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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ
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АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИМЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА 
„ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2017

19.06. �ПОНЕДЕЛНИК� 
ЛАЖГОВЦИ ВО НЕВОЛЈА од Енто-

ни Нилсон во режија на Здравко Мит-
ков во продукција на Сатиричен те-
атар „Алеко Константинов“ - Софија, 
Бугарија

Точно на Бадник полицајците Гобел и Блант 
имаат тешка задача - на еден постар бра-
чен пар да им соопштат дека нивната ќерка 
загинала во сообраќајна несреќа. Мајката 
покажува мошне чудно и ексцентрично од-
несување, а таткото е со многу слабо срце, 
па затоа двајцата полицајци влегуваат во 
комични, но трогателни обиди за што по-
безболно да им ја соопштат ужасната вест.

25.06. �НЕДЕЛА�
АНАФАЛБЕТ од Бранислав Нушиќ 

во режија на Ѓорѓи Ризески во про-
дукција на НУЦК „Григор Прличев“ – 
Охрид, Македонија

 Дејствието во оваа комедија, според 
зборовите на авторот, се одвива во  
„околиската канцеларија во времето 
на предвоениот патријархат. Претста-
вата отвора интересна и актуелна тема 
и прикажува ликови од „власта“ кои 
демонстрираат моќ благодарение на 
доделените функции, притоа злоупо-
требувајќи ги привилегиите за лични 
интереси.

22.06 �ЧЕТВРТОК� 
НАЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА
од Бранислав Нушиќ во режија 

на Никола Пејаковиќ во продукција 
на Народен театар – Република Срп-
ска, Бања Лука, Босна и Херцеговина

Оваа комедија прикажува едно се-
мејство во кое се чека отворањето на 
тестаментот на покојникот. Тоа исче-
кување полека преминува во борба за 
соништата и правото на живот. Односи-
те во нажаленото семејство стануваат 
безмилосни, каде, сите средства се оп-
равдани, а потенцијалните наследници 
немаат што да загубат, освен своите 
соништа за наследството, за кое секој 
верува дека му припаѓа токму нему.

26.06. �ПОНЕДЕЛНИК� 
ПРИКАЗНИТЕ НА ЗАБОРАВЕНИТЕ 

ПРЕДЦИ во режија на Андреј Цвета-
новски во продукција на НТ „Слојшти-
ца“ – претстава во чест на награде-
ните

Приказните на заборавените „предци" е 
претстава на група млади луѓе за кои, 
главно, времето доаѓа. Без речиси ни-
какви реквизити, но со силна страст ги 
кажуваат настаните/поуките од ризни-
цата на народните приказни, онаа што 
на свој начин и мудро ја раскажувал 
дедо Илија Кочовски.

23.06. �ПЕТОК� 
БЕГАЈ ЕВЕ ЈА ЖЕНА ТИ 2 
(па не баш) од Реј Куни во ре-

жија на Коле Ангеловски во продук-
ција на НУЦК „Трајко Прокопиев“ – 
Куманово, Македонија

Оваа претстава е продолжение на 
најиграната претстава во Кумановски 
театар во последните дваесет години: 
„Бегај еве ја жена ти“ и  е типична ко-
медија на ситуации градена врз тексту-
алната предлошка „Да се биде фатен во 
мрежа“. 

20.06. �ВТОРНИК� 
АТЕНА СО ПЕНИС од Алексан-

дар Русјаков во режија на Синиша 
Евтимов во продукција на Драмски 
театар – Скопје, Македонија

Претставата се занимава со Виктор 
Велков (Рубенс Муратовски), просе-
чен, средовечен македонски „шалабај-
зер“ и самоповикан гуру на турбофолк 
сцената. Виктор живее лесен, удобен и 
безгрижен живот, а ненадејната смрт 
на татко му и очекуваното наследство, 
ветуваат уште побезгрижни денови 
во иднина. Но, како што обично бива, 
на читањето на тестаментот работите 
добиваат сосема неочекуван тек. Оби-
дувајќи се да извлече максимум од но-
вонастанатата збунувачка ситуација, 
Виктор презема низа дејствија врз кои 
бргу губи секаква контрола…

24.06. �САБОТА� 
СИЛЈАН ШТРКОТ ШАНЦА од Дејан 

Дуковски во режија на Срѓан Јанаќи-
евиќ во продукција на Македонски 
народен театар – Скопје, Македонија

Во основата на оваа претстава лежи 
Цепенковата приказна за Силјан штр-
кот, осовременета низ погледот на еден 
од нашите најголеми драматурзи, Дејан 
Дукоски. Во центарот на случувањата е 
вечната тема - судирот на генерации. 
Меѓу децата и родителите. Силјан е веќе 
човек со семејство, ама родителите кои 
го разгалиле не му дале и да порасне. 
Оваа претстава ни покажува колку сме 
заборавиле да бидеме деца, да играме 
и да танцуваме.
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НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО НОВО ЛИСИЧЕ 
СО КАПАЦИТЕТ ЗА 250 ДЕЧИЊА

Општина Аеродром неодамна 
објави тендер за изградба на нова дет-
ска градинка во рамки на градинката 
„Буба Мара“ во населбата Ново Лисиче 
со капацитет за згрижување на повеќе 
од 250 деца.

Новиот објект ќе има приземје и 
еден кат со вкупна површина од околу 
1.200 квадратни метри со вкупно 8 нови 
занимални. Објектот, исто така, на двата 
ката ќе има сопствени санитарни јазли и 
кујни, како и канцеларии и гардероби, се-

како изградени според европски стандар-
ди за ваков тип институции и ќе овозможи 
современи услови за згрижување и прес-
тој на дечињата. Градинката ќе биде енер-
гетски ефикасна, а материјалите за нејзина 
изградба ќе бидат еколошки прифатливи.

По „Сонце“, „Лавче“ и „Штркче“ 
ова е четврта нова детска градинка во 
Општина Аеродром изминативе неколку 
години, која се очекува да го задоволи 
капацитетот за згрижување деца од пре-
тшколска возраст.
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АКТИВНОСТИ

ПОСТАВЕН ЛЕТАЧКИ БАЛОН 
ВО ДВОРОТ НА

ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“

На 8.5.2017 година, во дво-
рот на основното училиште „Лазо 
Ангеловски“ во Ново Лисиче беше 
поставен балон, со цел да се про-
мовираат правата на децата.

Притоа, децата имаа мож-
ност да се фотографираат со бало-
нот и да испратат пораки до своите 
непознати другарчиња од другите 
земји опфатени со проектот. 

Станува збор за проектот 
„Летаме високо за децата“, под-
држан од УНИЦЕФ, кој е почнат во 
2013 година и има за цел да посе-
ти над 100 земји во светот за да ги 
промовира правата на децата во 
целиот свет, да се вклучат во кул-
турна размена и разбирање преку 
размена на разгледници со пора-
ки од деца, како и да им донесе 

радост на оние што ги посетува - 
особено на оние деца кои никогаш 
не виделе летачки балон. 

Повеќе информации  околу 
проектот, кој поттикна многу по-
зитивна енергија во училишниот 
двор, може да се видат на веб-
страницата: 

www.fl yinghighforkids.com

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ
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ГРАД СКОПЈЕ ЈА ПРОДОЛЖУВА ВЕЛОСИПЕДСКАТА 
ПАТЕКА КОН ГОРНО ЛИСИЧЕ

Екипите на Град Скопје и 
на ЈП „Улици и патишта“ неодамна 
почнаа да ја асфалтираат ролерско-
велосипедската патека на кејот на 
реката Вардар во Горно Лисиче, на 
потегот од големиот парк на буле-
варот „Февруарски поход“ до же-
лезниот мост во Горно Лисиче, од 
десната страна.

Оваа ролерско-велосипедска 
патека е со должина од 2.000 ме-
три, со ширина од 4 (четири) метри. 
На терен е направен ископ, нанесен 
е тампонски слој и рабници, а потоа 
и нов асфалтен слој.

Ролерско-велосипедската 
патека на кејот на реката Вардар 
што се протега од големиот парк 

на булеварот Февруарски поход 
до железниот мост во Горно Лиси-
че, односно до крај на регулација-
та на реката Вардар, претставува 
продолжување на патеката која се 
протегаше од мостот „Тодор Алек-
сандров“ до паркот на булеварот 
Февруарски поход.

АКТИВНОСТИ

АСФАЛТИРАНА НОВОПРОЕКТИРАНА УЛИЦА 4
 ВО СТАР АЕРОДРОМ

На 6.5.2017 година, беше 
асфалтирана новопроектираната 
улица број 4 во Стар Аеродром.

Станува збор за дел од 
проектот за изградба на фекал-
на и атмосферска канализација, 
асфалтирање, тротоари и јавно 
осветлување на улиците „Пандил 
Шишков“, „Вангел Тодоровски“ и 
двете новопроектирани улици 4 и 

5 во населбата Стар Аеродром во 
вкупна должина од околу 800 ме-
три и широчина од 7 метри.

Изградбата на овие улици, 
како што изјави градоначални-
кот на Општина Аеродром, Ивица 
Коневски, заедно со неодамнеш-
ната реконструкција на улица-
та „Методија Шаторов – Шарло“ 
(поранешна Руди Чајавец) значи 

зајакнување на инфраструкту-
рата во оваа населба со нови 
објекти за домување и има 
витално значење за урбаното 
живеење на нејзините жите-
ли. Новата инфраструктура се 
очекува да го задоволи неоп-
ходниот капацитет за новите 
станбени објекти во овој дел од 
Општината.
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Со положување свежо цвеќе 
на споменикот Јане Сандански во 
истоимениот парк на 18.5.2017 
година, Општина Аеродром ја 
одбележа 145-годишнината од 
раѓањето на овој голем македон-

ски револуционер.
Свежо цвеќе на споменикот 

положија делегации на Општина 
Аеродром, на Советот на Општина 
Аеродром, на основните училишта 
и градинките на територијата на 

Општина Аеродром, како и делега-
ции од други институции.

Најпозната мисла на Јане 
Сандански е „Да живееш значи да 
се бориш, робот за слобода, а сло-
бодниот -  за совршенство“.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Деновиве, јавното претпријатие „Паркови и 
зеленило“ насади повеќе видови ново цвеќе на дет-
ската улица „Тоше Проески“, меѓу кои тагетес, далиа 
и винка.

Апелираме до граѓаните да не ги уништуваат и 
да не ги крадат цвеќињата, а доколку видат некој да 
ги уништува и краде да пријават во полиција.

Општина Аеродром апелира 
до граѓаните да не ги паркираат 
своите возила на зелените повр-
шини, со што се уништува блоков-
ското зеленило, а многу често се 

оштетуваат и дрвјата што неодам-
на беа насадени.

До Општина Аеродром стиг-
нуваат поплаки проследени со фото-
графии, на кои се гледа како несо-
весни граѓани ги паркираат своите 
возила на тревници и на површини 
со хортикултурно уредување, а не 

ретко и со искршени дрвца.
Комуналните служби на 

Општина Аеродром и на Град Скоп-
је секојдневно работат на одржу-
вање и разубавување на зелените 
површини и големиот број парко-
ви, кои се заштитен знак на наша-
та Општина.

На 17.5.2017 година во холот 
на ООУ „Лазо Ангеловски“ се одржа 
промоција на спроведените актив-
ности на проектот Еразмус+ под на-
слов „Да ја обоиме иднината“.

За време на настанот учени-
ците ги презентираа реализираните 
активности од оваа учебна година и 
тоа изработка и размена на честитки 
за Нова година и Божиќ, изработка на 
украси за новогодишното дрво посве-
тено на проектот, уметничка галерија: 
сликање по инспирација на интерна-
ционални сликари и тоа – турскиoт 
сликар Нури Абач, австрискиот сли-

кар Густав Климт и бугарскиот сликар 
Владимир Димитров, возот на мирот, 

како и традиционални детски песни и 
традиционални детски игри.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЈА ОДБЕЛЕЖА 
145 ГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА 

МАКЕДОНСКИОТ РЕВОЛУЦИОНЕР ЈАНЕ САНДАНСКИ

НОВИ ЦВЕЌИЊА НА 
УЛИЦАТА „ТОШЕ ПРОЕСКИ“

АПЕЛ ДА НЕ СЕ УНИШТУВА ЗЕЛЕНИЛОТО!

ВО ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ПРОМОЦИЈА НА 
АКТИВНОСТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+
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ЕКОЛОГИЈАЕКОЛОГИЈА

Во рамки на акцијата „Садница плус“

Во ООУ „Љубен Лапе“

Во сите осум основни учи-
лишта и во двете детски градинки на 
територијата на Општина Аеродром на 
8.5.2017 година, под мотото „Од сем-

че до дрвце“ успешно се реализираше 
акцијата „Садница плус“ во соработка 
со здружението „Ден на дрвото“ и Ми-
нистерството за животна средина.

Учениците од основните учи-
лишта и децата од градинките наса-
дија семиња од ела, кои ќе ги одгледу-
ваат и ќе го следат нивното никнување 
и растење, со што ќе се придонесе да 
се развие одговорноста и еко-свеста 
кај децата, во рамки на 19 акција на 
„Ден на дрвото“, како и шестата „Сад-
ница плус“.

Овие активности имаат едука-
тивен карактер со цел децата преку 
сопствено искуство да покажат ин-
терес за грижа за садење семиња, 
негување на садниците и дрвцата, 
зачувување на шумите, како и да се 
поттикне и постигне кај децата инди-

видуална одговорност, да се зајакне 
довербата, заедништвото и да се раз-
вие трпеливоста.

На акцијата за собирање ка-
баст отпад, што се реализираше на 
12.5.2017 и 13.5.2017 година во 
Општина Аеродром, беа собрани 
околу 50 кубни метри отпад. 

Акцијата што се одвиваше ре-
чиси на целата територија на Општина 
Аеродром им овозможи на граѓаните 
да се ослободат од стар и неупотреб-
лив мебел и електрични и електрон-
ски апарати од домаќинствата.

Исто така, постои можност 
ваква услуга граѓаните да добијат 
и во други денови со одреден на-
домест, за што подетални инфор-
мации може да се добијат на де-
журниот телефон 0800 222 33.

На 18.5.2017 година, во ООУ 
„Љубен Лапе“ се одигра детската те-
атарска претстава „Зелена планета“.

Станува збор за проект на-
менет за деца од школска возраст, 
со цел да се едуцира за важни теми 
од секторот на екологија и рецикли-
рање, одговарајќи на прашања кои 
децата ги интересираат преку инте-
ресен и забавен театарски текст, а со 
кои најчесто за првпат се сретнуваат. 
Претставата ги образува младите за 
важноста од рециклирање, кои се 
материјалите што се рециклираат, 
што постигнуваме со тоа, како се 
рециклира и низа други интересни 
прашања што им беа одговорени на 
децата во текот на претставата.

Претставата ја играа децата-
актери од детското драмско студио 
„Детски свет“ при МНТ, на ориги-
нален и специјално напишан текст 
за оваа намена, а децата носea 

костими специјално изработени за 
оваа намена, кои на публиката ѝ 
беа многу интересни, бидејќи беа 
изработени од материјали што се 
рециклираат.

Друштвото за управување 
со отпад „Нула отпад“ на пет урба-
ни заедници од Општина Аеродром 
им додели по еден апарат за вода 
и галони вода.

Донацијата е, всушност, на-
града за урбаните заедници, кои 
имаа најголем одѕив во текот на 
еко-акцијата за собирање електрон-
ски и електричен отпад, при што беа 

собрани над 4 тони опасен отпад.
Целта на акцијата беше да 

се зачува животната средина и да 
се заштитат граѓаните од штетното 
зрачење на опасниот отпад.

ДЕЦАТА ОД АЕРОДРОМ САДЕА СЕМЕ ОД ЕЛА
ПРОЛЕТВА СОБРАНИ 50 КУБИЦИ КАБАСТ ОТПАД

ДЕТСКА ПРЕТСТАВА ЗА ЕКОЛОГИЈА И РЕЦИКЛИРАЊЕ
НАГРАДЕНИ ПЕТ УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ
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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

Најубавите птици ги има само во Аеродром 
- Леонида К. Пчелка – Томислав Атанасовски 

Изгрејсонце – Тина Петрушевска 
Мојот мачор палавко го набљудува ноќниот живот во Аеродром – Мери Цакиќ 

Мојот Аеродром – Игор Јаневски 

Гром – Стефан Милијковиќ    

Грмотевици – Леонид Настески 

Буба Мара – Раде Т. 
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ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

Малите екологисти од „Срнич-
ка“ се вклучија во меѓународната кам-
пања „Ден на активности во природа“ 
и неодамна учествуваа во уредување 
на градината во нивната градинка.

Вредните детски рачиња го 
отстранија плевелот од растенијата, 
ја подготвија земјата и самостојно 
учествуваа во процесот на засаду-

вање на семето. Дечињата и нивни-
те воспитувачи разговараа за многу 
интересни прашања на темата „Што 
е природа и зошто и како треба да 
се чува природата“ и заедно најдоа 
одговори на прашањата што ќе се 
случи доколку не ги полеваме редов-
но растенијата, како се хранат расте-
нијата во природата и слично.

Идните првачиња од сите 
објекти на детските градинки „Ср-
ничка“ и „Буба Мара“ подготвија ин-
тересни приредби и така го најавија 
своето збогување со градинката.

Дечињата низ игра и песна 
се присетија на сите убави момен-

ти поминати заедно. Тие на кратко 
ги внесоа возрасните во нивниот 
безгрижен детски свет, испол-
нет со безброј радости. Тие пора-
чаа „Почитувај други, но верувај 
во себе, на светот не постои друг 
како тебе“ и раскажаа приказна 

цела дека „Чувствата разни богати 
нè прават и среќата и тагата живо-
тот го слават“. Преку своите наста-
пи децата низ рецитали и ритмич-
ки игри, им покажаа на своите 
родители, дедовци, баби... што сè 
научиле за време на својот престој 
во градинката и докажаа дека низ 
игра може многу да се научи.

Дечиња од градинките „Ср-
ничка“ и „Буба Мара“ неодамна 
посетија неколку основни учи-
лишта за да се запознаат со текот 
на еден училиштен час, како и со 

правилата на однесување во учи-
лиште.

Идните првачиња од своите 
поголеми другарчиња и нивната 
наставничка имаа можност да 

дознаат што се случува за време 
на часовите, колку време трае 
еден час и кои предмети се изу-
чуваат во текот на една учебна 
година.

Детската градинка „Буба Мара“ организираше еко-
кампања под мотото „Не го фрлај празното шише, ќе го 
употребиме јас и мојот другар Мише“.

Секое дете беше задолжено со доаѓање во градинка 
да донесе 5 празни шишиња кои потоа ќе се употребат за 
рециклирање и креативна еко-работилница со децата.

Целта на кампањата  е да ги поттикне децата постоја-
но да ја селектираат пластиката во соодветната канта за 
рециклирање дома и во градинка.

На 15.5.2017 година, детската 
градинка „Буба Мара“ со хепенинзи 
во сите објекти го одбележа својот 
патронат, денот на семејството и де-
нот на климатските промени. Во ак-
цијата учествуваа сите дечиња, вра-
ботени и многу родители. Семејствата 
и детската градинка работат во 
партнерство за да го поддржат рано-
то учење кај децата. Позитивните вр-
ски со децата, семејствата и детската 
градинка се суштински за постигну-
вање позитивни резултати во раниот 
детски развој.

Дечињата од градинката „Буба Мара“ неодамна ја по-
сетија касарната „Гоце Делчев“ во Општина Аеродром. Тие 
се запознаа со редот и дисциплината на војниците, со вое-
ниот оркестар на Република Македонија и инструментите, на 
кои свират војниците. Децата уживаа и сите заедно пееја 
додека воениот оркестар ја свиреше химната на Република 
Македонија.

МАЛИТЕ ЕКОЛОГИСТИ ОД „СРНИЧКА“ 
УЖИВАА ВО ГРАДИНАРСКИ АКТИВНОСТИ

ИДНИТЕ ПРВАЧИЊА СЕ ЗБОГУВАА СО ГРАДИНКАТА

„СРНИЧКИТЕ“ И „БУБАМАРИТЕ“ 
СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА ПРВАЧИЊАНЕ ГО ФРЛАЈ ПРАЗНОТО ШИШЕ!

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ 
НА СЕМЕЈСТВОТО

„БУБАМАРИТЕ“ ЈА ПОСЕТИЈА КАСАРНАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Меѓународна кампања „Ден на активности во природа“

Еко-кампања во „Буба Мара“
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МЕЃУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА 
КОМЕДИЈАТА 

„ГОЛА МЕСЕЧИНА“

На отворена сцена поста-
вена во спортскиот центар „Ново 
Лисиче“ од 19.6.2017 година до 
26.6.2017 година по четврти пат се 
одржува Меѓународниот фестивал 
на комедијата насловен како „Гола 
месечина“.

Фестивалот се отвора со 
претставата ЛАЖГОВЦИ ВО НЕВО-
ЛЈА од Ентони Нилсон во режија 
на Здравко Митков во продукција 
на Сатиричен театар „Алеко Кон-
стантинов“ - Софија, Бугарија, а 
завршува со претставата на НТ 
„Слојштица“ во чест на награде-
ните ПРИКАЗНИТЕ НА ЗАБОРАВЕ-
НИТЕ ПРЕДЦИ во режија на Андреј 
Цветановски на 26-ти јуни, кога 
се прогласуваат и победниците на 
театарот.

Фестивалот оваа година ѝ 
понуди на публиката да ужива во 

седум претстави од Македонија и 
странство со бесплатен влез.

Меѓународниот фестивал 
„Гола Месечина“ има натпревару-
вачки карактер, со тричлена жири 
комисија. Се доделуваат четири 
парични награди и тоа награда 
за најдобра режија, за најдобра 
машка и за најдобра женска уло-
га, како и гран при за најдобра 
претстава. 

Фестивалот годинава се 
одржува по четврти пат со што 
прерасна во традиционална ма-
нифестација, која континуирано 
наидува на одличен одѕив кај пуб-
ликата, барајќи столче повеќе за 
претставите.

Инаку, фестивалот го орга-
низира Театар Комедија со финан-
сиска поддршка на Општина Аеро-
дром и Министерството за култура.

Градоначалникот на Општи-
на Аеродром, Ивица Коневски, изја-
ви дека „Општина Аеродром издвои 
средства од својот Буџет за овој меѓу-
народен фестивал со цел да го збога-
ти културниот живот на граѓаните и 
да ги развесели и разведри љубите-
лите на театарот и комедијата“.

Јелена Жугиќ, која е идеен 
творец на Фестивалот, пак изјави 
дека задоволството ќе биде огро-
мно доколку изборот на претста-
вите го погоди вкусот на публика-
та, бидејќи со големо внимание е 
одбран репертоарот за ова, четвр-
то фестивалско издание.

Инаку, ова е резултат на ус-
пешно спроведениот проект култур-
но лето „Аеродром се смее“ од 2013 
година што наиде на одличен одѕив 
кај публиката кога за претставите 
се бараше столче повеќе.

ТЕАТАР КОМЕДИЈА

Од 19-ти до 26-ти јуни по четврти пат во Општина Аеродром
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Што ѝ кажува мажот на жената кога таа, со куферот во раце, 

му соопштува дека го напушта за друг:

Атеист: Не верувам

Будист: Само ти биди среќна

Агностик: Зошто да ги немаш 

двајцата?

Меланхолик: Ќе се убијам!

Колерик: Ќе те убијам!

Апатик: Добро...

Песимист: Знаев...

Оптимист: Земи си го клучот за секој 

случај...

Реалист: Тоа е мој куфер!!!

Наивен: Кога се враќаш?

Скептик: Дали си сигурна?

Романтичар: Но, јас те сакам!

Филозоф: Зошто баш денеска?

Правник: Тоа скапо ќе те чини!

Банкар: Тоа многу ќе ме чини!

Јапи: Колку му е платата?

Либерал: Конечно слободен!

Зелени: Оди со велосипед.

Што ѝ кажува мажот на жената кога таа, со куферот во раце, 

ЗАБАВАЗАБАВА

    ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

КОСА
- Мрсна ми е косата?

- Не ти е мрсна, брилијантна ти е.
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ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

Едно од најчесто поставува-
ните „здравствени“ прашања во 
денешно време е зошто се поја-
вува болка во вратот, главоболка 
или вртоглавица, дури и кај пом-
ладата популација. Како една од 
најсериозните причини за здрав-

ствените проблеми во вратот, јас 
би ја навел претераната употреба 
на мобилните телефони, особено 
кај младата популација и би ја ис-
такнал важноста на првиот вратен 
пршлен Атлас. 

Атласот е најважен 
пршлен во нашето тело. Името 
го добил по грчкиот титан Aтлас, 
кој на своите раменици ја носел 
целата планета. Се наоѓа меѓу 
базата на главата и вториот вра-
тен пршлен. Тој е тенок и најле-
сен пршлен во целиот ‘рбет. 
Тежината му изнесува некаде 

околу 15 до 20 грама. Тежината 
на главата е околу 5 килограми 
кај возрасен човек. Атласот со 
15 грама ја држи главата, која 
е многу пати потешка од него. 
Преку него се изведуваат сите 
движења на главата. Во тој дел 
на ‘рбетниот канал се наоѓаат 
важните центри за живот. Низ 
него поминува нервот вагус, кој 
ги контролира сите внатрешни 
органи, поминуваат дел од кра-
ниалните нерви, артерии, вени и 
лимфни садови. Кога атласот не 
е во својата физиолошка полож-

Чувајте го првиот вратен пршлен атлас!

МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРЕДИЗВИКУВААТ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ВО ВРАТОТ
При неправилна положба на вратот, кога атласот не 
е во својата физиолошка положба, се врши притисок 
на артериите, вените, лимфните садови и нервите 
што поминуваат тука што доведува до енергетски 

дефицит и прекин на кислородот, состојба во која 
мозокот пати

ба, тој врши притисок на арте-
риите, вените, лимфните садови 
и нервите што поминуваат тука. 
Во таа состојба мозокот пати, 
бидејќи нема доволно кислород 
и цело тело е во енергетски де-
фицит. Изместувањето на атла-
сот е минимално лизгање на ат-
ласот од само неколку десетина 
дела од милиметарот.

Има многу причини што 
доведуваат до изместување на 
атласот: генетски предиспози-
ции, патолошка позиција на ат-

ласот во текот на ембрионалниот 
развој, неправилно седење пред 
компјутер, пред биро, пред школ-
ски клупи, неправилни навики 
на вртење и крцкање на вратот, 
спортска неактивност, тежината 
на ранците, јас би додал и мобил-
ните телефони кај младата попу-
лација како причина за проблеми 
во вратот, потоа при неправилно 
спиење односно неадекватна 
перница и душек, при повреди, 
како и при заболувања - невро-
лошки, ревматолошки, автоиму-

ни, експанзивни процеси, мета-
болни нарушувања и друго.

Дијагноза: се поставува со 
анамнеза, преглед и РТГ иследу-
вање. Од анамнеза се прашува 
како настанале симптомите, кога, 
на кој начин, како се развиле до 
сега.

Лекување: се применува 
физикална терапија, а во поново 
време се применува Атлас Ре-
лакс метода за местење-репози-
ција на првиот вратен пршлен. 

д-р Толе Битовски, 
спец. физијатар, 

поликлиника „Јане Сандански“



СТИЛ

1. Босилек (Ocimum basilicum)

 » Освен што ѝ дава одличен вкус на храната, босилекот 
исто така, е одличен при одбивањето комарци.

6. Цитронела (Pelargonium citrosum)

 » Од оваа билка можете да направите мелем во ком-
бинација со уште некоја од билките на оваа листа или пак, 
едноставно истријте ја кожата со неа.

5. Маточина (Melissa offi  cinalis)

 » Наберете неколку листови, смачкајте ги меѓу вашите 
дланки и истријте ги на кожата за да се заштитите од ко-
марците.

10. Нане (Mentha) и рузмарин (Rosmarinus offi  cinalis)

 » Овие две билки ги одбиваат комарците, а освен тоа 
имаат многубројни намени во кујната.

3. Свилен конец (Ceiba speciosa)

 » Ова дрво има доста непријатен и одбивен мирис за 
комарците, но не и за луѓето. Затоа свилениот конец може 
да ви послужи како прекрасен украс во вашиот дом или 
градина.

8. Мајчина душичка (Thymus)

 » Киселата арома ги одбива штетните инсекти, како 
што се комарците, а ги привлекува оние корисните, од-
носно пчелите. Оваа билка можете благо да ја истриете 
од кожата, на ист начин како стиковите, и ќе ви послужи 
како одлична заштита против комарци. Нема да предизви-
кате никаква иритација на вашата кожа.

2. Валеријана (Valeriana offi  cinalis)

 » Неколку студии покажале дека оваа билка овозможува 
и до 10 пати поголема заштита од комарци за разлика 
од други спрејови создадени за таа цел.

7. Лаванда (Lavandula angustifolia)

 » Лавандата многу ефикасно ги одбива комарците. Освен 
тоа што ќе се ослободите од здодевните и непосакува-
ни комарци, исто така, вашата градина ќе мириса како 
никогаш до сега.

4. Здравец (Geranium macrorrhizum)

 » Ова билка е доста лесна за одржување, а одлично штити 
од непосакуваните комарци.

9. Невен (Calendula offi  cinalis)

 » Многу лесно расте и се размножува, а бубачките и ин-
сектите не го поднесуваат неговиот мирис.

1. Босилек (Ocimum basilicum)

»
исто така, е одличен при одбивањето комарци.

6. Цитронела (Pelargonium citrosum)

»
бинација со уште некоја од билките на оваа листа или пак, 
едноставно истријте ја кожата со неа.

5. Маточина (Melissa offi  cinalis)

»
дланки и истријте ги на кожата за да се заштитите од ко-
марците.

3. Свилен конец (Ceiba speciosa)

»
комарците, но не и за луѓето. Затоа свилениот конец може 
да ви послужи како прекрасен украс во вашиот дом или 
градина.

8. Мајчина душичка (Thymus)

»
што се комарците, а ги привлекува оние корисните, од-
носно пчелите. Оваа билка можете благо да ја истриете 
од кожата, на ист начин како стиковите, и ќе ви послужи 
како одлична заштита против комарци. Нема да предизви-
кате никаква иритација на вашата кожа.

ЗАШТИТЕТЕ СЕ ОД ЗДОДЕВНИТЕ КОМАРЦИ СО БИЛКИ!
Билките што ги предлагаме се одличен украс за вашиот дом или градина, мирисаат прекрасно 

и што е најважно имаат моќ да ги спречат комарците да ви се приближуваат.

10. Нане (Mentha) и рузмарин (Rosmarinus offi  cinalis)

»
имаат многубројни намени во кујната.
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ЖИВОТ ЖИВОТ

Општина Аеродром и оваа година се придружи кон 
традиционалното одбележување на Европскиот ден на зна-
мето што се одржа на 6.5.2017 година, со планинарски марш 
до Водно, во организација на Европското движење на Репу-
блика Македонија и Делегацијата на ЕУ, како дел од цело-

купната програма за одбележување на 
Денот на Европа. 

Планинарскиот марш почна пред 
седиштето на ЕУ, од каде учесниците се 
упатија кон врвот на Водно каде што се 
одржа планинарско дружење со звуците 
на етно-групата Ишарет, со песна и танц, 
како и планинарско гравче со салата. 

На планинарскиот марш на 
бројните планинари, активисти на Ев-
ропското движење, студенти и други 
граѓани, им се придружија ученици и 
наставници од основните училишта во 
Општина Аеродром, кои беа најбројни 
меѓу учесниците.

Глумата и правото навидум 
немаат никаква заедничка точка. 
Но, учениците од СЕПУГС „Васил Ан-
тевски Дрен“ на 25.5.2017 
година на хуманитарната 
претстава што ја организи-
раа во Домот на АРМ го до-
кажаа токму спротивното.

Под надзор на нив-
ните професори по право, 
како и познати адвокати и 
судии, учениците со голем 
ентузијазам и спонтаност 
ја одиграа претставата „Од 
љубов до зад решетки“ 
осмислена како симула-
ција на судски процес за наводно 
убиство од љубомора, покажувајќи 
очигледни познавања на правниот 

систем, но и невиден талент за глу-
ма што предизвика одушевување 
кај бројната публика. 

Оттаму, остана дилемата 
дали учениците се подготвуваат 
за идни правници, адвокати, су-

дии, или пак професионални акте-
ри, особено што низ претставата 
продефилираа разни улоги на ад-

вокати, судии, полицајци, 
записничари, криминалци, 
бабички со деменција... 

За Општина Аеро-
дром претставува посебна 
гордост што сценариото за 
оваа успешна едукатив-
на претстава го напиша 
талентираниот ученик од 
Општина Аеродром, Стефан 
Атанасовски, кој воедно ја 
одигра и главната улога – 
убиецот Виктор. 

Браво за нашиот Стефан и за 
неговите соученици од правното 
средно училиште!

Деца на возраст од 8 до 11 
години од Општина Аеродром ос-
воија прво место во хип - хоп фор-

мација на Државното првенство 
во модерни танци што се одржа во 
Куманово на 7.5.2017 година.

 Тие се државни прваци 
и ќе ја претставуваат Република 
Македонија на светскиот хип - хоп 
натпревар што ќе се одржи во Ко-
пенхаген, Данска на крајот од ок-
томври, оваа година.

 По првите места, кои ги 
освоија во Нови Сад и Сараево, 
ова е најголема и најзначајна 
победа за малите фајаркрекерс 
(„Firecrackers“) од танцовото сту-
дио „Аква“ од Аеродром. Титулата 
„државни прваци“ на Република 
Македонија доаѓа како најголема 
потврда за нивната посветеност и 
континуирана работа.

АЕРОДРОМЦИ НАЈБРОЈНИ НА 
ПЛАНИНАРСКИОТ МАРШ ДО ВОДНО

АЕРОДРОМЕЦОТ СТЕФАН ГО НАПИША 
СЦЕНАРИОТО ЗА 

СИМУЛАЦИЈА НА СУДСКИ ПРОЦЕС

ДЕЧИЊА ОД АЕРОДРОМ 
ДРЖАВНИ ПРВАЦИ ВО ХИП - ХОП
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СПОРТ СПОРТ

Честитки за машкиот ракометен клуб 
Вардар, кој ја донесе првата европска шампи-
онска титула во Република Македонија! 

Браво за Вардар и за сопственикот на 
клубот Сергеј Самсоненко, кој е најзаслужен за 
овој трофеј!

ФОТО МИА

Аеродромецот Ангел Ангелов доби сребрен медал за 
освоено второ место во кадетска конкуренција на меѓуна-
родниот натпревар „Џудо за мир“, што се одржа неодамна 
во Пеќ, Косово.

На Ангел му посакуваме успех и уште многу медали.

Кошаркарите на МЗТ Скопје 
– „Аеродром“ ја одбранија титула 
во домашното првенство, откако во 
фантастичниот меч со драматичен 
финиш, го совладаа „Карпош Соко-
ли“ со 86:82 во „мајсторката“ од на-
вистина големото плејоф-финале.

Ова е шести триумф на сино-
белите по ред, со што дополнително 
е намалена разликата во однос на 
Работнички, кој има 14 успеси. „Ме-
талците“ ја имаа контролата врз иг-
рата и резултатот речиси во сите 40 
минути од дуелот и сосема заслуже-

но дојдоа до посакуваниот триумф. 
Голема заслуга за ова имаат и околу 
3.000 навивачи кои даваа енергија 
во моментите кога беше најпотреб-
но. Јунак на вечерта беше Шарлон 
Клоф со 29 поени, седум скока и пет 
асистенции.

На 24-ти мај (среда) јога клубот „Тара“ ја 
почна сезоната на бесплатни јога часови во при-
рода. Часовите, како и претходните сезони, се 
одржуваат во парковите во Аеродром, по договор 
со јогините од клубот. 

Оваа акција е наменета за сите, без разли-
ка дали имаат претходно искуство со јогата. Воед-
но, како што велат во „Тара“, целта е на граѓаните 
да им се овозможи здрав и енергичен почеток на 
денот, преку јога вежби, техники за дишење и ме-
дитација. 

Вакви јога часови на отворено се предвиде-
ни во текот на целото претстојно лето, а термините 
ќе бидат соопштени преку социјалните мрежи.

ПРВАТА ЕВРОПСКА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ВО РАКОМЕТ 
ВО СЦ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

МЗТ СКОПЈЕ „АЕРОДРОМ“ ПО ШЕСТИ ПАТ 
КОШАРКАРСКИ ШАМПИОН НА МАКЕДОНИЈА

УТРИНСКИ ЈОГА ЧАС ВО ПАРК ВО АЕРОДРОМ

СРЕБРЕН МЕДАЛ ЗА 
АЕРОДРОМЕЦОТ АНГЕЛОВ НА 
НАТПРЕВАРОТ „ЏУДО ЗА МИР“
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ПИСМА ИНФО

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  
Гоце Делчев  ...................................... 2438 288  
Александар Македонски  ................ 6152 513
 
Средни  училишта
Владо Тасевски  ................................ 2464 123 
Димитар Влахов  ............................... 2464 590 
Марија Кири Склодовски  ................ 2452 189 

Библиотеки 
Јане Сандански  ................................. 2466 474 
Кирил Пејчиновиќ  ............................ 2450 449 
Рајко Жинзифов ................................ 2443 450 

Цркви  
Света Тројца  ...................................... 2763 337 
Свети Петар и Павле ........................ 2439 722  
Свети Пророк Илија .......................... 2460 825  

Полиција 192 
ПС Аеродром  .................. 2432 362, 3142 408  
ПС Драчево ..................... 2763 330, 2794 111  
ПС Кисела Вода .............. 3223 410, 3142 403

Амбуланти  
Јане Сандански  ................................. 2463 277
Лисиче ................................................ 2440 810 
Пелагонија  ........................................ 2460 478

ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА:  

080052222 

ОПШТИНА АЕРОДРОМ  
Централа  ............................................... 2400 970  
Пријавница  ............................................ 2401 511 
Контакт со граѓани  .............................. 2401 555  
Локален економски развој  ................ 2401 542  
Правна служба  ..................................... 2401 556  
Човечки ресурси  .................................. 2401 538  
Урбанистички планови  ....................... 2401 529  
Осветлување  ......................................... 2401 533 
Комунална инспекција  ....................... 2401 521 
Градежна инспекција  ......................... 2401 521  
Инспекција за домување  .................... 2401 521
Инспекција за животна средина  ...... 2401 521 
Финансии  ............................................... 2401 513  
Буџет  ...................................................... 2401 536  
Сметководство  ..................................... 2401 535  
Даноци, такси и други приходи  ......... 2401 537 
Данок на имот  ...................................... 2401 553
Јавни набавки  ....................................... 2401 548 
Образование и култура  ....................... 2401 517  
ИТ ............................................................. 2401 530  
Социјална заштита  ............................... 2401 518 
Архива урбанизам  ............................... 2401 525
Совет на Општина Аеродром .............. 2401 512
Инспекција ............................................. 2401 522
Животна средина ................................. 2401 552 
Урбанизам  ............................................. 2401 528

2401 529
2401 545  

Комунално одделение  ........................ 2401 532 
2401 534 
2401 540

Јавно осветлување 
ЕВН .......................................................... 3205 000       
Eлтра  .......................................................2763 838 

Јавни претпријатија
ЈП „Водовод и канализација“  ............. 3073 010
ЈП „Паркови и зеленило“ ..................... 2464 272 
JП „Комунална хигиена“ ...................... 3216 644

075/506 090 
Оџачарски услуги  ................................ 2440 293
Кабаст отпад  ...................................  0800 222 33

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ   ГРАДИНЧЕТО НА ГРИЖЛИВИОТ ГОСПОДИН ЗДРАВКО 

ДЕФЕКТИ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ 
ПРИЈАВУВАЈТЕ НА 2763838

ДУПКАТА НА УЛИЦАТА „СИМЕОН КАВРАКИРОВ“ Е САНИРАНА, А ПРЕКОПИТЕ 
НАСКОРО ЌЕ БИДАТ АСФАЛТИРАНИ

ЕВН ќе го отстрани дефектот од трафостаницата 
во најкус можен рок

АРХИВАТА РАБОТИ СО 
СТРАНКИ ДО 15:30 ЧАСОТ

Почитувани,
Ова е дел од градинчето, за кое сe грижи исклучиво господин 
Здравко Тодоров. Градинчето се наоѓа на булеварот „Јане Сан-
дански“ пред зградата број 63 во Општина Аеродром. Тоа ја 
разубавува околината и им служи на сите граѓани.

К.Т.
Почитувани,
Ви благодариме за идејата и ги поттикнуваме и другите граѓа-
ни, кои се во можност да го следат овој убав пример.

Со почит,
Општина Аеродром 

Почитувани,
Би сакал да прашам зошто нема осветлување во паркот покрај 
улицата „23-ти Октомври“ бр. 6 и ако може да интервенирате 
за повторно да добиеме улично осветлување.

Со почит,
Љ. Д.

Почитувани,
Станува збор за дефект од трафостаница, кој треба да го от-
страни ЕВН. Процедурата е посложена, бидејќи треба да се 
исклучи струјата. Од таму велат дека дефектот ќе се отстра-
ни во најкус можен рок.                                                Со почит,

Општина Аеродром 

Почитувани, 
Ви се обраќам за да ми дадете писмена информација, кога ќе бидат асфалтирани прекопите на крс-
тосницата меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на поликлиниката „Јане 
Сандански“, ударната дупка на улицата „Симеон Кавракиров“, во близина на ОУ „Блаже Конески“, но и 
кога ќе биде саниран коловозот на улицата „Васко Карангелевски“ од крстосницата со булеварот „Јане 
Сандански“ до крстосницата со булеварот „АВНОЈ“, по целата нејзина должина во двете насоки на дви-
жење. Веќе подолго време граѓаните се жалат на дупките на коловозот.
Во очекување на Вашиот одговор,                                                                                                          со почит,

А.Т.
Почитувани, 
Прекопите на крстосницата меѓу улиците „Коста Новаковиќ“ и „Вангел Тодоровски“ во близина на по-
ликлиниката „Јане Сандански“ наскоро ќе бидат асфалтирани. Дупката на улицата „Симеон Кавраки-
ров“ е веќе санирана, додека улицата „Васко Карангелевски“ е под надлежност на Град Скопје.

Со почит,
Општина Аеродром 

Почитувани,
Дали ќе можете да објавите до кол-
ку часот работи архивата на Општина 
Аеродром со странки?
Однапред благодарна

А. М. П.
Почитувани, 
Архивата на Општина Аеродром со 
странки работи секој работен ден од 
08:30 до 15:30 часот.

Со почит,
Општина Аеродром 



РЕПЕРТОАР
НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФЕСТИВАЛ НА КОМЕДИЈАТА 

„ГОЛА МЕСЕЧИНА“ 2017

19.06. (понеделник) 
ЛАЖГОВЦИ ВО НЕВОЛЈА 

Сатиричен театар „Алеко Константинов“ - Софија, Бугарија 

20.06. (вторник) 
АТЕНА СО ПЕНИС 

Драмски театар – Скопје, Македонија

21.06 (среда) 
БЕСПЛАТЕН ЗУМБА ЧАС (од 19:00 до 20:00 часот)

 Студио Фит уан – Скопје, Македонија

22.06 (четврток) 
НАЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА 

Народен театар – Република Српска, Бања Лука, Босна и Херцеговина

23.06. (петок) 
БЕГАЈ ЕВЕ ЈА ЖЕНА ТИ 2 (па не баш)

НУЦК „Трајко Прокопиев“ – Куманово, Македонија

24.06. (сабота) 
СИЛЈАН ШТРКОТ ШАНЦА

Македонски народен театар – Скопје, Македонија

25.06. (недела) 
АНАФАЛБЕТ 

НУЦК „Григор Прличев“ – Охрид, Македонија 

26.06. (понеделник) 
ПРИКАЗНИТЕ НА ЗАБОРАВЕНИТЕ ПРЕДЦИ 

 НТ „Слојштица“ – претстава во чест на наградените

Почеток: 
21:00 часот

Локација: 
Спортски центар „Ново Лисиче“

Влез: 
слободен


