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На и ни ци ја ти ва на гра до на-
чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски, 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 ќе ја по се тат 
збра ти ме на та Оп шти на Ван дсвор т 
во Лон дон, ка де што ќе по се ту ва ат 
нас та ва во у чи лиш те то Брн твуд.

Про ек тот го про мо ви ра а 
гра до на чал ни кот Ко нев ски и ам-
ба са до рот на Ве ли ка Бри та ни ја во 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Чар лс Ге-
рет, кој на прес-кон фе рен ци ја та 
на 9.6.2015 го ди на, из ја ви де ка е 
„гор д што у че ни ци те од Оп шти на 
А е род ром ќе и ма ат мож ност да го 
по се тат у чи лиш те то ка де што у че-
ше и мо ја та ќер ка Фло ренс“.

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 
ќе и ма ат мож ност да ја по се ту ва ат 
нас та ва та кај сво и те врс ни ци и 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. Тие ќе би дат смес те ни кај се меј-
ства та на сво и те со у че нич ки, та ка 
што ќе мо жат да доз на ат по ве ќе 
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. 

Се о че ку ва по се та та да ја за-
јак не со ра бот ка та ме ѓу две те оп-
шти ни и да им 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 Вандсворт 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 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.

„Мно гу сум среќ на што Оп-
шти на А е род ром ме из бра да о дам 
во Лон дон и што ќе ја за поз на ам 
нив на та кул ту ра и нив ни от сис-
тем на об ра зо ва ни е, а ќе стек нам 
но ви при ја тел ства“, из ја ви сед мо-
од де лен ка та Дел фи на Фи ле ва од ОУ 
„А лек сан дар Ма ке дон ски“, ед на од 
у че ни ци те што ќе па ту ва ат за Лон-
дон.
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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“ од 
20.6.2015 го ди на до 30.6.2015 го-
ди на по втор пат ќе се одр жи Ме ѓу-
на род ни от фес ти вал на ко ме ди ја та 
„Го ла ме се чи на“.

МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“
Од 20-ти до 30-ти јуни по вторпат во Општина Аеродром

Фес ти ва лот се от во ра со 
прет ста ва та „Стју ар де си“, а завр-
шу ва со стен дап ко ме ди ја та на 
Ни ко ла То до рос ки.

За вре ме на фес ти ва лот 
пуб ли ка та ќе мо же да у жи ва во 
девет прет ста ви од Ма ке до ни ја и 
од стран ство.

Си те прет ста ви поч ну ва ат 
во 21:00 ча сот, а вле зот за гра ѓа-
ни те е бес пла тен.

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. 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. 

Фес ти ва лот го ди на ва се 
одр жу ва по втор пат и има тен ден-
ци ја да пре рас не во тра ди ци о нал-
на ма ни фес та ци ја со ог лед на тоа 
што ми на та та го ди на 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.

И на ку, фес ти ва лот го ор-
га ни зи ра Те а тар Ко ме ди ја со фи-
нан сис ка поддр шка на Оп шти на 
А е род ром и Ми нис тер ство то за 
кул ту ра.

СТЈУАРДЕСИ
20.06. (са бо та)

„Бо инг бо инг“ е о ри ги нал но то име на
          тек стот на Мар к Ка мо ле ти, кој ве ќе е вле зен

во Ги ни со ва та кни га на ре кор ди ка ко е ден од
на јиз ве ду ва ни те тек сто ви. Деј стви е то на пи е са та се

од ви ва о ко лу е ден ар хи тект-плеј бој -Бер нар д, кој 
сме та де ка ја на шол фор му ла та за

совр шен ер ген ски жи вот и не го ви те три
де вој ки-стју ар де си.

ДА МИ ТЕ БИ РА АТ
21.06. (не де ла)

О ва а прет ста ва збо ру ва за гру па
нев ра бо те ни мла ди мом чи ња, кои зе ма ат

ог лас ник, во кој се о би ду ва ат да нај дат ог лас
за вра бо ту ва ње, а вни ма ни е то им го задр жу ва е ден 

ог лас, со кој се ба ра ат тан цу ва чи за дис ко-клуб.
Мом чи ња та ќе го при фа тат пре диз ви кот и ќе поч нат 

ма котр пно да веж ба ат со нив на та
тре нер ка. 

     СПА НАЌ СО ПР ЖЕ НИ КОМ ПИ РИ 
22.06 (по не дел ник)  

Прет ста ва та е сов ре ме на ко ме ди ја со од ре де ни
ме лод рам ски мо мен ти, ко ја ги тре ти ра сов ре ме ни те 

проб ле ми на о бич ни от чо век и ги о пи шу ва
проб ле ми те, со кои се со о чу ва ат трој ца

фуд бал ски су ди и за вре ме на
е ден нат пре вар .

ЧО ЛАК 26.06. (пе ток)

Деј стви е то се слу чу ва во ма ло грат че
во А ме ри ка, а нас ло вот на прет ста ва та е

а дап та ци ја од о ри ги на лот - чо лак зна чи чо век без 
ед на ра ка/не вешт чо век. О ва а прет ста ва се

за ни ма ва со та бу-те ма та – нетр пе ли вост кон
од ре де на по ло ва оп ре дел ба. 

ЏОН ПИП ЛФОКС 27.06. (са бо та)

Ова е  прет ста ва - мју зикл кој низ иг ра,
му зи ка, ме чу ва ње и уш те ни за зна ци, ја о жи ву ва
при каз на та за храб ри от ка пе тан и не го ва та вер на

по са да. При каз на за ка пе та нот Џон Пип лфокс (со 72
ра ни, на ре чен и ка пе тан Ѕво нец), кој за да си го пов ра ти 

ре но ме то до би ва за да ча да го у би е кр во жед но то
сед мог ла во чу до виш те во Ки нес ко то мо ре и да го

спа си све тот од тоа зло.

     СКАЛИ - 29.06 (понеделник)
Претставата е трилер комедија од класичната новела на 

шкотскиот писател Џон Бјукен, а која филмски ја адаптирал 
холивудскиот режисер Алфред Хичкок, додека за театар 
ја прилагодил Патрик Барлоу. Претставата е посветена 

на создавање магија со театарски средства. Таа е ода на 
досетливоста, креативноста, фантазијата…

Стендап комедија со Никола 
Тодороски и свечено доделување 

на наградите - 30.06 (вторник)

ОД КОЛ НА КОЛ 24.06. (сре да)

О ва а прет ста ва е на јиз ве ду ва на прет ста ва на
На ро ден те а тар „Вој дан Чер нод рин ски“, прет ста ва соз да де на 
од мај сто рот за хит-ко ме ди и Ко ле Ан ге лов ски, спо ред текст 
на е ден од нај пос та ву ва ни те ав то ри Реј Ку ни. О ва а из вед ба 
на „Од кол на кол“ ќе би де 101-ва из вед ба на прет ста ва та.

ШУ МА 23.06. (втор ник) 

Де ло кое ги пос та ву ва веч ни те пра ша ња
за чо веч ки те од но си, о би ду вај ќи се да го

ре ши проб ле мот ме ѓу мо рал но то и не мо рал но то,
о со бе но мрач но об ли ку вај ќи ги ли ко ви те на рус ка та
а рис ток ра ти ја. Пуб ли ка та ќе мо же да пог лед не ед на 

по и нак ва ко ме ди ја спе ци фич на по сво јот из раз.
При каз на за љу бов та на Ак сју ша, мо рал ни те

вред нос ти на Ра и са Пав лов на, жел ба та за по до бар 
жи вот на Бу ла нов, бо га те ње то на Вос миб ра тов

и у ба ви на та на жи во тот на Нес реќ ни ков.
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Де но ви ве завр ши из град ба та 
на 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.

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица 
Коневски и директорот на Јавното претпријатие 
за државни патишта, Александар Стојанов, на 
5.6.2015 година го означија официјалниот почеток на 
реконструкција на двете најголеми улици во Горно 
Лисиче, „Тодор Чангов“ и „Горно Лисиче“.

Станува збор за проект, кој опфаќа обнова на 
коловозната конструкција на улицата „Тодор Чангов“, 
поточно од „Вардарска“ до „Ернест Телман“, додека 
улицата „Горно Лисиче“ ќе се реконструира од „12 
Македонска бригада“ до црквата „Св. Петар и Павле“.

Вкупната должина на реконструкцијата што ќе ја 
опфати улицата „Тодор Чангов“ е околу еден километар 

и 630 метри, додека улицата „Горно Лисиче“ ќе биде 
реконструирана во вкупна должина од околу еден 
километар и 660 метри. Вкупната инвестиција за двете 
улици изнесува околу 18 милиони денари.

Реконструкцијата, исто така, ќе опфати и 
нивелирање шахти, како и санирање прекопи.

Покрај обновувањето на двете улици со нов 
асфалтен слој со широчина од околу седум метри, ќе се 
обноват и тротоарите со бекатон-плочки.

Со обновувањето на улиците во оваа населба, 
Општина Аеродром продолжува со предвидената 
динамика да ја подобрува состојбата на постојните улици, 
како и изградба на нови улици на нејзина територија.

ЗАВРШИ ИЗГРАДБАТА НА НОВА УЛИЦА 
ВО МИЧУРИН

ПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ 
„ТОДОР ЧАНГОВ“ И „ГОРНО ЛИСИЧЕ“
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На 19.5.2015 го ди на на ке-
јот на ре ка та Вар дар во бли зи на на 
СЦ „Ја не Сан дан ски“ по ос ми пат 

се одр жа по жар ни кар ски от крос-
нат пре вар „По жар ко 2015“ за у че-
ни ци те од ос нов ни те у чи лиш та од 

гра дот Скоп је.
Нај доб ра на кро сот од Оп-

шти на А е род ром во кон ку рен ци ја 
на ка те го ри ја 500 мет ри жен ски 
бе ше Ја на Ми тев ска од ООУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“, до де ка во ка те го ри-
ја та 600 мет ри маш ки тре то мес то 
ос во и Вик тор Јор да нов ски од ООУ 
„Ди ми тар Ма ке дон ски“.

Ос ми от по ред тра ди ци о на-
лен по жар ни кар ски крос се ор га-
ни зи ра по по вод 20 мај, де нот на 
по жар ни кар ство то во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја во ор га ни за ци ја на 
Оп штин ски от про тив по жа рен со-
јуз „А е род ром“ во со ра бот ка со 
Про тив по жар ни от со јуз на Γрад 
Скоп је.

Пред се диш те то на Оп шти-
на А е род ром неодамна го лем број 
гра ѓа ни беа за до вол ни што на брз 
и ед нос та вен на чин, во бли зи на на 
сво јот дом, и ма а мож ност да го 

про ве рат ста жот на о си гу ру ва ње, 
по да то ци те за пла те ни те при до не-
си, пла ти те и дру ги по да то ци.

На мо бил ни от пункт што 
бе ше пос та вен пред оп штин ска-

та згра да над 200 гра ѓа ни са мо 
со лич на кар та, пре ку не пос ред-
на ко му ни ка ци ја со вра бо те ни во 
Фон дот за пен зис ко и ин ва лид ско 
о си гу ру ва ње на Ма ке до ни ја, А ген-
ци ја та за ка пи тал но фи нан си ра но 
пен зис ко о си гу ру ва ње (МА ПАС), 
Ми нис тер ство то за труд и со ци-
јал на по ли ти ка, ка ко ин сти ту ци и, 
кои во со ра бот ка со Оп шти на А е-
род ром го ре а ли зи ра а про ек тот 
„Ден за вас“, извр ши ја про вер ка 
на нив ни от стаж на о си гу ру ва ње, 
ка ко и од го во ри на дру ги пра ша ња 
од об лас та на пен зис ко то и ин ва-
лид ско то о си гу ру ва ње.

Со про ек тот се о воз мо жу ва 
нав ре ме но ин фор ми ра ње на о си-
гу ре ни ци те за сос тој ба та со ста-
жот и пла ти те, врз ос но ва на кои 
се ос тва ру ва ат пра ва та од пен зис-
ко то и ин ва лид ско о си гу ру ва ње.

Во ООУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ 
из ми на ти ов пе ри од се ре а ли зи ра-
ше ху ма ни тар на ак ци ја за до ни ра ње 
а лиш та по по вод Ев роп ски от ден за 
ме ѓу ге не ра цис ка со ли дар ност, во 
со ра бот ка со Здру же ни е то за ме ѓу-
ге не ра цис ка со ли дар ност „Доб лест“.

До на ци ја та бе ше на ме не та за 
Днев ни от цен тар за де ца на у ли ца 
во Шу то О ри за ри, кој го по се ту ва ат 
де ца на воз раст од 3 до 17 го ди ни, 
до де ка до ни ра на та об ле ка за по-
воз рас ни те ли ца бе ше до ни ра на во 
„Мај ка Те ре за“.

Из ра зу ва ме го ле ма бла го-
дар ност до ху ма ни те гра ѓа ни, кои се 
вклу чи ја во ху ма ни тар на та ак ци ја.

На 28.4.2015 го ди на во Оп-
шти на А е род ром е от во ре на дис пер-
зи ра на кан це ла ри ја на Цен та рот за 
вра бо ту ва ње на град Скоп је, со цел 
да се доб ли жат ус лу ги те на А ген ци-
ја та за вра бо ту ва ње на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја до нев ра бо те ни те ли ца и 
ра бо то да ва чи те.

Ло ка ци ја та на кан це ла ри ја та 
на Цен та рот за вра бо ту ва ње на град 
Скоп је е на бул. „Ја не Сан дан ски“ бр. 
48/1-1 (зад Мек до налдс).

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

ПОЖАРНИКАРСКИ КРОС „ПОЖАРКО 2015“

ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ПРВО МЕСТО ВО 
КАТЕГОРИЈА 500 МЕТРИ

НАД 200 АЕРОДРОМЦИ СИ ГО ПРОВЕРИЈА СТАЖОТ

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ДОНИРАЊЕ ОБЛЕКА

ОТВОРЕНА ДИСПЕРЗИРАНА КАНЦЕЛАРИЈА НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Пункт на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Аеродром
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Изградениот автоматски 
систем за наводнување на 
зеленилото во населбата „13-
ти Ноември“ е проект со кој 
јавното зеленило во овој дел од 
Општината, поточно паркот зад 
трговскиот центар „Три бисери“, 
ќе се наводнува со автоматски 
прскалки, кои ќе бидат штелувани 
да ја полеваат тревата во одредени 
периоди од денот. На површина 
од 25.000 квадратни метри се 
поставени околу 340 прскалки.

Исто така, во зеленилото 
е изграден и нов бунар, така што 
за наводнување ќе се користи 
исклучиво техничка вода. На тој 
начин ќе се штеди скапоцената 
вода за пиење, а тревата повеќе 

нема да се наводнува рачно со 
црева како до сега.

Со оваа инвестиција, за 
која Општина Аеродром издвои 
речиси 2 милиони денари од 
Буџетот, се очекува зеленилото да 
биде постојано свежо дури и во 
најтоплите денови.

Паралелно со оваа активност 
се одржа и пролетното чистење на 
Општина Аеродром, практика што 
секоја година Општина Аеродром 
ја реализира во соработка со 
Градот Скопје.

Општина Аеродром 
ангажира 120 сезонски работници 
и ги обезбедува неопходните 
алатки за редовно одржување на 
хигиената, но некои надлежности 

се поклопуваат со оние на Градот 
и неговите јавни претпријатија, 
па затоа се неопходни вакви 
заеднички акции.

„Со пролетната „генералка“ 
се зголемува квалитетот на 
услуги што ги даваат Градот 
Скопје и Општина Аеродром“, вели 
градоначалникот Ивица Коневски.

За таа цел, раководството 
на општинската администрација 
и претставници на урбаните 
заедници одржаа непосредна 
средба со претставници на 
градските јавни претпријатија, на 
која имаа можност директно да се 
посочат потребите на граѓаните и 
проблемите, со кои се соочуваат.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром во те кот на про лет та ре а ли зи-
ра ше го ле ма ак ци ја за со би ра ње на сме тот и шу тот што 
не со вес ни гра ѓа ни го фр ла ат на не доз во ле ни мес та и 
над вор од кон теј не ри те. 

Во ак ци ја та се соб ра ни 40 то ни смет и шут, а ак-
тив нос ти те ќе про дол жат и во на ред ни от пе ри од сè до-

де ка не се ис чис ти це ли от шут и сме т од це ла та те ри то-
ри ја на Оп шти на та.

Оп шти на А е род ром а пе ли ра до гра ѓа ни те шу тот 
и сме тот да го од ло жу ва ат на со од вет но мес то од ре-
де но за тоа, би деј ќи фр ла ње то от пад на не доз во ле ни 
мес та ќе би де за кон ски сан кци о ни ра но.

ГОЛЕМА АКЦИЈА ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ ШУТ И СМЕТ НИЗ 
ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АВТОМАТСКИ ПРСКАЛКИ ЗА ЗЕЛЕНИЛОТО ВО 
„13 НОЕМВРИ“ И ПРОЛЕТНА „ГЕНЕРАЛКА“
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Во Оп шти на А е род ром не о-
дам на се ре а ли зи ра ше фо рум за по-
диг ну ва ње на свес та за пре зе ма ње 
ак тив нос ти (ра бо тил ни ци, фо ру ми, 
три би ни, е ду ка тив ни ма те ри ја ли) 

кои би да ле при до нес во пре вен ци-
ја од у пот ре ба на дро ги кај мла ди те.

Цел та на о вој фо рум е ор-
га ни зи ра ње раз ни ак тив нос ти за 
трет ман, ре со ци ја ли за ци ја, по мош 

и поддр шка на ли ца та со проб ле ма-
тич на у пот ре ба на дро га и чле но ви те 
на нив ни те се меј ства пре ку вклу чу-
ва ње на ре ле ван тни те ин сти ту ци и 
кои фун кци о ни ра ат на те ри то ри ја та 
на оп шти на та (у чи лиш та, гра дин ки, 
здрав стве ни ин сти ту ци и, по ли ци ја, 
нев ла ди ни ор га ни за ци и и др.).

Фо ру мот кој е дел од про ек тот 
„Одр жу ва ње нис ка ХИВ пре ва лен ца 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, одр жлив 
раз вој“, е ор га ни зи ран во со ра бот ка 
со здру же ни е то „До вер ба“, а поддр-
жан од Ми нис тер ство за здрав ство и 
Гло бал ни от фонд во Ма ке до ни ја, 

При сут ни те прет став ни ци од 
ин сти ту ци и те на фо ру мот по ка жа а 
го лем ин те рес за со ра бот ка и кре и-
ра ње прог ра ми во на со ка на пре вен-
ци ја на у пот ре ба на дро га кај мла ди-
те и ро ди те ли те, ка ко и ак тив нос ти 
на со че ни кон заш ти та од за ра зу ва-
ње со ин фек ти вен ма те ри јал (иг ли, 
шпри це ви и сл.).

Из ми на ти ов пе ри од на те-
ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром 
поч на про ект за преб ро ју ва ње на 
згра ди те и у раб ни те за ед ни ци. При 
тоа во се дум те ре о ни, на кои е по де-
ле на оп шти на та, по двај ца ан ке та ри 
вр шат по се та и ин тер вју и ра ње на 
прет се да те ли те на куќ ни те со ве ти, 

за на крај да се фор ми ра ре гис тар на 
стан бе ни згра ди и ре гис тар на уп ра-
ви те ли.

Цел та на о вој про ект, кој се 
спро ве ду ва во со ра бот ка со У СА ИД 
и Здру же ни е то за ху ма но до му ва ње 
Ха би тат Ма ке до ни ја, е да се нап ра-
ви ре гис тар на стан бе ни згра ди во 

оп шти на та и да се во о чи ак ту ел на-
та сос тој ба на згра ди те. Ќе се утвр-
ди кол ку од згра ди те се е нер гет ски 
е фи кас ни и на кол ку од об јек ти те 
тре ба до пол ни тел но да се ин тер ве-
ни ра, со што ќе се по диг не јав на та 
свест за зна че ње то на е нер гет ска та 
е фи кас ност.

Во прос то ри и те на ООУ „Бла-
же Ко нес ки“ не о дам на во Оп шти на 
А е род ром се ор га ни зи ра ше ра бо-
тил ни ца на ме не та за ко рис ни ци те 
на со ци јал на по мош, во со ра бот ка 
со А ген ци ја та за вра бо ту ва ње на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и Цен та рот 
за со ци јал ни ра бо ти Скоп је.

Цел та на ра бо тил ни ца та бе
ше да се за поз на ат ко рис ни ци те 
на со ци јал на та по мош за ак тив ни-
те мер ки ко иш то им сто јат на рас-
по ла га ње, но и да им се по мог не 
за да мо жат да ги ос тва рат сво и те 
пра ва.

Пок рај тоа на ра бо тил ни ца-
та беа пре зен ти ра ни и ак тив ни те 
мер ки и прог ра ми ко иш то Вла да-

та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја пре ку 
А ген ци ја та за вра бо ту ва ње ги ну ди 
за сво и те гра ѓа ни.

Со по ло жу ва ње све жо цве ќе на спо ме ни кот Ја не 
Сан дан ски во ис то и ме ни от пар к, на 18.5.2015 го ди на, 

гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род-
ром ја од бе ле жа 143-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 А е род-
ром, на Со ве тот на Оп шти на А е род ром, 
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, 
ка ко и де ле га ци и од дру ги ин сти ту ци и.

Ја не Сан дан ски кој бил поз нат 
ка ко Сан дан или Пи рин ски цар, е ро ден 
на 18-ти мај 1872 го ди на, а по чи нал 
на 10-ти ап рил 1915 го ди на, на 43-го-
диш на воз раст, та ка што о ва а го ди на 
се од бе ле жу ва 100 го диш ни на од не го-
ва та смрт. Бил го лем про тив ник на вр-
хо виз мот и на бу гар ска та за во ју вач ка 

по ли ти ка кон Ма ке до ни ја. Не го во то де ло го про дол жи ле 
не го ви те след бе ни ци – сан да нис ти те.

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА СЕ БРОЈАТ СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

РАБОТИЛНИЦА ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ПОМОШ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЈА ОДБЕЛЕЖА
143 ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА ЈАНЕ САНДАНСКИ 
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром се прид ру-
жи кон тра ди ци о нал но то од бе ле жу-
ва ње на Ев роп ски от ден на зна ме то 
што се одр жа на 9.5.2015 го ди на, со 
пла ни нар ски мар ш до Вод но, во ор-
га ни за ци ја на Ев роп ско то дви же ње 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и Де ле га-
ци ја та на ЕУ, ка ко дел од це ло куп-
на та прог ра ма за од бе ле жу ва ње на 
Де нот на Ев ро па. 

Пред се диш те то на ЕУ се 
извр ши раз ме на на зна ми ња та на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и на Ев роп-
ска та у ни ја ме ѓу прет се да тел ка та на 
ЕДР М, проф. д-р Ми ле ва Ѓу ров ска и 
прет став ни кот на Де ле га ци ја та на 

Ев роп ска та у ни ја, Ро бин Лидл. О ва а 
раз ме на е тра ди ци о нал на и има сим-
бо лич но зна че ње.

У чес ни ци те, кои ги и ма ше бук-
вал но од 7 до 77-го диш на воз раст 
трг на а од се диш те то на Де ле га ци ја-
та на Ев роп ска та у ни ја во Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја и се у па ти ја кон вр вот 
на Вод но, ка де беа пос та ве ни две те 
зна ми ња. На пла ни нар ски от мар ш 
на број ни те пла ни на ри, ак ти вис ти 
на Ев роп ско то дви же ње, сту ден ти 
и дру ги гра ѓа ни, им се прид ру жи ја 
у че ни ци и нас тав ни ци од ос нов ни те 
у чи лиш та во Оп шти на А е род ром.

Ка ко на јиздр жли ви се по-

ка жа а у че ни ци те од ос нов ни те 
у чи лиш та „Го де Дел чев“, „Ла зо Ан-
ге лов ски“, Бра ќа Ми ла ди нов ци„ и 
„Ди ми тар Ма ке дон ски“, кои се ис ка-
чи ја до вр вот на Вод но, ка де при сус-
тву ва а на пос та ву ва ње то на зна ми-
ња та.

Ос вен це ре мо ни јал ни от ка-
рак тер , о ва а ма ни фес та ци ја има цел 
да го а фир ми ра спор тот и пла ни нар-
ски те рек ре а тив ни ак тив нос ти, кои 
би тре ба ло во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
да би дат зна чи тел но по раз ви е ни, од 
тоа што се во о вој мо мент, по ра ди 
пла нин ски от ка рак тер на на ша та др-
жа ва. 

На 12.5.2015 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 ка де ми ја во Мла дин ски-
от кул ту рен цен тар , на ко ја меѓу 
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: „Ај де да па ту ва ме во Ев ро па“ 
што го ор га ни зи ра а Оп шти на А е-
род ром и ЕДР М 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 МИ ХА Е ЛА ПАН ДОВ-
СКА од гра дин ка та „Ср нич ка“ 
об јект Из вор че во ка те го ри ја та 
од пре ду чи лиш на воз раст, МИА 
ГОР ЧЕС КА од III4 од ООУ „Ѓор ѓи-
ја Пу лев ски“ во ка те го ри ја та од 
од де лен ска нас та ва и ДЕС ПИ НА 
БЛА ЖЕВ СКА од VI2 од ООУ „Го це 
Дел чев“ во ка те го ри ја та од пред-
мет на нас та ва.

Ис то та ка, беа до де ле ни и 
две по фал ни ци за ли ков ни твор би, 
кои беа о со бе но ин спи ра тив ни и 
тоа од СА РА СЕР ДАР СКА („Ср нич-
ка“) и СА РА АН ДО НОВ СКА (IV1 ООУ 
„Бла же Ко нес ки“).

Во из бо рот за нај до бар цр-
теж у чес тву ва а о ко лу 1.000 ли-
ков ни твор би прис тиг на ти од дет-
ски те гра дин ки и од ос нов ни те 
у чи лиш та на те ри то ри ја та на Оп-
шти на А е род ром. Цел та на о ва а 
ма ни фес та ци ја е не са мо да се 
раз ви е дет ска та у мет нич ка кре-
а тив ност и ин вен тив ност, ту ку и 
мла да та по пу ла ци ја од Оп шти на 
А е род ром да се приб ли жи кон ев-
роп ски те вред нос ти. 

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.

АЕРОДРОМЦИ МЕЃУ ПРВИТЕ НА ПЛАНИНАРСКИОТ 
МАРШ ДО ВОДНО АЈДЕ ДА ПАТУВАМЕ ВО ЕВРОПА!

Традиционален ликовен конкурс
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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.

"
Небо" - Дијана Цветкоска

"
Црква Св. Илија"  - Милена Мекич

"
Крстот во Аеродром"  - Тијана Блажевска

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

"
Лисиче" - Дарко Димитров Преземено од ФБ профил - Аеродрoм најубаво место за живеење

"
Пролет"  - Василија Дончева

"
Збогум градинке, добредојде училиште"  - Методија Зафировски

"
Виножито"  - Никицa Мaнџукoвски
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Де ца та од гра дин ки те и 
од ос нов ни те у чи лиш та од Оп-
шти на А е род ром у чес тву ва а на 
вто ри от Скоп ски цве тен фес-
ти вал што се одр жа на 16-ти и 
17-ти мај 2015 го ди на во Град-
ски от пар к под мо то то „Сле ди ја 
иг ра та на цве тот – по мес ти ги 
гра ни ци те!“.

У че ни ци те во Град ски от 
пар к у чес тву ва а во нај раз лич ни 
кре а тив ни ра бо тил ни ци, се за-

ба ву ва а со му зи ка и а ни ма то ри, 
а е ро бик, цр та а и ја прос ле ди ја 
из лож ба та на ми ни-гра ди ни од 
по ве ќе про из во ди те ли на цве ќе.

Фес ти ва лот го ор га ни зи-
ра ше Град Скоп је, од нос но ЈП 
„Пар ко ви и зе ле ни ло“, а цел та на 
ма ни фес та ци ја бе ше да се про-
мо ви ра од гле ду ва ње то цве ќе и 
на ед но мес то да се со бе рат љу-
би те ли те на цве ќе то и при ро да-
та.

За у че ни ци те од 
четвр то, пет то и шес то од-
де ле ни е од ООУ „Ди ми тар 
Ма ке дон ски“ из ми на ти ве 
ме се ци се спро ве де про-
ек тот за заш те да на е лек-
трич на е нер ги ја во со ра-
бот ка со ЕВН Ма ке до ни ја.

У че ни ци те низ игра 
на у чи ја ка ко да ште дат 

е лек трич на е нер ги ја и нив но то зна-
е ње да го пре не сат на сво и те врс ни-
ци, ро ди те ли, со се ди, нас тав ни ци...

Во завр шни от дел на про ек-
тот тим од 5 у че ни ци од у чи лиш те-
то у чес тву ва ше на квиз-нат пре вар 
во Стру га и во кон ку рен ци ја од 12 
у чи лиш та го ос во и ја пр во то мес то, а 
како наг ра да до би ја таб лет-ком пју-
те ри за се кој у чес ник од ти мот.

У че ни ци те од ООУ „Бла же Ко-
нес ки“ и ООУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“, за-
ед но со у че ни ци те од ОУ „Ва сил Гла-
ви нов“ од Оп шти на Ча ир , не о дам на 
у чес тву ва а на у чи лиш ни от про ект 
про тив дис кри ми на ци ја и на сил ство 
„Ем баш ка, ем ба ра бар “ во Ме мо ри-
јал ни от цен тар на хо ло ка ус тот на Ев-

ре и те од Ма ке до ни ја. 
Цел та на про ек тот е ис так ну-

ва ње на со жи во тот ме ѓу нај го ле ми-
те ет нич ки за ед ни ци во Ма ке до ни ја. 
Прог ра ма та бе ше прос ле де на со не-
кол ку ма ке дон ски, ал бан ски и ев реј-
ски пес ни, дра ма ти за ци ја, ли те ра-
тур но чи та ње и ба лет ски нас тап.

Во гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ не о дам-
на се ре а ли зи ра ше пси хо лош ко-ло го пед-

ска ра бо тил ни ца со де ца од две до три го-
диш на воз раст.

Низ иг ри и веж би пред ог ле да ло 
де ца та пра ве а дви же ња со ор га ни те за 
го вор (ја зик, ус ни, дол на ви ли ца), ду ва а 
ме ур чи ња од са пу ни ца, ду ва а низ цев че со 
во да, пре поз на ва а и по ка жу ва а е мо ци и за 
да се раз ви е свес та за го вор ни те ор га ни.

Де чи ња та од гра дин-
ка та „Бу ба Ма ра“ со гле да ње 
е ду ка тив но ви де о и па ро ли 
про тив пу ше ње го од бе ле жа а 
Свет ски от ден про тив пу ше-
ње то, 31 мај, кој е пла ни ран за 
ре а ли за ци ја во рам ки на прог-
ра ма та „Ин тег ра ци ја на е ко лош ка та е ду ка ци ја во ма ке дон ски от об-
ра зо вен сис тем“. 

Цел та на о ва а ак тив ност е де ца та да се за поз на ат со штет нос-
та на ци га ри те, а впе ча то ци те од ви де о то кре а тив но ги пре не со а на 
лист хар ти ја и из ра бо ту ва а па ро ли со зна кот про тив пу ше ње.

Во си те о сум ос нов ни у чи лиш-

та и во две те дет ски гра дин ки 
на те ри то ри ја та на Оп шти на А е-
род ром ус пеш но се ре а ли зи ра-
ше ак ци ја та „Сад ни ца плус“ во 
со ра бот ка со здру же ни е то „Ден 
на др во то“ и Ми нис тер ство то за 
жи вот на сре ди на.

У че ни ци те од ос нов ни те 
у чи лиш та и де ца та од гра дин ки-
те на са ди ја се ми ња од ела, кои 
ќе ги од гле ду ва ат и ќе го сле дат 

нив но то ник ну ва ње и рас те ње, со 

што ќе се при до не се да се раз ви е од-
го вор нос та и еко-свес та кај де ца та.

О ви е ак тив нос ти и ма ат е ду-
ка ти вен ка рак тер и и ма ат за цел 
де ца та пре ку соп стве но ис кус тво да 
по ка жат ин те рес за гри жа за са де-
ње се ми ња, не гу ва ње на сад ни ци те 
и дрв ца та, за чу ву ва ње на шу ми те, 
како и да се пот тик не и пос тиг не кај 
де ца та ин ди ви ду ал на од го вор ност, 
да се за јак не до вер ба та, за ед ниш-
тво то и да се раз ви е тр пе ли вос та.

Де ца та од 
гра  дин ка та „Ср-
нич ка“, об јект „Из-
вор че“, ги за са ди ја 
пр ви те на са ди на до-
ма ти и пи пер ки, така 
што дел од дво рот 
на гра дин ка та е при-
ла го ден за са де ње и 
на са ди те се заш ти-

те ни со фо ли ја, што во ед но о воз мо жу ва раз лич ни рас ти тел ни кул-
ту ри да се од гле ду ва ат во те кот на це ла та го ди на. Де ца та ќе би дат 
вклу че ни во се кој днев ни ак тив нос ти за на вод ну ва ње, пле ве ње и 
дру ги ак тив нос ти во про це сот на од гле ду ва ње. На тој на чин  ди рек-
тно ќе се за поз на ва ат со про це сот на од гле ду ва ње на рас те ни ја та и 
ќе раз ви ва ат здра ви на ви ки за одр жу ва ње на жи вот на та сре ди на.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ НА ЦВЕТНИОТ ФЕСТИВАЛ ВО ГРАДСКИОТ ПАРК УЧЕНИЦИТЕ ОД ООУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ НАУЧИЈА ДА ШТЕДАТ ЕНЕРГИЈА

„ЕМ БАШКА, ЕМ БАРАБАР“ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА И НАСИЛСТВО

ЛОГОПЕДСКА РАБОТИЛНИЦА
ВО „БУБА МАРА“

„БУБАМАРИТЕ“ ГО ОДБЕЛЕЖАА 
СВЕТСКИОТ ДЕН ПРОТИВ ПУШЕЊЕТО

ДЕЦАТА СЕ ГРИЖАТ СЕМЕТО ДА ИЗРАСНЕ ВО ДРВО

„СРНИЧКИТЕ“ САДЕА ПИПЕРКИ И ДОМАТИ ШЕСТООДДЕЛЕНКАТА КАРИНА 
МИТРЕВА ОД ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ 
ОСВОИ ПРВО МЕСТО НА НАТПРЕВАРОТ 

ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК „ХИПО“ ВО 
ИТАЛИЈА

ДЕЧИЊАТА ОД „СРНИЧКА“ 
УЧЕСТВУВАА НА ЦЕРЕМОНИЈА 
ЗА СВЕЧЕНО МЕНУВАЊЕ НА 

ДРЖАВНОТО ЗНАМЕ ВО ВИЛАТА НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ЃОРГЕ ИВАНОВ
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Драм ски те а тар во ап рил ја и ма ше пр ва та пре ми-
е ра „Чо лак” од прог ра ма та за 2015-та го ди на. Прет ста-
ва та е ин спи ри ра на од пос лед ни от текст на Мар тин Мек-
до нах, е ден од нај бри ли јан тни те дра ма ти ча ри на но во то 
вре ме. „Хит меј ке рот“ Си ни ша Ев ти мов ка ко ре жи сер , ја 
о до ма ќи ни при каз на та, ко ја совр ше но ко му ни ци ра со 
пуб ли ка та, а до каз за тоа е и пре пол ни от са лон на Драм-
ски те а тар и пуб ли ка ко ја слат ко се сме е.

Ста ну ва збор за е ден чо век, на кој пред 27 го ди ни 
му би ла от се че на и ук ра де на ле ва та длан ка, а по то а и 
про да де на. Тој пак, си те тие го ди ни не у мор но си ја ба ра 
на зад, и а ко зна е де ка не ма да мо же да ја ко рис ти. Но, и 
пок рај тоа, тој мо ра да тра га по неа, са мо по ра ди тоа што, 
тоа му при па ѓа не му, а не кој му го зе мал.

Ак тер ска та е ки па е сос та ве на од чет во ри ца ак-
те ри, кои пуб ли ка та не сом не но ги са ка и на ви ва за нив. 
У ло га та на Ка ра, чо ве кот без ра ка (чо ла кот), ја иг ра Са шо 
Та сев ски. Ис фрус три ран и па ра но и чен, ко мич ни от е фект 

го пос тиг ну ва пре ку крај на та се ри оз ност на пос ве те нос-
та во пот ра га та по ра ка та.

Мар тин, ре цеп ци о не рот во хо те лот, во кој се слу-
чу ва деј ство то на прет ста ва та го иг ра Ру бенс Му ра тов-
ски. Ре цеп ци о не рот, кој всуш ност, и не е баш са мо ре-
цеп ци о нер , ако го пра ша те не го тој е е ден од о ни е лу ѓе 
што се ко гаш се на де ва ле де ка во сред но не кој ќе вле та 
и ќе пу ка по де ца та, а тој ќе би де хе рој и ќе ги спа си си те.

Има и две вљу бе ни гу лап чи ња кои са кај ќи да за-
ра бо тат мал ку „кеш“ се фа ќа ат во ста пи ца, на ко ја не ѝ 
се до рас на ти. Спек та ку лар ни те Фи лип Трај ко виќ и И гор 
Стој чев ски се ос ка та, о ко лу ко ја се вр ти ко ме ди ја та.

Всуш ност, це ла та при каз на мо же да се об јас ни и 
ва ка:

Е ден си ја ба ра ра ка та...
Друг си ја ба ра бе ља та...
Двај ца си ја нај до а... 
Смеш но, прес меш но. По ве ле те!

ЕДЕН СИ ЈА БАРА РАКАТА... ДРУГ СИ ЈА БАРА БЕЉАТА...
Театар: „Чолак”

Станува збор за човек, кому пред 27 години му била отсечена и украдена 
левата дланка и кој преку крајната сериозност во неговата потрагата по раката 

постигнува комичен ефект

ТЕАТАР ЗАБАВА

ВИЦ НА
МЕСЕЦОТ

КОМАРЦИ
Ако е вистина дека само женските 

комарци касаат, кај мене во соба 

100% е моминска вечер.

НЕКА НЕ ТЕ ЗБУНУВА

РАЗЛИКАТА МЕЃУ МОЈОТ КАРАКТЕР

И МОЕТО ОДНЕСУВАЊЕ.

•

МОЈОТ КАРАКТЕР Е ТОА ШТО СУМ ЈАС,

А МОЕТО ОДНЕСУВАЊЕ

ЗАВИСИ ОД ТОА ШТО СИ ТИ!

•

ЗА ДА ГИ ОСТВАРИШ СВОИТЕ СОНИШТА, 

ПРВО РАЗБУДИ СЕ!

ИЗБЕГНУВАЈ
СОВЕТ ПО

СЕКОЈА ЦЕНА!
ТОА ЈАС ГО

НАРЕКУВАМ
ДОБАР СОВЕТ.

ПИЕТ ХАЈН

ЗАБАВА

НАЈГОЛЕМАТА ШЛАКАНИЦА

Е ОНАА ШТО ЈА ДОБИВАМЕ

СО ЗБОРОВИ, А НЕ СО РАЦЕ.
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Се ко гаш ве лам де ка здра ва-
та хра на е ос нов на та ба за за доб-
ро здрав је. Нај важ ни е ле мен ти во 
ис хра на та е сраз ме рен со од нос и 

внес на нут ри ти ви, ко иш то ќе пра-
ват ме та бо ли тич ка рам но те жа. За 
на ши от ор га ни зам да би де здрав 
тре ба да и ма ме до бар и му но лош ки 
сис тем и важ но е да ги вне су ва ме 
си те ос нов ни хран ли ви про дук ти. 
Ста ну ва збор за про те и ни, јаг ле-
хид ра ти, о вош је, зе лен чук и мно гу 
теч нос ти. У рам но те же на та ис хра-

на е, впро чем, е дин стве на здра ва 
ис хра на ко ја пос то и. Со у рам но-
те же на та ис хра на се пре по ра чу-
ва да се исфр лат си те пре ра бо те-
ни хра ни ко иш то во се бе содр жат 
е мул га то ри, веш тач ки бои, а ди-
ти ви, итн. Пр же на та хра на, ис то 
та ка, вли ја е не га тив но врз на ше то 

здрав је. Таа ду ри мо же и да де лу-
ва ка ко по тен ци ја лен пре диз ви ку-

вач на кар ци но ми. Ба рем по ло ви-
на од ис хра на та што ја вне су ва ме 
днев но тре ба да се сос то и од све-
жо о вош је, са ла та и су ров зе лен-
чук. Се ко гаш ва ре ни жи тар ки, 

ри ба, ме шун ки и се то тоа прид ру-
же но со све жи са ла ти. О ни е ко иш-
то и ма ат здрав стве ни проб ле ми, 
теш ко се на вик ну ва ат на све жи-
те са ла ти. Су ро ва та хра на содр жи 
ен зи ми кои со гот ве ње мо же да се 
из гу бат. Ние мо же ме да про из ве-
де ме и соп стве ни ен зи ми, ама тре-

ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

Нашите клетки по својата структура, дури и ако 
живееме здраво и јадеме здраво, имаат тенденција 
да се закиселат поради вообичаените, дневни 
активности и стрес. - Со Ph-вредност на скала од 
висока 6 до ниска 7 средина би биле здрави

ба да ги вне се ме и пре ку су ро ва та 
ис хра на. Су ро ва та хра на е ко рис-
на, би деј ќи го чис ти ор га низ мот, го 
ос ве жу ва, о воз мо жу ва да и ма ме 
ре дов на сто ли ца, да не ма ме деп-
ре си ја, да го сми ру ва у мот, да го 
ре ви та ли зи ра те ло то, да го јак не 
и му ни те тот, да го о дол гов ле ку ва 
ста ре е ње то, да ги по доб ру ва мен-
тал ни те спо соб нос ти, да го на ма-
лу ва стре сот, да ја чис ти ко жа та, 
да ни ја зго ле му ва издр жли вос та, 
да ја јак не ко са та и кос ки те, а нај-

важ но од сѐ мо же да се ко рис ти 
ка ко лек. По ве ќе то на ши те лес ни 
теч нос ти и клет ки по ба ру ва ат сре-
ди на  ко ја ќе би де од не ут рал на до 
сла бо баз на (Ph-вред ност на ска ла 
од ви со ка 6 до нис ка 7). Со вак-
ва Rh сре ди на би би ле здра ви. По 
сво ја та струк ту ра, ду ри и ако жи-
ве е ме здра во и ја де ме здра во, на-
ши те клет ки и ма ат тен ден ци ја да 

се за ки се лат за ра ди 
во о би ча е ни те, днев-
ни ак тив нос ти и стрес. 
При ро да та во сво ја-
та бес крај на муд рост 
нап ра ви ла на ша та 
при род на ис хра на да 
би де со чи не та од баз-
ни о вош ја и зе лен чу ци 
за да ја не ут ра ли зи ра 
соз да де на та ки се лост, 
од нос но ки се ли на. Ако по ве ќе од 
на ша та хра на соз да ва баз на сре-
ди на мо же ме лес но да жи ве е ме 
во рам но те жа или хо ме ос та за. Во 
се кој слу чај, ако го на пол ни ме на-
ше то те ло со неп ри род ни из во ри 
на ки се ли ни, не ма тол ка ва ко ли-
чи на на о вош је и зе лен чук кои мо-
жат да ни по мог нат. Хра на та ко ја е 
ста ве на на цр на лис та за соз да ва-
ње на ки се ла сред на е:

• кон су ми ра ње ва ре на хра на
• заг ре а ни мас ти
• хра на од жи во тин ско по тек ло
• пе че ни јат кас ти пло до ви или 

пе че ни сем ки.
Кон су ми ра ње ло ша ком би-

на ци ја на хра на без раз ли ка да ли 
таа е ва ре на или све жа:

- Пу ше ње
- го лем внес на ко фе ин
- пи е ње ал ко хол
- га зи ра ни пи ја ла ци
- ка фе или чај
- не дос та ток на веж ба ње
- не до во лен од мор
- нес пи е ње
- неп ре ки нат стрес, страв, лу-

те ње, ом ра за или дру ги не га тив ни 
е мо ци и.

Е дин ствен здрав жи во тен 
стил и соз да ва ње здрав је го пра-
ви ме со из ба лан си ра на ис хра на. 
Ос нов но пра ви ло е де ка тре ба да 
и ма ме за дол жи тел но 3 об ро ка 
днев но. О вош је то, јат ки те и мас ла-
та се ко гаш тре ба да би дат зас та пе-
ни за вре ме на по ја до кот. Ру че кот 
тре ба да ни е за дол жтел но про те-
ин или јаг ле хид рат, а ве че ри те да 
ни би дат жи тар ки, или, пак, са мо 
све жи са ла ти. Ка ко за крај ин дус-
трис ка та ис хра на го ток си ци ра ор-
га низ мот. Вне су ва ње то мно гу теч-
нос ти, о со бе но во да е од го ле мо 
зна че ње од ор га низ мот. Пи ја ла ци-
те ко иш то во се бе содр жат мно гу 
кон зер ван си и веш тач ки а ро ма ти 
тре ба да би дат на цр на лис та. Се-
ко гаш тре ба да и ма ме из ба лан си-
ра на ис хра на, при ро ден внес на 
ви та ми ни и ми не ра ли.

И, за крај ед на ин фор ма ци ја, 
ко ја ќе пос лу жи ка ко пре по ра ка 
за мно гу ми на, СМОК ВА ТА ва жи за 
нај баз но о вош је. За доб ро здрав је 
се ко гаш здра ва хра на!

НА КЛЕТКИТЕ ИМ ТРЕБА ОД НЕУТРАЛНА ДО СЛАБО БАЗНА СРЕДИНА
Рh-вредноста важна за здравјето

Тања Турунџиева, нутриционист
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СТИЛ СТИЛ

ЛУЃЕТО ШТО ПИЈАТ ПИВО „ОМИЛЕНА“ МЕТА НА КОМАРЦИТЕ
Шокантни и интересни факти за најздодевните инсекти

Бззззззз... Бзззззз...!!! Си те се е жи ме од нив но то зу е ње, кое чес то нè бу ди од 
ле тен при ја тен сон. Ста ну ва ме, па ли ме свет ло и поч ну ва ме со ло вот на ко мар-
ци. Чес то па ти е прем но гу доц на и пок рај тоа што по не ко е вре ме ќе ус пе е ме да 
го у ло ви ме, ко га ќе за бе ле жи ме де ка сме кас на ти и че ша ње то по ле ка поч ну ва. 
Чес то и не раз мис лу ва ме мно гу за тоа, но кол ку ко мар ци те се на вис ти на о пас ни 
за лу ѓе то? 

Пос то јат ду ри 3.500 раз лич ни ви до ви ко мар ци, 
но са мо не кол ку сто ти ни од нив се хра нат со чо-
веч ка крв.

Ако ве кас нал ко ма рец, мо же те да би де те си-
гур ни де ка ста ну ва збор за жен ски ко ма рец. На 
маш ки те ко мар ци до вол ни им се рас те ни ја та, но 
на жен ки те им е пот ре бен об рок од крв за да 
и ма ат си ла да не сат јај ца.

Топ ло то поп лад не е вре ме то ко га нај мал ку се 
срет ну ва ме со ко мар ци, ко га тем пе ра ту ри те се 
нај ви со ки и ко га тие бе га ат на пос ту де ни мес та.

Ко мар ци те ги прив ле ку ва јаг ле род ди ок сид и 
млеч на ки се ли на, кои мо жат да се нај дат во на-
ши от здив и на ша та пот. Ис то та ка, ја чув ству ва-
ат топ ли на та и влаж нос та што го оп кру жу ва ат 
на ше то те ло. 

Ис тра жу ва ња та по ка жа а де ка ги на па ѓа ат лу ѓе-
то, кои пи јат пи во, по ра ди нив ни от здив и зго ле-
ме но то ла че ње пот.

Не ко и на уч ни ци твр дат де ка це лос на е ли ми на-
ци ја и ис тре бу ва ње на ко мар ци те и не би би ла 
тол ку ло ша ра бо та, до де ка дру ги твр дат де ка 
пос ле ди ца та во це ли от еко-сис тем би мо же ла 
да би де ка тас тро фал на, би деј ќи со нив се хра нат 
па ја ци, жа би, ри би, гуш те ри и дру ги ин сек ти.

Ко неч но, е ден сме шен факт е тоа е де ка лу ѓе то 
о бич но ги бо ја ди су ва ат сво и те ку ќи и ста но ви 
на кра јот на ле то то или по че ток на е сен та, со 
цел да ги пок ри јат тра ги те на за ги на ти те ко мар-
ци по ѕи до ви те.

Плун ка та на жен ски те ко мар ци содр жи ан ти ко-
а гу лат, ко ја им о воз мо жу ва по лес но да ци ца ат 
крв. И му но лош ки от сис тем на на ше то те ло на 
плун ка та ре а ги ра со а лер гис ка ре ак ци ја, што е 
при чи на мес то то на у бо дот да о те че и до а ѓа до 
че ша ње.

Жен ки те не сат јај ца во плит ка во да, па ду ри и 
влаж на поч ва. Ос ло бо де те се од сто еч ка во да 
во бли зи на на ва ши от дом за да се на ма ли бро-
јот на ко мар ци, кои во вас гле да ат то пол и вку-
сен об рок.
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Го лем број љу би те ли на јо га на 23.5.2015 го-
ди на во зе ле ни ло то пред ОУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“ у чес-
тву ва а на бес плат ни от јо га час во при ро да што го ор-
га ни зи ра ше јо га клу бот „Та ра“.

Цел на и ни ци ја ти ва та за јо га во при ро да е дру-
же ње и рек ре а ци ја во ду хот на јо га та, здрав и е нер-
ги чен по че ток на де нот, е ду ка ци ја, но и јо га дос тап-
на за си те за ин те ре си ра ни ли ца без ог лед на воз раст 
или пол.

Јо га ча сот се сос то е ше од 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.

Со ог лед на го ле ми от ин те рес, јо га клу бот 
„Тара“ на ја ви уш те вак ви бес плат ни јо га ча со ви во 
на ред ни от пе ри од.

На 14.6.2015 (не де ла) од 18:30 ча сот 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 бес пла тен ЗУМ БА фит-
нес час. Цел та за о вој за ба вен ЗУМ БА час е да се оз-
на чи по че то кот на лет на та се зо на на е ден ин те ре сен, 
ве сел, е нер ги чен и по раз ли чен од дру ги те ча со ви.

На бес плат ни от ЗУМ БА час кај поз на то то а ви-
он че мо же да се прид ру жат и да ја по де лат ЗУМ БА 
е нер ги ја та љу би те ли те на ЗУМ БА, фит нес и ла ти но 
зву ци те без ог лед на воз раст и пол.

Дрес ко дот е ве се ли бои или ЗУМ БА об ле ка, а 
по ча сот дру же ње то мо же да про дол жи во пар кот.

До кол ку има 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 кај 
поз на то то а ви он че.

Младиот тром бо нист Ма ри о 
Јан ко виќ од А е род ром, кој ве ќе 
две го ди ни сту ди ра на Му зич ка та 
а ка де ми ја во Заг реб, не о дам на се 
стек на со две зна чај ни приз на ни-
ја во Хр ват ска. Најпр во, тој бе ше 
из бран од Му зич ка та а ка де ми ја во 
Заг реб да нас та пи ка ко со лист со 
сим фо нис ки от во ен ду вач ки ор-
кес тар на Ре пуб ли ка Хр ват ска, а 
по то а ја ос во и пр ва та наг ра да на 
ме ѓу на род ни от нат пре вар на ду-

вач ки ин стру мен ти во Ва раж дин, 
Хр ват ска.

Ова не се пр ви приз на ни-
ја за та лен ти ра ни от тром бо нист 
Ма ри о, кој до се га има ос во е но 
не кол ку пр ви наг ра ди и спе ци-
јал ни пр ви наг ра ди ка ко со лист 
ка ко дел од ка мер ни ан сам бли, 
ме ѓу кои нај мно гу се ис так ну ва ат 
две те пр ви наг ра ди на два ме ѓу-
на род ни фес ти ва ли во Бел град, 
Ср би ја. 

БЕСПЛАТНИ ЈОГА ЧАСОВИ ВО ПРИРОДА

БЕСПЛАТЕН ЗУМБА ЧАС КАЈ АВИОНЧЕ!

АЕРОДРОМЕЦ СО ТРОМБОН ЈА ОСВОЈУВА ХРВАТСКА

На те ри то ри ја та на Оп-
шти на А е род ром пос то јат по ве ќе 
нев ла ди ни ор га ни за ци и, ка ко и 
ор га ни за ци и со кои ак тив но со-
ра бо ту ва. Во те кот на из ми на ти от 
пе ри од беа про мо ви ра ни след ни-
ве ор га ни за ци и: АЛ ДА, ДО ВЕР БА, 
ЗДРУ ЖЕ НИ Е ТО НА СО ЦИ ЈАЛ НИ РА-
БОТ НИ ЦИ НА ГРАД СКОП ЈЕ.

Ев роп ска та а со ци ја ци ја 
за ло кал на де мок ра ти ја – АЛДА 
е нев ла ди на ор га ни за ци ја, ко ја 
е пос ве те на на про мо ви ра ње на 
доб ро вла де е ње и гра ѓан ско 
у чес тво на ло кал но ни во. АЛ ДА 
по себ но е фо ку си ра на на ак тив-
нос ти те кои о воз мо жу ва ат со-
ра бот ка ме ѓу ло кал ни те влас ти и 
гра ѓан ски от сек тор .

Здру же ни е то „До вер ба“ е 
нев ла ди на ор га ни за ци ја за пре-
вен ци ја од у пот ре ба на дро ги и 
по мош и поддр шка на ли ца та и 
чле но ви на нив ни те се меј ства во 
ле ку ва ње, ре ха би ли та ци ја и ре-
со ци ја ли за ци ја. Чле но ви на здру-
же ни е то се ли ца кои ус пе а ле да 
го над ми нат проб ле мот, чле но ви 
од нив ни те се меј ства, при ја те-
ли, струч ни ли ца, ка ко и ли ца кои 
са ка ат да по мог нат во над ми ну-
ва ње на проб ле ми те од у пот ре ба 

на дро га. Пре ку ре а ли за ци ја на 
број ни про ек ти здру же ни е то е ду-
ци ра и ин фор ми ра за здрав стве-
ни те, со ци јал ни те и пси хо лош ки те 
проб ле ми повр за ни со у пот ре ба 
на дро га ка ко што се ХЦВ, ХИВ/
СИ ДА и ин фек ци и пре нос ли ви по 
сек су а лен пат, за ту бер ку ло за и 
дру го, да вли ја е врз фор ми ра ње то 
на ста во ви те за ли ца та со проб ле-
ма тич на у пот ре ба на дро га и нив-
ни те се меј ства, ка ко и во кре и ра-
ње на здрав стве на та, со ци јал на та 
и каз не на та по ли ти ка.

Здру же ни е то на со ци јал ни 
ра бот ни ци на град Скоп је е неп-
ро фит на, ху ма ни тар на, нев ла ди на 
ор га ни за ци ја, чи иш то це ли вклу-
чу ва ат раз вој на пре вен тив ни ак-
тив нос ти за спре чу ва ње раз вој 
на сос тој би на со ци ја лен ри зик 
кај гра ѓа ни те, у нап ре ду ва ње и 
раз вој на про фе си о нал на та е ти-
ка. Ак тив нос ти те на здру же ни е то 
вклу чу ва ат по ма га ње на гра ѓа ни-
те кои се на о ѓа ат во сос тој ба на 
со ци ја лен ри зик, у нап ре ду ва ње и 
у совр шу ва ње на струч ни те зна-
е ња на со ци јал ни те ра бот ни ци, 
под го тов ка на струч ни по ма га ла 
за у нап ре ду ва ње на со ци јал на та 
ра бо та, сле де ње на трен до ви те 

на со ци јал на та ра бо та во дру ги те 
зем ји и и ни ци ра ње но ви фор ми на 
со ци јал на заш ти та.

РА БО ТИЛ НИ ЦИ ВО 
НО ВО ОТ ВО РЕ НА ТА 

ЧИТАЛНИЦА ВО 
БЛА ЖЕ КО НЕС КИ

Во те кот на ми на ти от ме сец 
во со ра бот ка со а со ци ја ци ја та 
„Паб лик“ во но во от во ре на та чи-
тал ни ца во ос нов но то у чи лиш те 
„Бла же Ко нес ки" се ре а ли зи ра а 
ни за ра бо тил ни ци со кои се пот-
тик на а мла ди те да чи та ат, но и 
на у чи ја но ви веш ти ни. О ви е ак-
тив нос ти се дел од кам па ња та за 
по диг ну ва ње на чи тач ка та кул ту-
ра кај мла да та пуб ли ка и се дел 
од про ек тот на ЕВН Ма ке до ни ја 
за поддр шка на ма ке дон ска та ли-
те ра ту ра и тво реш тво. И де ја та за 
от во ра ње вак ви чи тал ни ци и це-
ло куп на та за лож ба за поддр шка 
на чи тач ки те на ви ки се ро ди пре-
ку про ек тот на ЕВН „Соз да ди кни-
га“ во чи иш то рам ки се из да де ни 
три збир ки рас ка зи од 14 ав то ри. 
Кни ги те се из да де ни за смет ка на 
заш те де на та хар ти ја од при ја ве-
ни те ко рис ни ци за е лек трон ска 
фак ту ра.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГИ 
ПРОМОВИРА АКТИВНОСТИТЕ НА 
НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Општина Аеродром од предминатиот број почна континуирано да објавува текстови со 
коишто се промовира работата на невладините организации на нејзината територија со 

кои активно соработува

ЖИВОТ ЖИВОТ



2928 ОПШТИНА АЕРОДРОМ јули - август 2015 година  | број 65

Ма ке дон ски от те нис се ри-
оз но тре ба да сме та на та лен тот 
на а е род ром ка та Ма ри ја Е ле но ва, 

твр дат дел од ма ке дон ски те ме ди-
у ми. Таа е ро де на 2000 го ди на, а 
те нис поч ну ва да иг ра на о сум го-
диш на воз раст. На де сет го диш на 
воз раст поз на та та те нис ка тре нер-
ка Је ле на Ген чич од Бел град (ко ја 
има от кри е но број ни та лен ти ка ко 
Мо ни ка Се леш и Но вак Џо ко виќ, а 
се га е по кој на) ја пре поз на ва ка ко 
те нис ки та лент и ја по ка ну ва да 
тре ни ра со неа во Бел град и во тој 
пе ри од ги пос тиг ну ва нај доб ри те 
ре зул та ти.

Ос во ју ва три тур ни ри до 12 
го ди ни во Маг ли е, И та ли ја, Пре-

дор , БИХ и Про куп ље, Ср би ја. 
На 14 го ди ни ос во ју ва тур-

нир во Скоп је, а во мо мен тов е на 
тур ни ри со ти мот во И та ли ја во Фо-
лиг но и Ми ла но на тур нир до 16 
го ди ни и ќе у чес тву ва во Ту нис на 
два тур ни ра до 18 го ди ни.

За реп ре зен та ци ја та на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја има у чес тву-
ва но на ев роп ско пр вен ство до 14 
го ди ни, а бе ше дел од ма ке дон ска-
та реп ре зен та ци ја на Фед Куп, кој 
се одр жа во мај о ва а го ди на и ос-
во и по бе да во сингл и дабл.

Е ки па та на МЗТ Скоп је - А е-
ро дор м и о ва а се зо на, четвр ти пат 
во ни за, ус пе а да ја ос во и ти ту ла-

та во до маш но то ко шар кар ско пр-
вен ство. О вој пат со чис ти 3:0 во 
фи нал на та се ри ја про тив Ку ма но-

во. Че ти ри го ди ни ед но под ру го се 
ме ну ва ат ри ва ли те на МЗТ Скоп је 
во бит ка та за тро нот и че ти ри го ди-
ни ед но под ру го ти ту ла та ос та ну ва 
во А е род ром. Ни за за ис то ри ја за 
чие про дол жу ва ње „ме тал ци те“ се 
пог ри жи ја на 2-ри ју ни на свој те-
рен (пред повеќе од 3000 верни 
навивачи и симпатизери) со по бе-
да та од 94:85 над Ку ма но во. Три умф 
со кој фи нал на та се ри ја ја завр ши ја 
во ми ни мал ни три нат пре ва ри. Це-
ла та ра бо та ти мот на А леш Пи пан ја 
завр ши во пр во то по лув ре ме кое го 
до би со 21 по ен раз ли ка (59:38). 

„МЗТ Скоп је - А е род ром“ ор га ни зи ра дет ски ле тен 
ко шар кар ски камп од 11.6. до 24.6.2015 го ди на на те-
ре ни те во Спор тски от цен тар „Но во Ли си че“.

Во те кот на пет на е сет те де на во лет ни от ко шар-
кар ски камп за де ца та-у чес ни ци е о без бе де но воз-
буд ли во лет но спор тско до жи ву ва ње, не за бо рав ни 
де но ви по ми на ти во дру же ње и за ба ва со нај доб ри те 
ко шар ка ри од се ни ор ски от тим на МЗТ, ка ко и у совр-
шу ва ње на тех ни ки те на иг ра.

Ис то та ка, е ор га ни зи ра но нат пре ва ру ва ње е ден 
на е ден, трој ца на трој ца, ка ко и сло бод ни фр ла ња и 
шу ти ра ње трој ки, а за нај доб ри те дрес и пе хар за пос-
тиг на ти от ус пех.

Да вор Пет ров ски, у че ник во ООУ „Ла зо Ан ге лов-
ски“, е др жа вен пр вак во ско ро си те ка те го ри и во пли-
ва ње, а има ос во е но о ко лу 150 ме да ли, од кои нај го лем 
број се злат ни.

О вој пе ри од се под гот ву ва за у чес тво на Ко мен 
ку пот, кој ќе се одр жи во Гр ци ја, ка ко член на реп ре-
зен та ци ја та на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и ќе се нат пре ва-
ру ва на 100 и на 200 мет ри дел фин или пе пе рут ка стил, 
ка ко и 200 и 400 мет ри ме ша но.

МАКЕДОНСКИОТ ТЕНИС СЕРИОЗНО ТРЕБА ДА СМЕТА НА АЕРОДРОМКАТА 
МАРИЈА ЕЛЕНОВА МЗТ ПО ЧЕТВРТИ ПАТ ЕДНОПОДРУГО ГО ОСВОИ 

ШАМПИОНСКИОТ ПЕХАР

Продолжува „сино-белата“ доминација со македонската кошарка

МЗТ ја „сефтоса“ првата сезона во новата сала „Јане Сандански“ со титула за сезоната 
2014/15, освоена во финалниот плеј оф против Куманово со 3:0

УЧЕНИК ОД ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ДРЖАВЕН ПРВАК ВО ПЛИВАЊЕ

ДЕТСКИ ЛЕТЕН КАМП НА МЗТ

СПОРТ СПОРТ
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ПИСМА ИНФО

ИМЕТО НА УЛИЦАТА „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ Е 
ПРОМЕНЕТО ВО „23 ОКТОМВРИ“

Почитувани, 
Ми треба информација дали името на улицата „Владимир 
Комаров“ е променето во „23 Октомври“? При сликање за 
лична карта од МВР ми рекоа дека во личната карта ќе стои 
новото име. Ако е променето името во ред, меѓутоа известете 
ме поскоро доколку е грешка да реагирам во службата што ги 
издава личните карти. П.С. Промената ми треба, бидејќи ќе 
запишам дете во прво одделение, а во училиштето сè уште го 
користат старото име.
П.П.

Почитувани, 
Промената на режимот на имињата на улиците и булеварите 
во градот Скопје ги врши администрацијата на Град Скопје, 
Сектор сообраќај. Од неодамна името на улицата „Владимир 
Комаров“ е сменето во улица „23 Октомври“, а проблем при 
упис на Вашето дете нема да имате. 
Со почит,
Општина Аеродром

УРЕДУВАЊЕ НА БЛОКОВСКОТО 
ЗЕЛЕНИЛО СЕ ВРШИ ПО 

ОДНАПРЕД УТВРДЕНА ДИНАМИКА

Почитувани,
Јас како и моите соседи од мојата и од соседните згради 
на улица „Бојмија“, искрено многу сме задоволни од 
грижата и урбаното живеење во нашата општина. Имаме 
разбирање за ангажманите и многуте активности што ги 
изведувате. Ве молиме тревниците околу фонтаната меѓу 
зградите да бидат искосени. Ние пред нашата зграда тоа 
веќе го направивме викендов. Но, не сме во можност 
самите тоа да го сториме и во паркот околу фонтаната. 
Навистина не можеме да се пожалиме за претходните 
години, затоа што навремено и редовно беа искосени. Во 
моментов тревата е доста голема, сигурни сме дека тоа ќе 
биде сторено во најсоодветниот момент. 
Со почит, жителите од Бојмија на Општина Аеродром
К. Г.

Почитувани, 
Вашето барање е доставено до нашето Комунално 
одделение. Од таму Ве известуваат дека тревата се коси 
по однапред определен редослед и наскоро ќе биде 
искосен и овој дел од општината.
Со почит,
Општина Аеродром

ЗАШТИТЕТЕ ЈА ФОНТАНАТА ОД НЕСОВЕСНИ 
ДЕЦА!

Почитувани,
Најнапред сакам да Ви се заблагодарам за уредувањето на 
паркот на улица „Бојмија“. Фонтаната е прекрасна и го 
разубавува целиот простор. Во последно време таа е предмет 
на уништување од страна на десетина деца, кои секојдневно ја 
користат за капење во пладневните часови. Би ја замолил 
Општината, во рамките на своите можности, да преземе мерки 
за заштита на овој скап објект.
Поздрав, 
А.А.

Почитувани,
Вашето барање е доставено до нашето Oдделение за 
инспекциски работи. Тие веднаш ќе излезат на терен и ќе 
направат увид на самото место, по што ќе ги преземат сите 
неопходни заштитни мерки што се во наша надлежност. 
Со почит,
Општина Аеродром

СЕКОЈ ВРАБОТЕН ИМА ЗАМЕНА КОГА Е НА 
ОДМОР

Почитувани,
Убаво е што одржувате предавања на различни теми, меѓутоа 
покрај вакви убави работи морав да Ви пишам и за еден голем 
недостаток на Општина Аеродром. Ако еден службеник, на 
пример, од Архива е на боледување или одмор, нема кој да го 
замени. Едноставно мораме да го чекаме со недели тој да се 
врати или ако ни треба некој документ треба ли да го чекаме 
со месеци?
Со почит,
Б.С.

Почитувани,
Секој вработен во Општина Аеродром има замена кога е на 
одмор или боледување, односно го заменува некој друг 
вработен во негово отсуство.
Со почит,
Општина Аеродром

Итна медицинска помош  .......................... 194
Пожар и елементарни непогоди  ............. 193
Центар за известување и тревожење .... 195

Градинки
Срничка  .............................................. 2455 512
Буба Мара  .......................................... 2434 530

Основни училишта  
Блаже Конески ................................. 2469 746  
Браќа Миладиновци  ........................ 2460 479  
Ѓорѓија Пулевски  ............................. 2455 510 
Љубен Лапе  ...................................... 2450 220  
Лазо Ангеловски  .............................. 2430 324  
Димитар Македонски  ...................... 2440 011  
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Јавно осветлување 
ЕВН .......................................................... 3205 000       
„Елтра“ .................................................... 2763 838 

Јавни претпријатија
ЈП „Водовод и канализација“  ..............2443 129 

2469 844
ЈП „Паркови и зеленило“ ..................... 2464 272 
JП „Комунална хигиена“  ..................... 3216 644

075/506 090 
Оџачарски услуги  ................................ 2440 293

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ   



РЕПЕРТОАР НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФЕСТИВАЛ НА
КОМЕДИЈАТА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2015

1. СТЈУАРДЕСИ од Марк Камолети, режија Синиша Евтимов, Театар 
Комедија - 20.06. (САБОТА)

2. ДАМИТЕ БИРААТ од Ентони Мекартен и Стефан Синклер, режија 
Адмир Гламочак, АЛТТЕАТАР Сараево, Република Босна и 
Херцеговина - 21.06. (НЕДЕЛА)

3. СПАНАЌ СО ПРЖЕНИ КОМПИРИ од Золтан Егреши, режија Ненад 
Витанов, Народен театар „Џинот“, Велес - 22.06. (ПОНЕДЕЛНИК)

4. ШУМА ОД ОСТРОВСКИ, режија Драгана Таневска, НУЦК „Антон 
Панов“, Струмица - 23.06. (ВТОРНИК)

5. ОД КОЛ НА КОЛ од Реј Куни, режија Коле Ангеловски, Народен 
театар „Војдан Чернодрински“, Прилеп - 24.06. (СРЕДА)

6. ЧОЛАК од Мартин Мекдонах, режија Синиша Евтимов, Драмски 
театар, Скопје - 26.06. (ПЕТОК)

7. ЏОН ПИПЛФОКС од Душан Радовиќ, режија Коле Ангеловски, 
Драмски театар, Скопје - 27.06. (САБОТА)

8. 39 СКАЛИ од Џон Бјукен, Алфред Хичкок, Патрик Барлоу, режија 
Нина Клефин, Народно Позориште Тузла, Република Босна и 
Херцеговина - 29.06. (ПОНЕДЕЛНИК)

9. СТЕНДАП ВЕЧЕР СО НИКОЛА ТОДОРОСКИ – Свечено доделување на 
наградите - 30.06. (ВТОРНИК)

ПОЧЕТОК: 21:00 ЧАСОТ
ЛОКАЦИЈА: ФУДБАЛСКОТО ИГРАЛИШТЕ ДО ГРАДИНКАТА "СОНЦЕ" 

РЕОНСКИ ЦЕН ТАР АЕРОДРОМ
ВЛЕЗ: СЛОБОДЕН


