
и во е ни те пен зи о не ри.

АКТИВНОСТИ

ОДРЖАНИ 19ТИ СПОРТСКИ ИГРИ НА 
ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

РЕГИОНАЛНА РЕВИЈА НА ПЕСНИ, МУЗИКА И 
ИГРИ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ
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На 23.5.2014 го ди на со четвр-
та та ра бо тил ни ца што се одр жа во 
ОУ „Ди ми тар Ма ке дон ски“ завр ши 
про ек тот „Мај – ме сец на без бед нос-
та во Оп шти на А е род ром“, кој се ор-
га ни зи ра во со ра бот ка со по ли цис-
ка та ста ни ца „А е род ром“.

За вре ме на де ба ти те на че-
ти ри те ра бо тил ни ци прет став ни ци те 
на МВР по тен ци ра а не кол ку со ве ти 
за на чи ни те ка ко да се заш ти ти ме од 
краж би, ка ко што се затворање на 
си те вра ти и про зор ци во до мо ви те и 

ав то мо би ли те, да се не гу ва ат доб ро-
со сед ски те од но си, да не се доз во лу-
ва не поз на то ли це да вле зе во до мот 
и се ко ја сом ни тел на си ту а ци ја да се 
при ја ви во по ли ци ја на те ле фон ски от 
број 192.

Ис то та ка, во рам ки на про-
ек тот, на куќ ни те со ве ти, мес ни те и 
ур ба ни те за ед ни ци им се дос та ву ва а 
пла ка ти со слич ни со ве ти, кои ќе мо-
жат да се об ја ват во вле зо ви те, со 
цел да се спре чат краж би те и да се 
по доб ри оп шта та без бед ност.

АКТИВНОСТИ

УСПЕШНО ЗАВРШИ ПРОЕКТОТ 
„МАЈ – МЕСЕЦ НА БЕЗБЕДНОСТА 

ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ“
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Дра ги чи та те ли,  Оп шти на 
А е род ром од не о дам на Ви ну ди 
мож ност на о ви е стра ни ци од 
вес ни кот да го по ка же те сво јот 
кре а ти вен дух прет во рен во Ва ши 
фо тог ра фи и. Ток му о вој прос тор 
од вес ни кот е пос ве тен на си те 
тие што са ка ат и у ме ат да фо тог-
ра фи ра ат или, пак, по се ду ва ат 
прек рас ни фо тог ра фи и. При фат-
ли ви се фо тог ра фи и те со кои ќе ја 
прет ста ви те Оп шти на А е род ром, 
при ро да, пеј за жи, фо тог ра фи и од 
Вас сли ка ни во неа, од Ва ши те 
нај слат ки, на јот ка че ни и нај среќ-
ни деца, ми ле ни чи ња, о ни е кои Ви 
ја сме ат ду ша та, ед нос тав но, сè 
што мис ли те де ка е ин те рес но и 
зас лу жу ва мес то во о вој вес ник. 

Ста ри те фо тог ра фи и од Оп-
шти на  А е род ром ќе би дат об ја-
ве ни  со по себ но за до вол ство!    
Фо тог ра фи и те мо же те да ги ис-
пра ќа те  на е лек трон ска та ад ре са 
на вес ни кот:  

ves nik@a e rod rom.gov.mk

ЗА ДОЛ ЖИ ТЕЛ НО! 

ПОК РАЈ ФО ТОГ РА ФИ ЈА ТА, ТРЕ БА ДА СЕ НА ВЕ ДЕ 
НАС ЛО ВОТ, ЛО КА ЦИ ЈА ТА И И МЕ ТО НА АВ ТО РОТ.

"
Паркот во Лисиче" - Владо Куфалов

"
Мај и дожд" - Олга Николовска

"
Сонце" - Игор Пејиќ
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"
Зајдисонце" - Дамјан Никифоров

"
Изгрев" - Гоце Калевски

"
Виножито" - Оле Ристовска

"
Виножито" - Раде Стојчески

"
Пролет" - Маја и Јорданчо

ЅИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ
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Во гра дин ка та „Ср нич ка“ на 
16.5.2014 го ди на се одр жа ра бо-
тил ни ца за здра ва хра на под мо то то 
„Ден на ре во лу ци ја во ис хра на та“.

За вре ме на ра бо тил ни ца та 
де ца та од по го ле ми те гру пи под гот-
ву ва а са ла та од зе лен чук во бо и те на 
ви но жи то то.

Ис то та ка, пре ку иг ри и раз го-
во ри за здра ва та хра на де ца та у че а 
кои ви та ми ни ги содр жат о вош је то 

и зе лен чу кот и ка ко тоа вли ја е врз 
нив но то здрав је.

Цел та на о ва а ак тив ност е да 
се е ду ци ра ат де ца та и ро ди те ли те за 
важ нос та на до маш но при гот ве на-
та хра на, за здра ва та хра на и на тој 
на чин да се пре ве ни ра ат од ре де ни 
здрав стве ни сос тој би, кои се ре зул-
тат на нез дра ва хра на.

„Де нот на ре во лу ци ја та во ис-
хра на та“ е дел од ак тив нос ти те на 

Фон да ци ја та за хра на на Џеј ми О ли-
вер во Ма ке до ни ја што се ре а ли зи ра 
во со ра бот ка со Ми нис тер ство то за 
труд и со ци јал на по ли ти ка.

Во ОУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ 
на  2-ри мај се одр жа „Еко ден“, 
во чии рам ки се ор га ни зи ра а по-
ве ќе е ко лош ки ак тив нос ти и тоа 
еко-ре ви ја, за са ду ва ње цве ќи ња, 
у ре ду ва ње на у чи лиш ни от двор , 
ка ко и со бир на ак ци ја на хар ти ја и 
плас тич на ам ба ла жа.

Под мо то то „Со цве ќе до мир 
и ху ма ност“ на 10.6.2014 го ди-
на во ОУ „Бра ќа Ми ла ди нов ци“ се 
одр жа ху ма ни тар на ли ков на ра бо-
тил ни ца по по вод кра јот на у чеб-
на та го ди на и по че то кот на лет ни-
от рас пуст. 

На ра бо тил ни ца та, ко ја и ма-
ше ху ма ни та рен ка рак тер , при сус-
тву ва ше поз на ти от ма ке дон ски 
сли кар Жив ко По пов ски-Цве тин, 
кој за ед но со у че ни ци те сли ка-
ше бе ли ро зи на тем на под ло га. 
Нацр та ни те сли ки беа про да ва ни 
по сим бо лич на це на, а соб ра ни те 
сред ства ќе би дат до ни ра ни во ху-
ма ни тар ни це ли за у че ни ци од ОУ 
„Бра ќа Ми ла ди нов ци“.

Ис то та ка, дел од у че ни ци те 

се прет ста ви ја со ли те ра тур но чи-
та ње пес ни, ис пра ќај ќи по ра ка за 
мир и ху ма ност до си те лу ѓе. 

На кра јот ра бо тил ни ца та 
завр ши та ка што при сут ни те у че-
ни ци, нас тав ни ци и гос ти пуш ти ја 
по ра ка во ши ше „Со дет ски от цвет 
за мир, ху ма ност и со ли дар ност“ 
во во ди те на ре ка та Вар дар .

„ДЕН НА РЕВОЛУЦИЈА ВО ИСХРАНАТА“ 
ВО ГРАДИНКАТА „СРНИЧКА“

ЕКО-АКТИВНОСТИ ВО ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

„СО ЦВЕЌЕ ДО МИР И ХУМАНОСТ“ ПОРАКА НА 
УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОЛЕМ УСПЕХ 
ПО МАТЕМАТИКА 
НА УЧЕНИЦИТЕ 
ОД ОУ „БРАЌА 

МИЛАДИНОВЦИ“
У че ни ци од ОУ „Бра ќа Ми ла-

ди нов ци“ не о дам на у чес тву ва а на 
нат пре ва рот по ма те ма ти ка, кој се 

одр жа во ОУ „Ки рил Пеј чи но виќ“ 
во Оп шти на Ки се ла Во да.

На оп штин ски от и на ре ги о-
нал ни от нат пре вар наг ра ди ос во-
и ја у че ни ци те Тео Вој но виќ, Јо ван 
Пар ла па нов, Ан тон Тен тов и Ста ша 
Пет ро виќ од од де лен ска нас та ва, 
ка ко и у че ни ци те Ла ра Рај ча нов-
ска, Јо а ни киј Чу лев, А лек сан дар 
Бу цев ски и И гор У тев ски од пред-
мет на нас та ва.
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ОУ „Го це Дел чев“ на нат пре-
ва рот на Свет ски от ден на ак ци ја на 

те ма „Заш те да на е нер ги ја“ ос во и 
тре то мес то и бе ше е дин стве ни от 

у чес ник од Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.
Свет ски от ден за заш те да на 

е нер ги ја та бе ше ор га ни зи ран од 
Фон да ци ја та за е ко лош ка е ду ка ци-
ја (ФЕЕ) и Здру же ни е то на гра ѓа ни 
ОХО, на кој у чес тву ва а 57 зем ји од 
све тот.

На нат пре ва рот ОУ „Го це Дел-
чев“ у чес тву ва ше со ви де о за спро-
ве де ни ак тив нос ти, и тоа: па ра да од 
мас ки и де ле ње фла е ри, фуд бал ски 
нат пре вар , пре зен та ци и со мо де ли и 
ма ке ти за ште де ње е нер ги ја, ка ко и 
пос та ву ва ње штед ли ви све тил ки во 
у чи лиш те то.

У че ни ци те од ОУ „А лек сан дар 
Ма ке дон ски“ на 21.5.2014 го ди на 
спро ве до а из вид нич ки ак тив нос ти 
со цел да се за поз на ат со ра бо та та 
на из вид ни ци те и пре ку за ба ва да 
се стек нат со веш ти ни за лич на без-
бед ност, ка ко и на чи ни за сна о ѓа ње 
и о ри ен та ци ја во при ро да та.

По по вод Свет ски от ден на 
пла не та та Зем ја на 29.4.2014 го ди на 
во ОУ „Ла зо Ан ге лов ски“ се из ве де 
„еко-дра ма“.

Во еко-дра ма та, ко ја е ав тор-
ско де ло на у че ни ци те Ни ки ца Ман-
џу ков ски и Ма ри ја По пов ска од сед-
мо од де ле ни е, у чес тву ва а чле но ви те 
на драм ска та сек ци ја „Лаз-ал“, во 
ре жи ја на нас тав ни ци те Кос та дин ка 
По пов ска и Ва лен ти на Пет ро ва.

Ис то та ка, за пот ре би те на 
прет ста ва та се соз да де и у чи лиш на 
е ко лош ка хим на чи иш то ав то ри на 
тек стот се пов тор но ис ти те у че ни ци, 
до де ка ав тор и а ран жер на му зи ка-
та е Рис то Са мар џи ев. У чи лиш на та 
еко-хим на се сни ма ше во сту ди о то 
на Крис ти јан Габ ров ски, а ја из ве де 
сед мо од де лен ка та Са ра Гли го ро ва.

(o u la zo an ge lov ski.com.mk)

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ОСВОИ ТРЕТО МЕСТО ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

ИЗВИДНИЧКИ АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД
ОУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“

ЕКОДРАМА И ЕКОХИМНА ЗА ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

ОБРАЗОВАНИЕ
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При каз на та во Рио 
2  поч ну ва со Блу, Џу ел и 
нив ни те три де   ца, кои се 
за ба ву ва ат во нив ни от 
дом во Рио, до де ка по-
ра неш на та соп стве нич ка 
на Блу, Лин да и неј зи ни от 
соп руг Ту ли о се во А ма-
зон. За вре ме на прес то-
јот во А ма зон тие от кри-
ва ат ја то на си ни ма ка ви 
(ара-па па га ли).

То гаш Џу ел и Блу 
пре ку те ле ви зи ја доз на-
ва ат де ка не се пос лед ни 
од нив ни от вид, што е глав на та при-
чи на за нив но то па ту ва ње во А ма-
зон ски те џун гли и да се у ве рат де ка 
ја то то на вис ти на пос то и.

По сред ба та со ја то то си ни 
па па га ли Џу ел до а ѓа до соз на ни е 
де ка во да чот на ја то то е, всуш ност, 
неј зи ни от тат ко со ко го мно гу о дам-
на би ле раз де ле ни.

Ис то та ка, Џу ел ќе ја срет-
не и сво ја та по ра неш на сим па ти ја 
Ро бер то, кој пак, ќе нас то ју ва да ја 

ос во и и да ја раз де ли 
од Блу. Ту ка поч ну ва 
до ка жу ва ње то на Блу 
пред тат ко то на Џу ел и 
не го ви те на по ри да по-
ка же де ка е по го лем 
па па гал од Ро бер то.

Пок рај мно губ-
рој ни те слу чу ва ња во 
А ма зон, Блу ќе се срет-
не и со ста ри от „при-
ја тел“ Нај џел – бе ли от 
ка ка ду, кој во друш тво 
на не ле гал ни др во се-
ча чи се по ја ву ва за да 

му се од маз ди на Блу, та ка што пре-
ку се че ње то на дрв ја та ќе го ис тре-
би ја то то си ни ма ка ви.

При каз на та е ин те рес на, 
прос ле де на со за бав ни пес ни, ко-
мич ни мо мен ти, од лич на 3Д а ни ма-
ци ја и мно гу ак ци ја.

Гла со ви те во фил мот ги по зај-
му ва ат Џејк Ти О ус тин, Крис тин Ше-
но вет, Бру но Мар с, Вил Ај Ем, Џе си 
Ај зен бер г, Ен ди Гар си ја, Џеф ри Гар-
си ја, Ми гу ел Фе рер , Реј чел Кро у и др.

КАРНЕВАЛОТ ПРОДОЛЖУВА ВО
АМАЗОНСКИТЕ ДОЖДОВНИ ШУМИ

Рио 2 (Rio 2)

ФИЛМ

Интересна приказна за патувањето на Блу и Џуел во Амазонските џунгли проследена со забавни песни, 
комични моменти, одлична 3Д анимација и многу акција
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ОНОМАТОПЕЈА

Дедото на малото внуче:
- Ај, кажи му на дедо како 
прави мачето?
- Мјау.
- А, кучето?
- Ав, ав.
- Браво, убав на дедо, а глувчето 
како прави?
- Клик, клик.

ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ 
ГРАФИТИ 

Пок рај кла сич ни те ѕид ни гра-
фи ти ка ко не из бе жен де кор во 
ур ба ни те сре ди ни, не ко и но ви 
деч ки поч на а да из ра бо ту ва ат 
и тро ди мен зи о нал ни гра фи ти. 
На сли ка та дес но е при ка жан 
уш те е ден при мер на тро ди-
мен зи о на лен гра фит из ра бо-
тен на тро то ар . Ин вен тив но, не
ма што!

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

ЗАБАВА

САЈБЕР ГАТАЧКА 

Сов ре ме на га тач ка ѝ га та на де вој ка:

- А у у у, го ле ма сре ќа те че ка, до бар про вај дер ќе нај-
деш! Е ден при ја тел на феј сбук мно гу доб ри неш та ти 
мис ли. Се ко ја ве чер те че ка да се вклу чиш, ама ти 
мно гу се кри еш ма! Мно гу му се до па ѓаш, ду ри ќе по-
са ка да и ма те и сај бер секс. 

Се га дај ми ја дес на та ра ка за да ви дам по доб ро. А у у у, 
ма ла ра ка и маш ама го лем глу шец др жиш. Гле дам го-
лем тра фик од е ден сајт со бе зоб раз на содр жи на. Аб-
деј ти рај си ја ан ти ви рус на та и ќе не маш гај ле.

Дај се га 100 де на ри и гос под да те чу ва и те бе и соф-
тве рот и хар две рот.

Ка де ќе о диш ма? Ако не ми пла тиш ќе те кол нам да 
зна еш! Да ти се на пол ни ком пју те рот со ви ру си! Вин-
до у сот да ти ста не ка ко зад ни кот на пра ба ба ми! Ре-
ин стал се кој ден да му пра виш! И ме и лот со спам да 
ти се прет ру па! Си те пас вор ди да ги за бо ра виш и си те 
а ка ун ти да ти ги из бри шат! Са мо гр ди при ја те ли на 
Феј сбук да и маш.

	 -	Немој	да	стапнеш!

						-	Кога	мама	ќе	застане						
					овде,	секогаш	плаче.
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Ви та ми нот Д е ви та мин рас-
твор лив во мас ти и спа ѓа во гру па-
та на про а на бо лич ни хор мо ни. Од 
прех ран бе ни те про дук ти го има во 
мас ни те ри би ка ко што се ха рин га, 
ску ша, ло сос и ту на, ри би но то мас-
ло, жол чка та и мал дел во мас ни те 
млеч ни про из во ди. 

Нај го лем про цент (80-90%) 
од ви та ми нот Д се до би ва пре ку 
сон ча ње то. За да се про из ве дат 
до вол но ко ли чи ни ви та мин Д е 
пот реб но ра це те, ли це то и но зе те 
да се из ло жат на сон че ва свет ли-
на два до три па ти не дел но. 

Ин те ре сен е по да то кот де ка 
со са мо 6 де на сон ча ње се соз да-
ва ат ре зер ви од ви та мин Д за 50 
де на. Ви та ми нот Д се а ку му ли ра 
во мас но то тки во од ка де што се 
ос ло бо ду ва ко га не сме из ло же ни 
на сон че ва свет ли на.

Де фи цит на ви та мин Д е нај-
чест кај пос та ри те лу ѓе по ра ди на-
ма ле ни от внес пре ку хра на та и ма-
ла та из ло же ност на сон це.

Ви та ми нот Д е пот ре бен за 
ре гу ли ра ње на ме та бо лиз мот на 
кал ци у мот и фос фо рот со што се 
о воз мо жу ва со од вет на кос ке на 
струк ту ра.

Нај важ на у ло га има во дет-

ска та воз раст за пра ви лен раст и 
раз вој на кос ки те и за то а се ко-
рис ти за пре вен ци ја и те ра пи ја на 
ра хи ти сот. Ис то та ка, ви та ми нот Д 
има го ле ма у ло га во пре вен ци ја и 
ле ку ва ње на ос те о по ро за та и си те 
дру ги за бо лу ва ња на кос ке ни от 

сис тем.
Но ви те ла бо ра то рис ки ис-

тра жу ва ња сè по ве ќе ја до ка жу-
ва ат у ло га та на ви та ми нот Д во 
пре вен ци ја и ле ку ва ње на мно гу 
дру ги бо лес ти ка ко што се:

- Пре вен ци ја на кар ци ном 

ЗДРАВЈЕ

Нај го лем про цент (80-90%) од ви та ми нот Д се до би ва пре ку сон ча ње то. За да се 
про из ве дат до вол но ко ли чи ни ви та мин Д е пот реб но ра це те, ли це то и но зе те да 
се из ло жат на сон че ва свет ли на два до три па ти не дел но

Со са мо 6 де на сон ча ње се соз да ва ат ре зер ви од ви та мин Д за 50 де на

Ви та ми нот Д го има во мас ни те ри би ка ко што се ха рин га, ску ша, ло сос и ту на, 
ри би но то мас ло, жол чка та и мал дел во мас ни те млеч ни про из во ди 

д-р Ма ја Па на јо то виќ Ра дев ска, 
спе ци ја лис тка по ме ди ци на на труд, ПЗУ „Не у ро ме ди ка“ - Скоп је

ВИТАМИНОТ Д – ЕНИГМА НА ДЕНЕШНИЦАТА
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на де бе ло цре во, прос та та и кар-
ци ном на дој ки те

- Пре вен ци ја и ле ку ва ње на 
ше ќер на бо лест и ин то ле ран ци ја 
на гли ко за

- Пре вен ци ја на хи пер тен-
зи ја, зго ле ме но ни во на хо лес те-
рол

- Пре вен ци ја на мул тип лекс 
скле ро за и ал цхај ме ро ва бо лест

- Пре вен ци ја и на ма лу ва ње 
на бол ки те кај рев ма то ид ни от ар-
три тис

- Пре вен ци ја на хро нич на 
оп струк тив на бо лест, ас тма, брон-
хи тис, а лер гис ки ри ни тис

- Пре вен ци ја од се зон ски 
грип и дру ги за бо лу ва ња на и му-
ни от сис тем (сис тем ски лу пус, 
псо ри ја за)

Спо ред пос лед ни те про це ни 

о ко лу ед на ми ли јар да од свет ска-
та по пу ла ци ја има де фи цит од ви-
та мин Д, што се дол жи на сè по-
ма ло то из ло жу ва ње на сон це то, 
на пре ку мер-
на та у пот ре-
ба на сред ства 
со сан бло ке ри 
(за заш ти та од 
сон ча ње), пре-
ку мер но се де-
ње во зат во рен 
прос тор и неп-
ра вил на ис хра-
на.

Ка ко зак-
лу чок на се то 
ова мо же да се 
ка же де ка и а ко 
ви та ми нот Д е 
поз нат по ве ќе 

од е ден век сè уш те не е док рај 
от кри е на не го ва та моќ и по зи тив-
но то вли ја ни е врз здрав је то на лу-
ѓе то.

ЗДРАВЈЕ

ВИТАМИНОТ Д – ЕНИГМА НА ДЕНЕШНИЦАТА
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• Лубеницата му помага на 
телото да се ослободи од токсини. 
Тоа се случува благодарение 
на органското соединение 
цитрулин и аминокиселините, 
кои ги филтрираат црниот дроб 
и бубрезите од акумулираниот 
амонијак.

• Ова сочно овошје има 
исклучително висока хранлива 
вредност. Дури и до 92% од 
нејзината содржина е вода, во 
100 грама има само 30 калории, 
додека остатокот од нејзиниот 

состав го сочинуваат витамини 
А, Б1, Б6 и минералите калиум и 
магнезиум.

• За оние кои имаат ниско 
либидо, лубеницата е идеална 
храна. Цитрулинот ги опушта 
крвните садови со што директно 
влијае врз либидото. Вo 120 
грама лубеница има околу 150 
милиграми цитрулин.

• Црните семки се богати 
со магнезиум, фосфор и калиум 
и пожелни се за прочистување 
на бубрезите. Чајот од семки од 

лубеница е особено ефективен 
кога станува збор за проблеми 
со камен во бубрег, бидејќи го 
разбива.

• Витаминот А е неопходен 
за одржување на здравјето на 
кожата. Во 100 грама лубеница 

ЛЕТНАТА „КРАЛИЦА“ ГИ ЧУВА ИМУНИТЕТОТ, КОЖАТА И КОСКИТЕ
Зошто треба да јадеме лубеница?

Лу бе ни ца та е у бед ли во на јо ми ле но лет но о вош је. Ос вен што е од лич на за ос ве-
жу ва ње во те кот на жеш ки те лет ни де но ви, таа кри е број ни бла го да ти за на ше то 
здрав је.

ЛЕТО 2014
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ЛЕТНАТА „КРАЛИЦА“ ГИ ЧУВА ИМУНИТЕТОТ, КОЖАТА И КОСКИТЕ

ЛЕТО 2014

има 560 милиграми природни 
антиоксиданси, кои заедно со 
витаминот Ц, ликопенот и бета-
каротенот го спречуваат штетното 
влијание на слободните радикали 

во телото.
• Летната кралица 

изобилува со голема количина на 
витамин Б6, тијамин, витамин Ц и 
манган. Храната богата со витамин 

Ц го зајакнува имунолошкиот 
систем, а манганот има особено 
значење во одржување на 
здравјето на кожата и коските.
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БЕСПЛАТНА 
УТРИНСКА ЈОГА

ВО ПРИРОДА
На 17.5.2014 го ди на со по че-

ток во 08:15 ча сот во е ден од пар-
ко ви те во Оп шти на А е род ром јо га 
клу бот „Та ра“ ор га ни зи ра бес пла тен 
јо га час во при ро да. Ча сот на ме нет 
за си те за ин те ре си ра ни ли ца без ог-
лед на воз раст или пол, содр же ше 
јо га веж би за ис тег ну ва ње, јо га по-
лож би, тех ни ки за ди ше ње и крат ка 
ме ди та ци ја. Јо га клу бот пов ре ме но 
ор га ни зи ра вак ви бес плат ни јо га ча-
со ви.

Не кол ку вљу бе ни ци во пи-
ша ни от збор пос та ви ја „ма ла ма-
ал ска биб ли о те ка“ во на сел ба-
та Ли си че. По ур не кот на вак ви 

биб ли о те ки во дру ги те 
др жа ви И ре на, И ва на, 
Бо јан, Рис то и На ди ца 
пос та ви ја др ве на ку ќич-
ка ка де си те мо жат да 
ос та ват сво ја кни га и да 
си зе мат ед на од тие што 
сто јат во сан да че то.

Ма ал ска та биб ли-
о те ка е ед нос тав на и ни-
ци ја ти ва на гру па мла ди 
лу ѓе, кои пред сè ја са-

ка ат кни га та и са ка ат таа да би де 
лес но дос тап на за се ко го. Кни га та 
тре ба да слу жи за чи та ње на мес то 

да би де са мо ук рас на по ли ци те. 
За да би де пос то ја но во дви же ње, 
пос то ја но све жа и о ри ги нал на, таа 
тре ба да пре ми ну ва бес плат но од 
ед ни во дру ги ра це. 

Ос мо од де лен ка та од ОУ 
„Бла же Ко нес ки“, Ма ри ја Трај-

ков ска, не о дам на на Са е мот на 
кни га го про мо ви ра ше сво јот 
де би тан тски ро ман, „Жел ба“, 
из да ден од из да вач ка та ку ќа 
Ма ти ца.

Ста ну ва збор за ро ман со 
на уч но– фан тас тич на содр жи на 
кој оп фа ќа при каз на од над ре-
ал ни от свет.

Ма ри ја е, и на ку, нај мла-
ди от жи тел на Оп шти на А е род-
ром, ко ја има из да де но ро ман, 
а ин спи ра ци ја та за неј зи но то 
де ло, ка ко што ве ли са ма та, ја цр
пи од го ле ма та љу бов кон кни-
ги те, со кои се дру жи уш те од 
нај ма ла воз раст.

АЕРОДРОМЦИ ПОСТАВИЈА 
„МАЛА МААЛСКА 

БИБЛИОТЕКА“

НАЈМЛАДАТА ПИСАТЕЛКА ОД ОПШТИНА 
АЕРОДРОМ ГО ИЗДАДЕ СВОЈОТ ПРВ РОМАН

ЖИВОТ
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Е ле ган тна та кре а ци ја на ол-
дтај ме рот „пе жо 404“ што у чес-
тву ва ше на два со би ри на во зи ла 
од ис то рис ко зна че ње до би две 
наг ра ди за нај доб ро рес тав ри ра-
но во зи ло „пе жо“ за 2012 и 2013 
го ди на.

Ол дтај ме рот го по се ду ва 
а е род ро ме цот Го ран И ва нов ски. 
Про из ве де н е во да леч на та 1969 
го ди на, а пр ва та ре гис тра ци ја му е 
нап ра ве на во 1976 го ди на. 

О вој ол дтај мер го прид ви-
жу ва бен зин ски аг ре гат од 1.618 
куб ни сан ти мет ри и 71 коњ ска си

ла, пос та вен под а гол од 45 сте пе-
ни со влеч на си ла на зад ни те тр ка-
ла. Во зи ло то има по ми на то 68.000 
ки ло мет ри пред рес тав ра ци ја та.

Ин те ре сот за ва ков тип во-
зи ла кај Го ран се ја ву ва по ра ди 
не го ва та о ри ги нал ност, на чи нот 
на во зе ње и у доб нос та, ко ја е при-
о ри тет на о вој тип ли му зи ни од 60-
ти те го ди ни на ми на ти от век.

„Да се по се ду ва ва ков при-
ме рок на во зи ло е вис тин ско у жи-
ва ње“, ве ли Го ран, до да вај ќи де ка 
у доб нос та и бав но то во зе ње со 
не го ви от ми ле ник на че ти ри тр ка-

ла му при чи ну ва по себ но за до вол-
ство, о со бе но по ра ди фак тот што 
о вој рет ро-ав то мо бил ни ја до ло-
ву ва ав то мо бил ска та ис то ри ја на 
о ви е прос то ри и нè пот се ту ва ка ко 
не ко гаш из гле да ле скоп ски те у ли-
ци.

РЕТРОАВТОМОБИЛ ШТО ЈА ДОЛОВУВА 
АВТОМОБИЛСКАТА ИСТОРИЈА

ЖИВОТ

Најдобриот олдтајмер „пежо 404“ кај гордиот аеродромец

На 9.5.2014 го ди на во 
ДОМ на АРМ, ка ко и на 13.5.2014 
го ди на во црк ва та „Св. Про рок 
Е ре ми ја“ во на сел ба та Пин ти ја 
КУД „Ни ко ла Јон ков Вап ца ров“ 
го одр жа тра ди ци о нал ни от де-
сет ти по ред дет ски фол кло рен 
фес ти вал „Цве то ви“.

Пок рај фол клор ни те ан-
сам бли од Скоп је и КУД „Ни ко ла 
Јон ков Вап ца ров“, на фес ти ва-
лот нас та пи ја и КУД „При је по-
ље“ од Ср би ја, КУД „Џе но ви чи“ 
од Цр на Го ра, КУД „Би сер “ од 
Ки че во, КУД „Бу чим“ од Ра до-
виш и  КУД „Ко ча ни“.

ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ЦВЕТОВИ“ ВО ДОМ НА АРМ
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Мла ди от и пер спек ти вен пин-
гпон гар Хрис ти јан Јо ва нов, жи тел 
на Оп шти на А е род ром, кој е у че ник 
во сред но то у чи лиш те „Ра де Јов-
чев ски – Кор ча гин“, ве ќе три го-
ди ни ак тив но тре ни ра пинг-понг и 
до се га има ос во е но број ни ме да ли 
и приз на ни ја.

Ис то та ка, ос во ју вај ќи пе хар 
и зла тен ме дал тој е прог ла сен и 
за др жа вен пр вак во пинг-понг во 
мла дин ска та кон ку рен ци ја на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја за 2014 го ди-
на.

Ме ѓу број ни те приз на ни ја, 
Хрис ти јан има ос во е но уш те 2 злат-
ни ме да ли, 8 среб ре ни и 5 брон зе ни 
ме да ли, ка ко и ос во е но пет то мес то 
на тре ти от ме ѓу на ро ден нат пре вар 
во те нис на ма са одр жан во Бу га-
ри ја.

Мла да та и та лен ти ра на ка ра-
тис тка Ева Бла жев ска од ОУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“ ос во и зла тен ме дал на 
Др жав но пр вен ство на Ма ке до ни ја 
во кон ку рен ци ја на де ца од 11 до 14 
го ди ни. Таа во дис цип ли на та ку ми-
те (+54) без ни как ви теш ко ти и дој-
де до пр во то мес то, сов ла ду вај ќи ги 
у бед ли во си те че ти ри про тив ни ци.

Бла го да ре ни е на ова зла то 
таа ќе има мож ност да се прет ста ви 
во нај доб ро свет ло на прет стој но то 
бал кан ско пр вен ство, кое ќе се одр-
жи на 14-ти и 15-ти ју ни го ди на ва 
во Ис тан бул, Тур ци ја. 

Со ова од лич но при ка жу ва ње 
Бла жев ска до ка жа со пра во де ка 
ка ра те то во Ма ке до ни ја има свет ла 
ид ни на.

На 22.5.2014 го ди на во СЦ 
„Но во Ли си че“ поч на а тре нин зи за 
рек ре а тив ни гим нас тич ки и кар-
ди о веж би, кои ги ор га ни зи ра Кар-
ди о клу бот „Е лик сир на мла дос та“.

Ста ну ва збор за веж би кои 
се из ве ду ва ат са мо на пар тер без 
ко рис те ње спра ви, кои се прид-
ру же ни со со од вет на му зи ка и 
кои се поддр жа ни од прос вет ни, 
спор тски и здрав стве ни ра бот ни-
ци. Пок рај рек ре а ци ја та, веж би те 

ну дат и ком пле тен здрав и ква ли-
те тен жи вот.

Веж би те се одр жу ва ат под 
мо то то „Во здра во и вит ко те ло – 
здрав и мла деш ки дух“ во два тер-
ми ни и тоа се кој четвр ток од 18:00 
до 19:00 ча сот и се ко ја са бо та од 
17:00 до 18:00 ча сот.

Ме сеч на та чле на ри на за 
веж би те е по про мо тив на це на од 
500 де на ри, а мо жат да се при ја-
ват гра ѓа ни од 7 до 77 го ди ни.

Де тал ни ин фор ма ци и о ко лу 
у пи си те на но ви чле но ви и во врс-
ка со веж би те мо же да се до би јат 
на 070/376 612 кај ин струк то рот 
Ла зар Мла де нов.

ХРИСТИЈАН ОСВОИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ

РЕКРЕАТИВНИ 
ГИМНАСТИЧКИ И 

КАРДИО ВЕЖБИ ВО 
СЦ „НОВО ЛИСИЧЕ“

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА ЕВА НА ДРЖАВНОТО 
КАРАТЕ ПРВЕНСТВО

СПОРТ

Младинска конкуренција на
Република Македонија во пинг-понг
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СПОРТ

Ка ко што се по ка-
жа ло мно гу па ти до се га, 
нај важ на та спо ред на 
ра бо та на све тот, фуд-
ба лот, е тоа што ги збли-
жу ва и ги но си лу ѓе то од 
си те стра ни на све тот на 
ед но мес то.

Кај нас гле да ње то 
фуд бал во ма а ло со це ло 
ма а ло е она вис тин ско-
то гле да ње на фуд бал. Но, што би 
рек ле за гле да ње фуд бал во нај-
го ле мо то ма а ло во Скоп је во нај-
го ле мо то друш тво на фуд бал ски 
фа но ви?

Од 28ми ју ни до 13ти ју ли 
во нај го ле ма та оп шти на во Скоп
је, А е род ром, пок рај ке јот на 
Вар дар зад ТЦ „Три би се ри“, на 
от во рен прос тор , на кој ќе би де 
пос та вен го лем ек ран, фуд бал
ски те фа но ви ќе би дат дел од 

спек та ку лар но то фуд бал ско до
жи ву ва ње „Фуд ба лод ром“.

„Фуд ба лод ром“ ќе би де нас-
тан што ќе ги со бе ре гра ѓа ни те што 
са ка ат да у жи ва ат во фуд ба лот на 
го лем ек ран и во друш тво на сто-
ти ци фуд бал ски фа но ви. Пок рај 
го ле ми от ек ран и од лич на та ат-
мос фе ра, „Фуд ба лод ром“ ќе би -                  
де прос ле ден и со ни за дру ги ак-
тив нос ти: тур ни ри во „плеј стејшн“, 
тур ни ри во рач ни фуд бал чи ња, 
нат пре ва ри во пре циз но шу ти ра-

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

По ве ќе ин фор ма-
ци и за „Фуд ба лод ром“ 
мо же да се до би јат на 

феј сбук стра ни ца та: 
www.fa ce bo ok.com/fud ba lod rom.

„ФУДБАЛОДРОМ“ ВО АЕРОДРОМ!
Од 28-ми јуни до 13-ти јули
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ПИСМА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА 
ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНЧЕ

Почитувани,

Дали може да ми кажете кои документи се потребни да 
се поднесат за еднократна парична помош за новоро-
денче?

Ви благодарам однапред,
Д.Х.С.

Почитувана,

Документи кои се потребни за еднократна парична 
помош за новороденче се: извод од матична книга на 
родени за бебето, извод од матична книга на венчани за 
родителите, лични карти од двајцата родители со место на 
живеење на територијата на Општина Аеродром, трансак-
циска сметка, како и пополнето барање што ќе го подиг-
нете во Општината.

Со почит,
Општина Аеродром

 ВЛЕЗОВИТЕ МЕЃУ ЗГРАДИТЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ВОЗИЛА!Почитувани, 

Јас живеам кај фонтаната спроти Мекдоналдс, па би 
сакала да пријавам дека се тргнати две големи саксии 
од паркингот и колите се качуваат од тука меѓу зградите 
и одат до својот влез. Би сакала ако може да се затвори 
тој влез за коли, сѐ со цел да ги заштитиме нашите деца 
кои летово сѐ повеќе ќе бидат надвор пред своите 
згради. Имав случка со мојата ќерка, која се исплаши и 
падна од својот велосипед, автомобилот замислете со 
која брзина стигна до својот влез за да си ги симне 
торбите кои си ги пазареле. 
Ви Благодарам,E.K.A.

Почитувана,

Влезот меѓу зградите е наменет за противпожарни 
возила и поради тоа Општина Аеродром не е во можност 
таму да постави столпчиња, меѓутоа надлежните 
служби ќе ги вратат тргнатите жардиниери на местото 
на кое стоеле.

Со почит,
Општина Аеродром

КОМПЛЕТНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 
ФУДБАЛСКОТО 

Почитувани,
Сакам да Ве прашам, а воедно и да Ве потсетам, кога ќе се среди теренот за фудбал кој се наоѓа до спортската сала МЗТ по кејот на Вардар? Ве замолувам во поскоро време да се среди теренот.

Со почит,
З.Х.

Почитувани,

Во тек се подготовки за комплетна реконструкција на фудбалското игралиште.

Со почит,
Општина Аеродром

ДУП-ОТ ЈИ 04 ВО ФАЗА НА ИЗРАБОТКА

Почитувани,
 
Сакам да прашам дали е донесен ДУП-от на ул. 
„Тодор Чангов“ 50 бр. 13 во населба Лисиче? 

Е.И.

Почитувана,

За посочената локација Деталниот урбанистички 
план за четврт ЈИ 04 е во фаза на изработка, која ја 
врши Агенцијата за планирање на просторот.

Со почит,
Општина Аеродром
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