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2 ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ИЗДАДЕ 
„ОТЧЕТ 2013-2017“

Општина Аеродром неодам-
на го издаде ОТЧЕТОТ во коj се суб-
лимирани реализираните проекти 
во Општина Аеродром во периодот 
од 2013 до 2017 година.

Во периодот од четири годи-
ни се реализирани над 200 проек-
ти, кои се од витално значење за 
жителите на Општина Аеродром.

Во ОТЧЕТОТ се наредени 
најкрупните реализирани проекти, 
прикажани по области, онака како 
што беше предвидено во програ-
мата на Општина Аеродром, но и 
дел од проектите кои воопшто не 
беа предвидени, а кои значително 
ги подобрија условите за живот на 
граѓаните.

Притоа, градоначалникот 
Коневски изјави дека со гордост 
може да констатира дека измина-
тите четири години се реализирани 
капитални проекти што ќе останат 
и за генерациите по нас.

ОТЧЕТОТ се дели во секој 
дом во Општина Аеродром, а исто 
така може да се види во електрон-
ска верзија на веб-страницата на 
општината aerodrom.gov.mk, така 
што жителите можат подетално да 
се информираат за реализираните 
проекти од различни области - пар-
кови, инфраструктура, комунални 
работи, образование, социјална 
заштита и хуманитарни активнос-
ти, спорт, екологија, култура, меѓу-
народна соработка и добиени при-
знанија.



Ванчо Петрушевски 
за парковите

Панчо 
за детската улица „Тоше Проески“

Ребека 
за Паркот на светлината

Раул Гонзалес 
за спортскиот живот 

Шенка Колозова 
за културата

Славица Ставреска-Цаци 
за образованието во Општина Аеродром

Владимир Ракичевиќ-Соме 
за животот во Општина Аеродром 

Познатите за проектите
на Општина Аеродром

Гоце Тодоровски 
за спортските игралишта

Жарко Масларковски 
за градинките

Зоран Бошковски-Чоко 
за спортот во Општина Аеродром

ОПШТИНА
АЕРОДРОМ
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АКТИВНОСТИ

 Летово под отворено небо на сцена по-
ставена во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ 
се одржа четвртиот по ред Меѓународен фес-
тивал на комедијата „Гола месечина“. На све-
ченото затворање градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Ивица Коневски, им ги додели 
наградите на победниците.

 Наградата Гран при за најдобра 
претстава  ја доби „Аналфабет“ на Театарот 
при НУЦК „Григор Прличев“ од Охрид, за из-
вонредната хомогена игра на сите учесници, 
а посебно на тројката - Горан Стојаноски, Ни-
кола Тодороски и Стрезо Стаматовски. Според 
текстот „Аналфабет“ на Бранислав Нушиќ, 
претставата ги отвора сите актуелни теми, 
односно „ликови на власта“, на човекот на кој 
кога ќе му дадеш функција ќе ја видиш него-
вата изопаченост.

 За најдобар режисер е прогласен 
Срѓан Јаниќијевиќ за претставата „Силјан штр-
кот шанца“ на Македонскиот народен театар, 
од Скопје. Врз текстот на Дејан Дуковски, Ја-
наќијевиќ гради концепт на исклучително мо-
дерен истражувачки процес во сите сегменти 

на актуелноста на вечната тема - колку и дали 
забораваме да бидеме и деца, да играме и да 
танцуваме.

 Наградата за најдобра машка улога ја 
доби Михаил С`рвански за ликот на Блант во 
претставата „Лажговци во неволја“ на Теата-
рот на сатира „Алеко Константинов“ од Софија, 
Бугарија, за возбудливата игра во текот на це-
лото дејствие, при што остава траен белег на 
врвно актерско остварување.

 За најдобра женска улога награда доби 
Слаѓана Зрниќ за ликот на Гина во претставата 
„Нажалена фамилија“ на Народниот театар од 
Република Српска, Бања Лука, Босна и Херце-
говина за беспрекорното владеење со атмос-
ферата на одличниот концепт на режисерот 
Никола Пејаковиќ.

 Изборот на победниците од седумте 
претстави што се одржаа во рамки на фести-
валот го направи тричлена жири-комисија во 
состав Лилјана Мазова, како претседател и 
Павле Пекиќ од Србија и Петре Темелковски 
како членови.

АКТИВНОСТИ

„АНАЛФАБЕТ“ ПОБЕДНИК НА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“
Четврти меѓународен фестивал на комедијата

Аналфабет 

Aтена со пенис

Нажалена фамилија

Лажговци во невоља

Бегај еве ја жена ти

Приказните на заборавените предци

Сиљан штркот шанца

Претставите ги изгледаа речиси 
10.000 гледачи.
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АКТИВНОСТИ

Градоначалниците на Град 
Скопје и на Општина Аеродром, 
Коце Трајановски и Ивица Конев-
ски на 23.7.2017 година најавија 
реконструкција на улиците „Тодор 
Чангов“ крак 20 и „Ѓорѓи Капчев“ 
крак 9, кои се протегаат од бу-
леварот „Февруарски поход“ до 
Усјанскиот канал.

Проектот опфаќа промена 
на целата асфалтна конструкција 
со санација на пропаднатите мес-
та, како и промена на тампонскиот 
слој на улиците во вкупна должи-
на од 1 километар и 240 метри и 

широчина од 6 метри. Исто така, на 
улицата ќе се задржи постојниот 
тротоар, но каде што има потреба 
ќе се направи нов тротоар од 1,5 
метри, што значи широчината на 
улиците ќе биде вкупно 9 метри. 
За овој проект се предвидени 26 
милиони денари, по половина со 
Град Скопје. 

Изградбата на овие улици 
значи зајакнување на инфраструк-
турата во оваа населба со што ќе 
се подобри животот на нејзините 
жители, изјави градоначалникот 
Коневски.

Градоначалниците на Град 
Скопје и на Општина Аеродром, 
Коце Трајановски и Ивица Ко-
невски на 24.7.2017 година офи-
цијално го означија почетокот на 
реконструкцијата на улицата „Ва-
ско Карангелевски“, на потегот од 
раскрсницата со булеварот Јане 

Сандански до раскрсницата со бу-
леварот АСНОМ (СЦ „Јане Сандан-
ски“ и хотел Русија).

Станува збор за целосна ре-
конструкција на коловозот, промена 
на целата асфалтна конструкција со 
санација на рабниците и тротоари-
те, во вкупна должина од 600метри.

За овој градежен зафат Гра-
дот Скопје ќе вложи 7,8 милиони 
денари, а се очекува градежните 
работи да завршат до септември.

Реконструкцијата на оваа 
улица значително ќе ги подобри 
условите во сообраќајот на оваа сè 
пофреквентна сообраќајница и ќе 
им го олесни пристапот на жители-
те до зградите, а што е најважно 
ќе придонесе за зголемување на 
безбедноста.

„Би сакал да му се заблаго-
дарам на градоначалникот Траја-
новски за оваа инвестиција што за 
граѓаните значи подобрување на 
условите за живот и да потенци-
рам дека ова е доказ за плодната 
соработка на Општина Аеродром 
со Град Скопје, особено во делот 
на изградба и реконструкција на 
инфраструктурата, која е од витал-
но значење за урбаното живеење“, 
изјави градоначалникот Коневски.

На 29.7.2017 година на местото 
на старите бараки на ОУ „Димитар 
Македонски“ почна изградба на 
нов модерен објект во соработка 

со Министерството за образование 
и наука. 

Според рокот на изградба но-
вото училиште, ќе се гради во две 

фази, така што околу 1.000 уче-
ници, колку што е капацитетот на 
новата зграда, ќе можат да по-
сетуваат настава веќе наредната 
учебна година 2018/2019.

Старото училиште беше изграде-
но во далечната 1964 година како 
донација од Француската влада.

Општина Аеродром лето-
во интензивно врши поправка на 
реквизитите на спортските и дет-
ските игралишта на целата нејзина 
територија.

Реконструкцијата на спорт-
ските игралишта опфаќа поправ-
ка и бојосување на кошевите и 
головите, поставување обрачи на 
кошевите, како и поправка на ош-
тетените делови од оградите. 

Во акцијата се поправаат и 
реквизитите на сите детски игра-

лишта на територијата на општи-
ната.

Акцијата има за цел на граѓа-
ните да им се овозможат подобри 
услови за спортување и рекреација 
во текот на летниот период.

ЌЕ СЕ РЕКОНСТРУИРААТ УЛИЦИТЕ 
ТОДОР ЧАНГОВ 20 И ЃОРЃИ КАПЧЕВ 9

СЕ РЕКОНСТРУИРА УЛИЦАТА „ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ“

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВОТО ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“

ИНТЕНЗИВНО СЕ ПОПРАВААТ РЕКВИЗИТИТЕ 
НА СПОРТСКИТЕ И ДЕТСКИТЕ ИГРАЛИШТА

АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Под мотото „Мрдни со прст!“ 
на 17.7.2017 година под мостот на 
железничката станица во населбата 
Мичурин се одржа голема еко-акција, 
на која се приклучија повеќе од 60 
граѓани и беа собрани над 60 вреќи 
отпадоци.

Дел од настанот беа и ДЈ Тони 
Зен, ДЈ Гоце Саф, танчерите од Битрикс 
Кру и Марко Новески, кои ги забаву-
ваа присутните и покажаа дека чис-

тењето може да биде вистинска жур-
ка. Kако траен спомен од овој настан 
ќе остане и уметноста на мајсторот 
за графити – Драш, кој нацрта некол-
ку графити што сега ги разубавуваат 
столбовите на Железничката станица.

Општина Аеродром во сора-
ботка со Друштвото за управување 
со отпад „Нула отпад“, летово реа-
лизираше голема еко-акција за со-
бирање електронски и електричен 
отпад, во која граѓаните имаа мож-
ност бесплатно да се ослободат од 
електронскиот и електричниот от-
пад од домаќинствата.

Под електронски отпад се 
подразбира статични и лаптоп ком-
пјутери, тастатури, глувчиња, кабли, 
звучници, слушалки, домашни те-
лефони и мобилни телефони, МП3 
плеери, монитори, телевизори, ди-
гитални камери и видео-камери, 
принтери, скенери, факс-машини и 
стерео системи, додека под елек-
тричен отпад се подразбира шпо-
рети, машини за перење облека 
и садови, греалки и грејни тела, 
микробранова печка, машина за 
правење леб, апарат за кафе, дру-
ги апарати од домаќинство, како и 
клима-уреди.

Во текот на летото се спроведе кам-
пања за заштита на шумите од пожари.

Кампањата се одржа во организација 
на Општинскиот противпожарен сојуз „Ае-
родром“, Противпожарниот сојуз на Град 
Скопје, Противпожарниот сојуз на Маке-
донија, ЈП „Македонски шуми“ и Дирек-
цијата за заштита и спасување на Републи-
ка Македонија.

Во кампањата учествуваа и активи-
сти од противпожарните сојузи на Град 
Скопје и ученици опремени со детски по-
жарникарски шлемови.

Во рамки на акцијата, на граѓаните 
им се делеа флаери со содржина за заш-

тита на шумите, а исто така стручни лица од областа на пожарникар-
ството даваа совети и препораки за заштита на шумите од пожари.

Кампањата има за  цел да ја зголеми јавната свест за заштита на шу-
мите од пожари.

УСПЕШНА ЕКО-АКЦИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 
И „МРДНИ СО ПРСТ!“ МОЖНОСТ 

АЕРОДРОМЦИ 
БЕСПЛАТНО ДА СЕ 

ОСЛОБОДАТ ОД 
ОПАСНИОТ ОТПАД

КАМПАЊА ЗА ЗАШТИТА НА 
ШУМИТЕ ОД ПОЖАРИ

Цело лето голема еко-акција

ОППС „Аеродром“ дел од акцијата за подигање 
на свеста кај граѓаните

Кампања за урбанизација и зазеленување „Дотерај го Скопје“

На 10.8.2017 година под 
мотото „Вклучи се за здрава жи-
вотна средина!“ во паркот 
„Јане Сандански“ се одржа 
промоција на вело-ос-
тровот, кој е поставен 
во соработка со здру-
жението на граѓани 
„Центар за климатски 
промени“ од Гевгелија.

Целта на оваа 
активност е да се при-
донесе кон намалување 
на аерозагадувањето и бу-
чавата, а воедно да се придонесе 
кон поздрава и почиста животна 
средина, која е дел од акцискиот 
план за поголема вклученост на 
јавноста во процесот на донесу-

вање одлуки во областа на живот-
ната средина, кој е изработен 

за периодот 2017-2020 
година.

Во рамките на промоцијата 
на првите 100 учесници им беа по-
делени флексибилни ленти и беџови 
брендирани со логото на проектот. 

Општина Аеродром се вклу-
чи во кампањата за урбанизација 
и зазеленување „Дотерај го Ско-

пје“, како иницијатива на Центарот 
за дизајн и иновации „Јавна соба“.

Цел на оваа кампања е да 
се создаде свест кај граѓаните за 
разубавување на нивната околина 
на практичен и економичен начин, 
а исто така да се поттикнат да се 
грижат повеќе за јавниот простор.

Поради тоа, Центарот за 
дизајн и новации објави јавен по-
вик (достапен на следниот линк 
http://www.error501.mk/, како 
и на https://www.facebook.com/
doterajgoskopje/?fref=mentions) 
на кој граѓаните од Општина Ае-
родром можат да предлагаат ло-
кации, на кои има услови да се 
насади растение. Локациите ис-

клучиво треба да бидат пасивни, 
напуштени, а исто така и запуш-
тени, дотрајани, `рѓосани метални 
мрежи и огради, изабени фасади 
на јавни и напуштени објекти и 
слично. Граѓаните што ќе пред-
ложат таква локација треба да ја 
регистрираат на веб-страницата 
изготвена од „Јавна соба“.

За предложените локации 
граѓаните добиваат одреден број 
бесплатни брзорастечки бршле-
ни, кои потоа самите треба да ги 
насадат и со тоа да го разубават 
просторот. Досега жителите на 
Аеродром предложија неколку 
локации, на кои веќе се наседени 
бршлени.

ПАРКИРАЛИШТЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 
ВО ПАРКОТ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

ПРЕДЛАГАЈТЕ ЛОКАЦИИ ЗА САДЕЊЕ БРШЛЕНИ!!!



1514 ОПШТИНА АЕРОДРОМ септември - октомври 2017  | број 78

ЕКОЛОГИЈАЕКОЛОГИЈА
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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.

Дра ги чи та те ли,  Оп шти на А е-
род ром од по 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

Утринско кафе на прозорец во Аеродром – Давор Поглед од нашиот цветен балкон – Тодоров Здравко

Го сакам Аеродром – Ана Павлевска

Облаци над Аеродром – Горан С.

Балони – Соња Димитровска   

Зајдисонце во Аеродром – Леонид Павловски
Змеј над езерцата во Аеродром 

– Лаки Саздовски

Птица  – Томислав Атанасовски 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основното училиште Браќа Мила-
диновци летово успешно го заокружи 
процесот на акредитација во одделен-
ска настава за стекнување со статус на 
светско ИБ училиште, кој траеше чети-
ри години.  

 Училиштето ги исполни сите стандар-
ди и услови во предвидените рокови, ус-
пешно реализирајќи ја наставата соглас-
но престижната ИБ методологија која ги 
поттикнува учениците да истражуваат, 
да анализираат и самостојно да доаѓаат 
до крајните резултати и да го покажува-
ат и надградуваат својот талент. 

Учењето по ИБ во ова училиште е 
бесплатно. Трошоците целосно ги надо-
местуваше државата, која во изминати-
те години даваше максимална логистич-
ка и целосна финансиска поддршка за 

заокружување на реформата,  за разли-
ка од многу други земји каде учењето по 
ИБ ги чини родителите многу пари.

Инаку, по оваа наставна методоло-
гија се учи во над 3.500 училишта во 
повеќе од 145 земји во светот. 

Меѓународната ИБ методологија во 
ОУ „Браќа Миладиновци“ се воведу-
ваше етапно од 2013 година, односно 
најпрво во одделенска настава за уче-
ниците од прво до петто одделение, а 
потоа беа опфатени и учениците во 
предметната настава од шесто до де-
ветто одделение. Учениците учат на 
македонски јазик, а како втор го изу-
чуваат англискиот јазик. Притоа, нема 
класично предавање, туку учениците 
се активни и се става акцент на прак-
тичната настава.

Децата од градинката „Срничка“, 
објект „Чекорче“, летните денови ги 

минуваат низ игра и забава, заедно со 
студентите од најголемата студентска 
организација во светот, АИСЕК.

Во текот на шест недели, почнувајќи 
од 20-ти јули до 31-ви  август, практи-
кантите преку интерактивни сесии и 
работилници го подигаа нивото на обра-
зование на децата од 4 до 10-годишна 
возраст и ја ширeа свеста меѓу нив во вр-
ска со прашањата за животната средина.

Темите што се реализираа се одне-
суваат на  рециклирањето, заштита на 
шумите, климатските промени, вода, 
енергија и  др.

ООУ „Александар Македонски“ неодамна го 
издаде првиот број на својот училиштен весник.

Промоцијата на весникот беше одржана во 
рамки на свеченоста по повод патрониот праз-
ник на училиштето.

Првиот број на весникот ги опфаќа најзна-
чајните моменти од четиригодишното посто-
ење на училиштето. Дел од страниците се ре-

зервирани и за многубројните достигнувања и 
позитивни резултати што учениците ги освоју-
ваат на локалните, регионалните и државните 
натпревари. 

Училиштето има за цел преку овој весник да 
ја промовира својата работа и што подобро да го 
приближи воспитно-образовно до своите учени-
ци и нивните родители.

ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ СТЕКНА СТАТУС 
НА СВЕТСКО ИБ УЧИЛИШТЕ

ВО „ЧЕКОРЧЕ“ ИНТЕРАКТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ ПОЧНА ДА ИЗДАВА УЧИЛИШТЕН ВЕСНИК

На 7.8.2017 година во детската гра-
динка „Срничка“, објект „Чекорче“, се 
одржа хепенинг за алтернативни услуги 
за згрижување деца како што се домаш-
ното згрижување деца и услуги за згри-
жување деца во рамки на компанија.

Дечињата во дворот на градинката 
реализираа повеќе активности, меѓу кои 
цртање на плочниците со креди во боја, 
ритмички игри со музика, плочка, ско-
кање јаже, криенка, игра со балони итн.

„АЈДЕ ДА ИГРАМЕ, 
УЧИМЕ И РАСТЕМЕ...

ЗАЕДНО!“

Хепенинг во градинката „Срничка“

Осумте основни училишта во 
Општина Аеродром на 1 септември 
ќе ги отворат вратите за околу 7.000 
ученици, од кои 800 се првачиња.

Училиштата и годинава орга-
низираат свечености по повод пр-
виот училиштен ден и подготвени 
ги пречекуваат учениците за успе-
шен почеток на новата 2017/2018 
учебна година.

Во текот на распустот, учи-
лиштата се подготвуваа за успе-
шен старт на новата учебна го-
дина, при што дел од училиштата 
беа реновирани. Каде што имаше 
потреба беа извршени поправки, 
дел од училниците, канцелариите, 
ходниците и фасадите беа вароса-
ни и исчистени, а дворовите уре-
дени. 

Исто така, сите ученици во 
Општина Аеродром добија бесплат-
на училишна облека. Овој проект, 
кој се одвива четврта година по 
ред, наиде на одобрување и при-
фаќање не само кај учениците, туку 
и кај родителите, бидејќи сите уче-
ници се облечени во иста облека и 
на тој начин се навикнуваат на со-
одветен кодекс на облекување.

СТАРТУВААТ 7.000 ОСНОВЦИ 
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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„ВЕНЕЦИЈАНСКИ ТРГОВЕЦ“ 
ЈА НАСМЕА, НО И ЈА ЗАМИСЛИ ПУБЛИКАТА

ДРАМСКИ ТЕАТАР

Оваа трагикомедија ја потврдува 400-годишната актуелност на Вилијам Шекспир, кој ги 
отвора темите на љубовта, милоста и правдата наспроти парите, омразата и одмаздата

ЗАБАВАЗАБАВА

    ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

ОДМОР
Трпана: Трпе кај ќе одиме на одмор 

летово? Може Дубаи?

Трпе: Каков одмор! Ова лето треба 
да мислиме како да го вратиме 
кредитот…

Трпана: Добро бе миличок, па и во Дубаи 
можеме да мислиме…

На сцената на Драмскиот театар неодамна се одигра 
премиерата на Шекспировиот „Венецијански трговец“, 
во режија на Наташа Поплавска.

„Венецијански трговец“ е еден од најмал-
ку изведуваните драмски текстови на Ви-
лијам Шекспир, дело со кое уште еднаш 
се потврдува 400-годишната актуел-
ност на авторот. Во оваа трагикоме-
дија Шекспир успева вешто да созда-
де целина од најмалку три приказни. 
Истовремено Шекспир ги отвора те-
мите на љубовта, милоста и правдата 
наспроти парите, омразата и одмаздата. 
И токму поради комплексноста на темите 
ова дело ја поместува  рамката на класична-
та комедија. 

Големината на Шекспир, што ни остава можност да 
ги отвориме проблемите стотици години подоцна и тие 

да се свежи, а истовремено е фасцинантно што неговите 
теми се сè уште и секаде актуелни.

Во делото има неколку теми и мотиви кои Шекспир 
вешто ги плете во единствена целина. Имено, 

главната приказна се врти околу заемот што 
евреинот Шајлок, кој го толкува Јовица 

Михајловски, го дава на венецијанскиот 
трговец Антонио, а како гаранција, дека 
ако не биде вратен на време, бара да се 
отсече половина килограм месо од телото 
на должникот. Втората тема е за богатата 
наследничка Порција, на која татко и � ос-

тавил завет да се мажи за оној кој од трите 
ковчежиња ќе го избере вистинското, од-

носно она во кое се наоѓа нејзината слика. Трета 
тема е бегалката т.е. ќерката на Шајлок, која ќе се 

омажи за рисјанин и ќе ја прими неговата вера... и сето 
тоа е „зачинето“ со костимите на Александар Ношпал.

Ако сакаш некого да запознаеш, прашај го што 
мисли за себе.

Македонска народна поговорка

Многумина грешат од страв да не погрешат.
Дорис Лесинг, британска писателка

Секогаш избирајте го најтешкиот пат, на него 
нема да сретнете конкуренти.

Никогаш не прекинувајте го непријателот кога 
први грешки! Наполеон

21
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ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

Во мојата секојдневна ле-
карска практика често пати се 
сретнувам со деформитети на ста-
палата кои се над 80% кај женска-
та популација. Порано оваа појава 
беше по 40-та година, а во денеш-
но време веќе имам случаи и кај 
дванаесет годишни девојчиња. За-
честеноста кај женската попула-
ција е 17 пати поголема во однос 
на машката популација.

Како корисна информација 
би ја навел следнава. Јапонките 
кога носеле традиционални обув-
ки, кои биле ниски и комотни, мно-
гу ретко имале вакви деформитети 
на стапалата. Со навлегување на 
западната мода на носење високи 
потпетици и засилени чевли про-
центот на овие деформитети зна-
чително пораснал.

Причина за настанување на 
овие деформитети на стапалата во 
најголем број случаи се тесни, неу-
добни, шпицести, премногу високи 
чевли. Секако, треба да го споме-
неме и генетскиот фактор, конге-
нитални деформации на стапалата, 
рамни стапала, искривување на 
`рбетот, неправилно одење, рев-
матоидни заболувања, инфективни 
заболувања, автоимуни болести, 
професионални оптоварувања на 
стапалата и друго.

Халукс валгус (hallux 
valgus) претставува прогресивна 
коскена деформација во преде-
лот на предниот дел од внатрешна 
страна на стапалото. Се забеле-
жува искривување на палецот на 

надвор. Палецот може да се по-
стави над вториот прст од стапа-
лото. Многу пати доаѓа до искри-
вувања на сите прсти на ногата со 
присутни деформитети на самите 
прсти. Естетскиот изглед секако е 
нарушен. Но, покрај изгледот се 
јавуваат и симптоми, кои принуду-
ваат да се посети лекар.

Најчести симптоми се бол-
ка, оток, црвенило на тој дел од 
стапалото. Одењето е болно со 
ограничување на движењето, не-
можност за подолго пешачење, 
болки во скочните зглобови, болки 
во колената, колковите и полови-
ната. На преглед се забележува 
дека има деформација на стапа-
лата и без соблекување на обув-

Од халукс валгус (hallux valgus) најчесто страдаат жените

ЧЕВЛИТЕ СЕ „ЛЕК“ ЗА ДЕФОРМИТЕТИТЕ НА СТАПАЛАТА
На прво место се обувките. Тие треба да бидат со висина од 3 до 6 

сантиметри, да бидат комотни и по можност од природен материјал

д-р Толе Битовски, 
спец. физијатар, 

поликлиника „Јане Сандански“

ките. Причини за барање лекарска 
помош се најчесто болките, а ретко 
естетскиот изглед.

Како да си помогнеме да 
се стопираат и лекуваат 

тие деформитети?

Бидејќи овие деформитети се 
карактеристика на женската попу-
лација, би го кажал следново: 

На прво место се обувките. 
Тие треба да бидат со висина од 3 
до 6 сантиметри, да бидат комотни, 
по можност од природен материјал. 

Напред да не се тесни и шпицести. 
Се разбира во одредени случаи на 
свечени прилики може да се носат 
обувки по сопствена желба. Сакам 
да потенцирам зошто не треба да 

се носат рамни чевли. При носење 
рамни чевли страдаат колената кај 
женската популација, односно по-
ложбата на колената оди наназад 
(rekurvatum).

Исто така треба да се:

 » коригираат деформитетите 
на стапалата уште од најма-
ла детска возраст

 » пијат суплементи за обнову-
вање на коските и `рскави-
ците

 » употребуваат соодветни 
креми

 » носат сепаратори (гумички) 
за раздвојување на палецот

 » користи апарат за halux 
valgus за корекција на на-
станатиот деформитет

 » употребува хидро-кадичка 
за масажа на стапалата

 » употребува физикална тера-
пија

 » направи оперативен третман 
кога претходно ќе бидат 
исцрпени сите можности за 
корекција на овој деформи-
тет.ортопедски помагала (ортози)
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„Томато продукција“ во со-
работка со Општина Аеродром 
летово на базенот „Аеродром“ го 
реализираа телевизискиот проект 
„Подводно“ што се емитуваше на 
Алфа телевизија.

Дел од активностите кои нат-
преварувачите ги реализираа на 
базенот беа игри во вода како вес-
лање, влечење со јаже, ватерполо, 
пронаоѓање скриено богатство, а 
исто така гостуваа и јавни лично-

сти, кои беа капитени на тимовите.
Цел на овој проект е пре-

ку активно учество и дружење на 
учесниците да се промовира спортот 
и физичката активност, како главен 
предуслов за добро здравје.

Карло Змајшек, жител на 
Општина Аеродром, летово покре-
на иницијатива за подигање на 
свеста на граѓаните и за полевање 
на дрвјата, а посебно на новона-
садените и помалите дрвца. Како 
личен пример тој секој ден наутро 
или навечер со неколку шишиња 
вода ги полева четирите дрвца на-
садени во близина на неговиот дом 
во Аеродром со цел да преживеат 
во летниот и сушен период.

Притоа, овој еколошки ос-
вестен аеродромец ги повика 
своите граѓани да му се придру-
жат во акцијата и секој да излезе 

со шише вода и да го полее најбли-
ското дрвце. 

„Ќе се почувствувате испол-
нети, задоволни, корисни, бидејќи 
дрвцата се благодарни и многу-
кратно ни враќаат со добрина, го 
прочистуваат воздухот, обезбеду-
ваат сенка, нивното зеленило не 
релаксира, даваат мир и спокој“, 
порача Змајшек.

Општина Аеродром ја под-
држува иницијативата на нашиот 
жител и апелира и другите да го 
следат неговиот пример. 

Да правиме добри дела! Да 
почнеме денес!...

ВОДЕНИ ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ 
НА БАЗЕНОТ „АЕРОДРОМ“

ЗЕМИ ШИШЕ ВОДА И ПОДАРИ МУ ЖИВОТ 
НА НАЈБЛИСКОТО ДРВЦЕ!

Телевизиски проект „Подводно“

Иницијатива на еден аеродромец

На 27.7.2017 година од пар-
кот Јане Сандански во Општина 
Аеродром дваесетина коњаници 
тргнаа кон славното Крушево, каде 
што се приклучија на прославата 
на најголемиот македонски нацио-
нален празник – Илинден.

Претседателот на Советот 
на Општина Аеродром, Виктор Ка-
милоски, изјави дека Општината ја 
помага оваа манифестација веќе 
неколку години и ќе продолжи и 
понатаму да ја негува традицијата, 
бидејќи Илинденскиот марш е нај-
големата и најзначајната културна 
манифестација во Аеродром.

Тој на коњаниците им го пре-
даде општинското знаме, со што 

официјално стартуваше 39-от тра-
диционален коњички марш што го 
организира Здружението на граѓа-
ни од Горно Лисиче „Илинденски 
марш 1978“.

Коњаниците придружувани 
од фаланга составена од дваесети-
на членови, игроорци од КУД „Ни-
кола Јонков Вапцаров“, со звуците 
на зурлите и тапаните се упатија 
кон црквата „Свети Петар и Пав-
ле“ во Горно Лисиче, минувајќи 
низ главните булевари на општи-

ната отпоздравувани од голем број 
граѓани, кои спонтано застануваа 
да ги испратат коњаниците или да 
им се придружат во колоната.

Пред свеченото испраќање 
на гордите коњаници од Горно Ли-
сиче, кои се на возраст од 18 до 65 
години, меѓу кои и една девојка, во 
црквата „Св. Петар и Павле“ се одр-
жа свечена литургија, на која ви-
соки свештеници од Македонската 
православна црква им дадоа бла-
гослов на патот кон Крушево.

КОЊАНИЦИТЕ ОД АЕРОДРОМ 
ПО 39-ТИ ПАТ НА МЕЧКИН КАМЕН

ЖИВОТ ЖИВОТ
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Општина Аеродром и фитнес 
клубот „Фит уан“ летово организи-
раа бесплатен ЗУМБА фитнес час во 
Спортскиот центар „Ново Лисиче“, 
на сцената на која се одржа Меѓуна-
родниот фестивал „Гола месечина“ 

за време на паузата од претставите. 
Целта за овој забавен ЗУМБА час, 
кој предизвика интерес кај граѓа-
ните и на кој му се придружија го-
лем број аеродромки, беше не само 
да се анимираат граѓаните во духот 

на забава и смеа што го промовира 
организаторот на фестивалот, Те-
атар комедија, туку и да се означи 
почетокот на летната сезона на еден 
интересен, весел и енергичен начин, 
поразличен од другите часови.

СПОРТ СПОРТ

Привршуваат подготовките 
за шестиот по ред турнир во мал 
фудбал „Скопје 2017“, кој ќе се 
одржи во Спортскиот центар „Ново 
Лисиче“ на почетокот на септем-
ври. 

Оваа година традиционал-
ниот турнир ќе биде збогатен со 
нови содржини и програма, а со 
тоа и најдобро организирана ма-
нифестација од ваков вид во Ма-
кедонија. 

Турнирот го организираат 
Општина Аеродром, Град Скопје и 
Училишниот спортски клуб „Блаже 
Конески“, кои имаат обезбедено па-
ричен награден фонд за победници-
те во висина од 300.000,00 денари.

Стефан Величковски ученик во четврто одделение во 
основното училиште „Александар Македонски“ ја освои вто-
рата награда на државниот натпревар по природни науки што 
неодамна се одржа на Природно-математичкиот факултет. 
Стефан освои и трета награда на XXXV Регионален натпревар 
по математика за учениците од основното образование. 

Исто така, ученикот Стефан Величковски е активен 
спортист и во пливачкиот клуб Орион, каде покажува солид-
ни резултати и на зимското државно првенство го освои тре-
тото место во дисциплината штафета 4 x 50 m слободно. 

Фудбалерите на ФК „СЦ 
Ново Лисиче“ се победници на го-
динешниот меморијален турнир во 
мал фудбал „Александар Стојчев“ 
што неодамна се одржа во исто-
имениот спортски центар во на-
селбата „13 Ноември“ во општина 
Аеродром.

На шеснаесеттиот по ред 
меморијален турнир, што се одр-
жува во чест на загинатиот брани-
тел Александар Стојчев, годинава 
се натпреваруваа четири екипи 
составени од фудбалери до 14 го-
дишна возраст од општина Аеродром, кои тренираат 
во повеќе фудбалски школи од Скопје.

Првото место го освои екипата на ФК „СЦ Ново 
Лисиче“, на второ место се пласираа фудбалерите од 

ФК „Ново Лисиче“, трета е екипата 
на ФК „Гоце Делчев“, а четврти се 
фудбалерите на ФК „Тодор Чангов“. 
Сите натпревари ги судеше Филип 
Николов.

За најдобар голман на нат-
преварите е прогласен Гоце Јовчев, 
најмногу голови постигна Дарко 
Младеновски, за најкорисни играчи 
се прогласени Сретен Калиноски, 
Филип Трајковски, Лука Ставров и 
Валентин Сандевски, а најградата 
за најмлад фудбалер отиде во раце-
те на Андреј Рахиќ.

Традиционалниот меморијален турнир се одржа 
во организација на Македонскиот полициски синдикат, 
Советот на МПС на Град Скопје и Општина Аеродром, со 
поддршка од голем број пријатели и донатори.

АЕРОДРОМКИ ОДРЖАА БЕСПЛАТЕН ЗУМБА ЧАС! НАСКОРО ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ 
„СКОПЈЕ 2017“

СТЕФАН ОД 
ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ 

СЕ КИТИ СО НАГРАДИ

ФК „СЦ НОВО ЛИСИЧЕ“ ПОБЕДНИК НА 
МЕМОРИЈАЛОТ „АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕВ“
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СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ   РАСЧИСТЕНИ МИНИ-ДЕПОНИИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

ВО СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ ПОВРЗАТ РЕОНСКИ ЦЕНТАР И НАСЕЛБА ЛИСИЧЕ

Почитувани,
 Во името на членовите на надзорните 
одбори на зградите покрај булеварот „Февру-
арски поход“, жителите на населбите Лисиче 
и Ново Лисиче, како и сите граѓани – резиден-
ти на Општина Аеродром, Ве молиме најитно да 
преземете мерки со цел да се спречи создавање 
нова депонија во урба-
ниот дел на Аеродром. 
Имено, во Ново Лисиче, 
во непосредна близина 
на крстосницата меѓу бу-
леварите „АСНОМ“ и „Фе-
вруарски поход“, кај но-
виот парк, во потегот од 
последната постојка на 
ЈСП до кејот на Вардар, од 
левата страна, или поточ-
но на следната локација, деновите се раѓа нова 
депонија. Откако патот што води до кејот, остана 
тампониран а неасфалтиран, секојдневно, несо-
весни граѓани со камиони и слични товарни вози-
ла фрлаат секакво ѓубре, градежен шут и отпад. 
Претпоставувам дека тоа се лица кои наплаќаат 
за таква услуга, а го нашле ова место за згодно. 
За да биде ситуацијата уште покатастрофална, 
ѓубрето некој го пали (тоа што може гори) и се 
шири неподнослива смрдеа. Ве молиме во нај-
кус рок да се преземат сите мерки да се спречи 
ова (предлог: да се блокира пристапот со метал-
ни прегради или бетонски блокови од страна на 
кејот и од страна на последната постројка на ЈСП), 
да се ангажираат екипи кои постојано би вршеле 
надзор над овој дел од Ново Лисиче, вклучително 
и новиот парк. Со надеж дека ова писмо сериозно 
ќе го сфатите и дека веднаш ќе реагирате,

граѓани на Општина Аеродром

Почитувани,
 Општина Аеродром во соработка со јав-
ните претпријатија „Паркови и зеленило“ и „Ко-
мунална хигиена“ ги расчисти мини-депониите, 
кои се појавија на неколку локации на нејзината 
територија. Исто така, на посочената локација по-
ставивме заштитни столпчиња за да се спречат 

несовесните граѓани да 
фрлаат и понатаму отпад 
и градежен шут, а наши 
екипи се постојано на те-
рен и ја контролираат со-
стојбата.
Истовремено, Општина 
Аеродром апелира до 
сите несовесни граѓани, 
кои својот шут, отпад и 
дотраени апарати и пред-

мети од домаќинство ги фрлаат на места кои не 
се за таа намена, дека ќе се преземат одредени 
санкции за спречување на оваа појава. Некои 
граѓани ѓубрето го оставаат до контејнерите, со 
што се загадува животната средина и се нагрдува 
ликот на општината.
Општина Аеродром редовно организира акции 
за собирање кабаст отпад на целата територија 
на Општина Аеродром, со што им се овозможу-
ва на граѓаните да се ослободат од стариот и не-
употреблив мебел и електрични и електронски 
апарати од домаќинствата. Исто така, ги повику-
ваме граѓаните кои итно имаат потреба од поди-
гање кабаст отпад, можат да се јават во ЈП „Ко-
мунална хигиена“ на бесплатниот број 0800 222 
33, од каде со одреден надомест ќе добијат ваква 
услуга и во другите денови.

Со почит,
Општина Аеродром

Почитувани, 
Кога се планира асфалтирање на паралелната 
улица со булеварот „Србија“, која ги поврзува 
Реонски центар „Аеродром“ и населбата Лисиче 
(зад Макпетрол)? Поздрав, 

И.С.

Почитувани, 
Рокот за завршување на изградбата на оваа ули-
ца е до септември. 
Ви благодариме за довербата,

Со почит,
Општина Аеродром



Дечките од „Приказните на заборавените претци“ 
ја одушевија публиката на „Гола месечина“


