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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТУЕЛНО

ИВИЦА КОНЕВСКИ ИЗБРАН ЗА
НАЈУСПЕШЕН ГРАДОНАЧАЛНИК
ПО ТРЕТПАТ НА СКОПЈЕ ИНФО

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, е
избран за најуспешен градоначалник во Градот Скопје за 2016 година преку интернет порталот Скопје
инфо (skopjeinfo.mk).
„Би сакал да се заблагодарам на сите учесници во анкетата на интернет порталот Скопје
инфо, особено на оние што гласаа
за мене и што ми дадоа поддршка по третпат да бидам прогласен
за најуспешен градоначалник“,
изјави градоначалникот Коневски.
Тој додаде дека за него
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„ова претставува огромна чест и
поттик, но и голема одговорност
да продолжиме со исто темпо во
интерес на жителите на Oпштина
Аеродром. Во следниот период
ќе се фокусираме на завршување на проектите што ги започнавме“.
Анкетата траеше 20 дена,
при што гласаа вкупно 14.109 читатели и на неа можеше да се гласа за еден од првите луѓе на општините во Скопје.
Од вкупниот број гласови на
прво место, според гласањето е
Ивица Коневски, градоначалникот

на Општина Аеродром, кој освои
27 проценти од гласовите, односно
3.710 гласови. На второто место
со 2.540 гласови се најде градоначалникот на Општина Карпош,
Стевчо Јакимовски, а градоначалникот на Општина Центар, Андреј
Жерновски, е на трето место со
2.256 гласови.
Понатаму, според резултатите од анкетата на ранг-листата
се наоѓаат градоначалниците на
Чаир и Кисела Вода, а речиси незабележителен број гласови освоија
градоначалниците на Сарај, Бутел,
Ѓорче Петров и Гази Баба.
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АКТИВНОСТИ

ПОСЕТА НА НЕОДАМНА ОТВОРЕ

На 23.1.2017 година градоначалникот на Општина Аеродром,
Ивица Коневски, заедно со премиерот Емил Димитриев и министерот за труд и социјална политика,
Ибрахим Ибрахими, ја посети неодамна отворената детска градинка
во Општина Аеродром „Штркче“,
во рамки на клонот „Чекорче“ со
капацитет за згрижување на повеќе од 250 дечиња.
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Градинката содржи 6 големи занимални на приземје и на
кат, простор за прием, кујна, санитарни јазли, административен
простор и подрумски простории
и сето тоа на површина од 1.700
квадратни метри.
Објектот ги исполнува сите
неопходни стандарди за ваков тип
институции и овозможува современи услови за згрижување и престој

на деца од претшколска возраст.
Ова е трета нова детска градинка во Општина Аеродром, која
се очекува да ја задоволи потребата од поголем капацитет за
згрижување на децата во Општина
Аеродром.
Средствата за новата детска
градинка од околу 25 милиони денари се обезбедени од Буџетот на
Општина Аеродром.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

РЕНАТА ГРАДИНКА „ШТРКЧЕ“
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НОВИ
ФАСАДИ ЗА
7 ЗГРАДИ

АКТИВНОСТИ
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, на
16.2.2017 година информираше
дека е објавен тендер за реконструкција на фасади на најоштетени станбени објекти на територијата на Општина Аеродром.
„Минатата година изработивме проекти за реконструкција
на 18 фасади, од кои во оваа прва
фаза ќе бидат опфатени 7, за кои
се обезбедени средства од Буџетот на Општина Аеродром“, изјави
градоначалникот Коневски.
Станува збор за станбените
згради на ул. Петар Ацев број 9,
ул. Фрањо Клуз број 2, ул. 23 Ок-
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томври број 14, и бул. АСНОМ број
72, 74, 112 и 114, односно во сите
населби во Општината.
Зградите на кои ќе им се
менуваат фасадите, всушност, беа
избрани од страна на стручни екипи, кои претходно извршија анализа на терен. Новите фасади ќе
бидат енергетски ефикасни и ќе го
задржат автентичниот изглед на
зградите.
Во наредните фази се планира да се изврши реконструкција и
на другите десетина згради, за кои
преку фирмата „Инком“ веќе се изготвени проекти.

Државниот секретар во Министерството за животна средина
и просторно планирање, Соња Лепиткова, го поздрави овој проект
и го оцени како „многу важен за
заштита на животната средина и
за заштеда на буџетите на граѓаните за загревање, бидејќи околу
50 проценти од топлината се губи
во зградите со стара градба“.
Општина Аеродром и во иднина континуирано секоја година
ќе менува по десетина, така што
планот е за неколку години сите
фасади на станбените згради што
се оштетени да се реконструираат.
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АКТИВНОСТИ

НОВА ИНФРАСТРУКТУР

Градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, на
27.1.2017 година заедно со градоначалникот на Град Скопје, Коце
Трајановски, официјално најави
изградба на нова инфраструктура во населбата Стар Аеродром,
поточно изградба на 4 комплетно
нови улици, за што Општина Аеродром објави тендер.
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Станува збор за изградба
на фекална и атмосферска канализација, асфалтирање, тротоари
и јавно осветлување на улиците
„Пандил Шишков“, „Вангел Тодоровски“ и новопроектираните
улици 4 и 5 во населбата Стар
Аеродром во вкупна должина од
околу 800 метри и широчина од 7
метри.

Изградбата на овие 4 улици, како што рече градоначалникот Коневски, заедно со неодамнешната реконструкција
на улицата „Методија Шаторов – Шарло“ (поранешна Руди
Чајавец) значи зајакнување на
инфраструктурата во оваа населба со нови објекти за домување и има витално значење за

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

РА ВО СТАР АЕРОДРОМ

урбаното живеење на нејзините
жители.
Новата инфраструктура,
како што рече градоначалникот
Коневски, се очекува да го задоволи неопходниот капацитет за
новите станбени објекти во овој
дел од Општината.
Исто така, целосно ќе се
реконструира и улицата „Ва-
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ско Карангелески“, која е во
надлежност на Град Скопје, од
каде најавија и пробивање нова
улица од булеварот „Трета Македонска бригада“ до воениот
базен. Улицата „Васко Карангелески“ ќе се реконструира и во
делот од Мајчин дом до хотел
„Русија“.

Градоначалникот
Трајановски, исто така, најави во
претстојниот период дека ќе биде
завршено и проширувањето на
булеварот „Трета македонска
бригада“, во тек е проектирање
и на булеварот „Борис Кидрич“
од булеварот „Трета македонска
бригада“ до Новата железничка
станица.
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АКТИВНОСТИ

ОУ „ДИМИТАР М

ЌЕ ДОБИЕ НОВА УЧ

Градоначалникот
на
Општина Аеродром, Ивица Коневски и заменик-министерот
за образование и наука, Спиро
Ристовски, на 8.2.2017 година
ја информираа јавноста дека
е објавен тендер за изградба
на целосно нов објект на основното училиште „Димитар
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Македонски“ во населбата Лисиче.
„Димитар Македонски“
е едно од првоотворените
најстари училишта во Општина
Аеродром и е сместено во монтажен објект подигнат уште
во далечната 1964 година, по
земјотресот во Скопје. Денес,

училиштето брои околу 600
ученици.
Затоа, како што изјави
градоначалникот Коневски, изградбата на нов објект на местото на ова училиште е од витално
значење за основците од населбата Лисиче, кои по неколку
децении ќе добијат училиште од

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ

МАКЕДОНСКИ“

ЧИЛИШНА ЗГРАДА
цврста градба што ќе ги задоволи сите неопходни услови за
современа и непречена настава.
Заменик-министерот Ристовски, пак, рече дека се очекува училиштето да почне да се
гради во текот на мај годинава.
Инаку, објектот ќе биде со
површина од 2.840 квадратни
метри, за 700 ученици, односно
по 350 во една смена. Од денот
кога ќе почнат активностите,

март - април 2017 | број 75

работите се очекува да бидат
завршени за една година што
значи, од септември 2018 година учениците ќе посетуваат настава во нов објект.
Вредноста на инвестицијата е 1,2 милиони евра.
Ова е второ ново училиште во Општина Аеродром, по
изградбата на ОУ „Александар
Македонски“ во Реонски центар
„Аеродром“ пред три години.
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АКТИВНОСТИ

ПОСТАВЕНИ НОВИ ДЕВЕТ
ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ ВО
ОПШТИНА АЕРОДРОМ
Сега во Општина Аеродром има вкупно 18 подземни контејнери на 6 локации и тоа во населбите Острово, Реонски центар „Аеродром“ и Јане Сандански, како и пред ТЦ „Три бисери“, зад ТЦ
„Капитол“ и спроти ОУ „Лазо Ангеловски“ во Ново Лисиче
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
На 11.2.2017 година градоначалниците на Град Скопје и на
Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски, како и
директорот на ЈП „Комунална хигиена“, Ракип Дочи, направија обиколка на локациите каде неодамна
беа изградени 9 нови подземни
контејнери во Општина Аеродром,
во кои ќе се селектира отпадот
како во модерните светски центри.
Нови подземни контејнери
се изградија на три локации во
Општина Аеродром и тоа во населбите Острово, Реонски центар „Аеродром“ и Јане Сандански во близина на Скај сити, избрани пред сè
заради големата концентрација на
население.
Станува збор за заеднички трипартитен проект меѓу Град
Скопје, ЈП „Комунална хигиена“
и Општина Аеродром, кој чини
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6.600.000 денари, така што секоја
од овие три институции вложува
по една третина од сумата.
„Би сакал да се заблагодарам на Град Скопје и на Комунална
хигиена не само за добрата соработка, туку пред сè за тоа што имаат слух за потребите на жителите
на Аеродром за подобрување на
хигиената, која колку и да е добра,
секогаш се стремиме да ја кренеме на уште повисоко ниво“, изјави
градоначалникот Коневски.
Градоначалникот Трајановски истакна дека на секоја од наведените локации, има по два подземни контејнери за одложување
на комуналниот отпад, како и еден
подземен контејнер за ПЕТ-амбалажа.
Подземните контејнери се
иноксни и секој од нив има зафатнина од 3 кубни метри. Предноста

на ваквиот начин на собирање на
отпадот е повеќекратна, посебно
поради тоа што еден ваков подземен контејнер според капацитетот
заменува три од постојните контејнери што се во употреба, па се
постигнува повисок степен на хигиена и избегнување на непријатната миризба, која често е присутна во близина на контејнерите.
Со новиот начин на одложување на отпадот Општина Аеродром ја подобрува и ја прави
поздрава животната средина,
особено што пред две години беа
поставени исто така по три подземни контејнери на три локации
во Општина Аеродром и тоа пред
ТЦ „Три бисери“, зад ТЦ „Капитол“
и спроти ОУ „Лазо Ангеловски“ во
Ново Лисиче, така што сега во
Општина Аеродром има вкупно 18
вакви контејнери.
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АКТИВНОСТИ
Во пресрет на божикните празници

КРСТОТ ВО
АЕРОДРОМ СО
ШТЕДЛИВИ
СВЕТИЛКИ

Во пресрет на божикните празници од 5.1.2017 година крстот во Општина Аеродром, кој се наоѓа на раскрсницата меѓу булеварите „Србија“ и „Трета македонска бригада“, беше осветлен
со ново осветлување со штедливи светилки, кои десеткратно ќе
ги намалат трошоците за електрична енергија.
Осветлувањето на 56 метарскиот крст со распон на краците од 34 метри чини околу 6,5 милиони денари, инвестиција,
која ќе се оправда за многу кратко време со оглед на значителната заштеда со новите лед-светилки.

БАДНИКОВИТЕ ДРВА
СЕ ПРЕНАМЕНИЈА
ЗА СЕМЕЈСТВА ОД
СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ
КАТЕГОРИИ
Општина Аеродром оваа година бадниковите
дрва ги пренамени за семејства од социјално ранливите категории, наместо за бадникови огнови.
Ова, всушност, беше барање на советничката
група на ВМРО-ДПМНЕ при Советот на Општина Аеродром, кое беше доставено до Општината, но исто така
и на голем број граѓани поради големата загаденост на
амбиенталниот воздух.
На 9.1.2017 година почна распределбата на дрвата, кои Општината наместо за бадникови огнови ги
пренамени за семејства од социјално ранливи категории. Стотина семејства добија рамномерно распеделени дрва, кои им помогнаа дополнително да ги затоплат
своите домови.
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ОПШТИНА АЕРОДРОМ

АКТИВНОСТИ
Ново Лисиче

ПАРКОТ „НИРНБЕРГ“ ЛЕТОВО ЌЕ ДОБИЕ
АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ
Паркот „Нирнберг“ во Ново Лисиче претстојново лето
ќе добие автоматски систем за наводнување.
Имено, Општина Аеродром објави тендер за изградба
на систем за наводнување за паркот кај игралиштето „Нирнберг“ покрај булеварот „Видое Смилевски – Бато“ во Ново
Лисиче. Според проектот, системот за наводнување ќе содржи над 200 прскалки, кои ќе се вклучуваат автоматски во
одредени временски интервали и на тој начин зелените тревни површини константно ќе ги одржуваат свежи. Важно е да
се напомене дека системот за наводнување ќе се напојува со
бунарска вода и на тој начин ќе се заштеди водата за пиење.
Ист ваков автоматски систем за наводнување ќе биде
изграден и во двата паркови меѓу зградите зад ТЦ „Скопјанка“, кој ќе покрива вкупно 13.000 квадратни метри зелена
површина.
Со изградбата на овие системи за наводнување
Општина Аеродром, всушност, продолжува да ја шири автоматската мрежа за наводнување, која веќе ја има воспоставено во повеќе зелени паркови, меѓу кои Паркот со
авион, Паркот на езерата, Паркот на светлината, паркот Бановина, паркот 13 Ноември, паркот Јане Сандански и паркот Тоше Проески.
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ЗАДОЛЖИТЕЛНО!
Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот
да го покажете својот креативен
дух претворен во Ваши фотографии.
Токму овој простор од весникот е
посветен на сите тие што сакаат и
умеат да фотографираат или, пак,
поседуваат прекрасни фотографии.
Прифатливи се фотографиите со кои
ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии
од Вас сликани во неа, од Вашите
најслатки, најоткачени и најсреќни
деца, миленичиња, оние кои Ви ја
смеат душата, едноставно, сè што
мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.
Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени
со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на
електронската адреса на весникот:
vesnik@aerodrom.gov.mk

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ
НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.

Мојот двор - Маја М.

Снегулки - Томислав Атанасовски

Некаде во Аеродром - Билјана Т.
16

Поглед од населба Лисиче - Владо Куфалов

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЅИД НА
КРЕАТИ
В
ФОТОГР НИ
АФИИ

Зима во Аеродром - Стефан Т.

Снешко - Сања Николовска
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Зимска идила - Игор Пејиќ

Моето цвеќе цути, а во позадина снег Здравко Тодоров

Снег - Златко Тодоров
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ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТИЛНИЦА
ДЕЧИЊАТА СО ВО „ЧЕКОРЧЕ“
КАМЧИЊА ГИ ЗА СПРАВУВАЊЕ
ПРЕТСТАВУВАА
СО СТРЕС
СВОИТЕ
Воспитувачите од детската
градинка „Срничка“ неодамна учесСЕМЕЈСТВА твуваа во работилница посветена

Креативна работилница во „Буба Mара“

Во детската градинка „Буба
Мара“ неодамна се одржа работилница насловена како „Ликовите од моето семејство“, во која
учествуваа дечињата на возраст
од 4 до 5 години.
Тие од камчиња ги направија
ликовите на нивните најблиски, а
во текот на работилницата децата
слушаа песнички посветени на семејството. Целта на оваа работилница беше да се зајакнат врските меѓу
децата и членовите на семејството.
Работилницата е дел од програмата
на советувалиштето за деца и родители „Мал свет големи срца“.

„БУБАМАРИТЕ“
УЧЕА КАКО ДА
СЕ СПРАВАТ СО
КОНФЛИКТНА
СИТУАЦИЈА

Во сите пет објекти на детската
градинка
„Буба Мара“, неодамна се
на емоционалната интелигенција и
справувањето со стресот, која се реализираше едукативна работилница „Препознавање конфликти и конодржа во објектот „Чекорче“.
Учесниците на почетокот фликтна ситуација и начини на решаод работилницата го слушаа пре- вање“.
Неколкудневната работилница
давањето на тема „Емоционалнавклучи
над 170 деца на возраст од 5
та интелигенција и стресот во изборот на однесувањето“, а потоа до 6 години. Целта на оваа работилнисе запознаа со неколку техники ца е да ги насочи дечињата како да ги
на дишење и практични мудрости препознаваат негативните форми на
за ослободување од негативните однесување, како и позитивното чувство по решениот конфликт.
емоции.

ПОВИК ЗА ДОНИРАЊЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА!
Ученик од ООУ „Блаже Конески“ на часот по физичко и здравствено образование го повреди окото и поради сложеноста на операцијата ученикот е итно префрлен на операција во Белград.
На семејството му се потребни финансиски средства за да ги
покријат трошоците за операцијата, па затоа ги замолуваме сите
хумани граѓани да донираат на следнава сметка:
Број на сметка: 270-7000421440.24 (Халк банка)
Назив на физичко лице: Велика Стојковиќ
Цел на дознака: донација за операција
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ОБРАЗОВАНИЕ

„ШТРКЧИЊАТА“
КАФУЛИЊАТА УЧЕА КАКО СЕ
ДОБИЈА КОРПИ
МЕСИ
ЛЕБна детВо
објектот
„Штркче"
ЗА СТАКЛО ската градинка „Срничка“ неодам-

Кампања за подигање на еко-свеста за
селектирање отпад

Едукативна
кампања за
справување
и селектирање на неповратната
стаклена
амбалажа
неодамна
се спроведе
во хотелите,
рестораните
и кафулињата на подрачјето на

Општина Аеродром.
Кампањата опфати едукативни презентации во над 95
проценти од објектите, кои се
занимаваат со дејност поврзана
со користење на неповратната
стаклена амбалажа, при што беа
поставени и корпи за селектирање
на стаклото од неповратната амбалажа и од другите видиви отпад.
Целта на кампањата беше да
се подигне свеста за важноста на
селектирањето на отпадот во согласност со Законот за управување
со пакувањето и со отпадот од пакување на Република Македонија.
Сеопфатната
едукативна
кампања се реализираше во организација на Здружението за
заштита на животната средина
Гоу Грин - Скопје во соработка со
Инспекциската служба за заштита
на животната средина на Општина
Аеродром.
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прослава на празници и други семејни и селски прослави.
Покрај тоа, дечињата се запознаа и со неколку традиционални
алатки, кои се користеле во домаќинството за приготвување храна, како и
со начинот на производство на брашно, од процесот на сеење на пченица,
на се одржа работилница на тема па сè до мелење на житото во воденици.
„Од зрно до леб“.
Децата од големите воспитни
групи имаа можност да се едуцираат за начинот на одгледување житни култури во минатото, како и за
процесот на приготвување леб на
традиционален начин. Во текот на
работилницата, децата месеа леб
и го обликуваа во различни автентични форми, кои се користеле во
традиционалните кујни за време на

ОБУКА НА
МАЛИТЕ
НАСТАВНИЦИ „СЕЗНАЈКОВЦИ“
ОД ООУ „ЛАЗО ИСТРАЖУВАА
АНГЕЛОВСКИ“ МАТЕМАТИЧКИ
ЗА ДИГИТАЛНИ ПРОБЛЕМИ
Децата од големата возрасна
ТЕХНОЛОГИИ
Наставници од ОУ „Лазо Анге- група од детската градинка „Срничка“,
„СРНИЧКИТЕ“ ВО ПОСЕТА НА МКЦ

ловски“ неодамна посетија обука за
развивање на ИКТ компетенции во
рамки на проектот Еразмус+ КА 101,
што се одржа во Севилја, Шпанија.
Целите на обуката, насловена
„Создавање на иновативна иднина“,
беа развивање на дигиталните вештини на наставниците, употребувајќи
иновативни педагошки пристапи, кои
ќе резултираат со развивање на технолошки збогатени средини за учење
во кои учениците ќе бидат активни
учесници во образовниот процес.

објект „Црвенкапа“, неодамна го посетија Младинскиот културен центар (МКЦ).
Во рамките на посетата на детскиот креативен центар, дечињата
имаа можност да ги утврдат стекнатите
говорни и математички знаења, да го
развиваат творештвото и да учествуваат во едукативни и истражувачки
активности. Љубопитните мали „сезнајковци“, следеа и програма со интерактивна содржина реализирана од страна
на едукаторот во Планетариумот.
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ТЕАТАР

ПРЕТСТАВА КОЈА ЌЕ ЈА НАСМЕЕ
И ЗАМИСЛИ ПУБЛИКАТА
ТЕАТАР КОМЕДИЈА: ТРУДНА ПРИКАЗНА

Премиерата на новата
претстава на Театар Комедија,
„Трудна приказна“ што се изведе
на 31.1.2017 година, претставува
еден вид ревидирање или преиспитување на традицијата, како на
онаа која е создадена во оригиналните текстови („Македонска крвава свадба“, „Бегалка“ и „Црнилa“),
така и на онаа другата што ја живееле нејзините автори, кои имале
потреба да артикулираат одреден
став кон таа стварност. Од сето ова
произлегува „Трудна приказна“.
„Хероини од три позначајни
македонски пиеси од 20 век бега-
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ат во комедија сместена во 2032
година. Тие сакаат промени, сакаат да станат мајки. Мажите, нивните херои, одат по нив во новиот
жанр за да ги вратат назад“, вели
режисерката Лидија Дедовиќ од
Црна Гора.
Идејата на оваа приказна е
да ги преземе, т.е. да им изврши
еден вид драмско киднапирање на
веќе препознатливите македонски
женски драмски ликови - сместувајќи ги во денешно време.
Преку текстот со женска тематика, кој е истовремено и сатира
на општествените состојби, млади-

те актери на овој театар со својата
одлична игра, успеваат да ја насмеат, но и да ја натераат на размислување присутната публика.
Во претставата, која на духовит, но моќен начин ги отвора
најважните теми на нашето секојдневие, учествува тим млади соработници, а играат Јелена
Жугиќ, Елизабета Стефановска
K.Г., Ева Скендеровска, Жаклина
Петровска, Валентин Костадиновски – Тино, Атанас Атанасовски,
Жарко Димоски, Илија Илиоски,
Столе Мицов и Едмонд Сотир, според текст на Благица Секулоска.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗАБАВА
Женската посветеност е нејзината најголема убавина.
африканска поговорка
Ако ве победува жена во тенис, сменете го спортот.
Ако ве победува во бокс, сменете ја жената!
Мохамед Али
Кога очите на жената се замаглени од солзи, тогаш
мажот е тој што не гледа јасно.
Мишел Торниер
Жена е некој, кој вриска кога ќе види глушец, а со
насмевка гледа во волк.
Шиам Капур

10

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ

МАЖ
Синот го прашува својот татко:
- Тато, што значи да се биде маж?
Таткото одговара:
- Маж е оној кој сака безусловно,
се грижи за тебе и те заштитува.
А, детето му вели:
- Кога ќе пораснам и јас ќе бидам
маж, како мама

Жена со став

РАБОТИ КОИ
ВИСТИНСКАТА
ДАМА НИКОГАШ
НЕ ГИ ПРАВИ

НЕ
МОЖАМ ДА
ГЛЕДАМ КАКО
СЕ МАЧИШ. ТЕ
МОЛАМ ЗАТВОРИ
ЈА ВРАТАТА.

Не оговара

Не се сомнева во себе
Не ги следи слепо трендовите
Не ги потиснува чувствата
Не го троши своето време
на непотребна загриженост
Грешките не ги смета за пораз
Не ги игнорира своите инстинкти
Тишината не ѝ е непријатна
Не попушта под притисок
Не се одрекува од себе
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ОСЕТЛИВ НЕКОЈ МАЖ
...
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ЗДРАВЈЕ

ПСИХОТЕРАПИЈА ЗА ПОКВАЛ
Да ги разбиеме предрасудите!

Психотерапија не значи само лекување на некое психичко заболување.
Ја користат и здрави, стабилни личности

Марија Спасовска,
психолог, гешталт психотерапевт

Нешто недостасува во
мојот живот, нешто ме вознемирува, не сум среќен/на, не сум
доволно ценет/а, немам храброст, живеам како што треба, а
не како што сакам и како што ми
е потребно мене, се соочувам со
тешка емоционална криза... Што
ќе мислат за мене ако одам на
психотерапија: тоа значи дека не

22

сум нормален, ќе бидам проценуван, обвинуван и осудуван за
проблемите и тешкотиите со кои
се соочувам, подобро е да се напијам таблета или чашка алкохол,
на психотерапија одат само неуспешните...
Ова се само неколку од
предрасудите поврзани со психотерапијата.

Одењето на психотерапија
не значи, само лекување на некое
психичко заболување. Ја користат
и здрави, стабилни личности кои
се соочуваат со моментални тешкотии и проблеми, на кои им е потребна некој вид стручна поддршка во нивно надминување. Оттаму,
и целите на психотерапијата може
да бидат различни: од поддршка

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗДРАВЈЕ

ЛИТЕТЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
во надминување на моментните
проблеми во областа на психичкиот живот (зголемување на мотивацијата, менаџирање со стресни
ситуации, надминување на некои
животни промени и емоционални
кризи, зголемување на самодовербата...), преку лекување на сериозни психички проблеми (фобии,
депресија, панични напади, несоници...), сè до личен раст и развој
со откривање нови потенцијали и
увид во себе и другите. Психотерапијата може да ни помогне дури и
во случај кога не сме сигурни што
ни се случува, но сфаќаме дека подолго време не сме задоволни од
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својот живот, од односите со другите, кога сфаќаме дека нешто не
се развива како што ни е потребно
да биде, или како што би сакале да
биде.
Што е, всушност, психотерапијата?
Тоа не е само обичен разговор, тоа е структуриран процес
на постепена и кон цел насочена
промена на индивидуата, на која
заеднички работат клиентот и
посебно обучено стручно лице –
психотерапевт. Психотерапијата
помага на еден креативен начин
да се соочиме со најразлични
проблеми и тешкотии, а во тоа да

имаме посветен, стручен и трпелив сојузник. Улогата на терапевтот е да го најде соодветниот начин за зголемување на свеста на
клиентот за тоа на кој начин, кога
и што (не) прави, што чувствува
во врска со тоа. Резултатот е увид,
прифаќање на себе си, познавање
на околината, преземање одговорност за сопствените избори и
подобрување на способноста за
воспоставување подобар контакт
со себе и околината и конечно
доведува и до промени, кои овозможуваат да водиме посреќен и
поисполнет живот.
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И
СТИЛ

ako æåíàòà çàñëóæóâà ïî÷èò è
âíèìàíèå 365 äåíà âî ãîäèíàòà

ПОДАРОЦИ ОД СРЦЕ
ЗА ДЕНОТ НА ЖЕНАТА

Секоја жена е посебна и прекрасна на свој начин, поради што заслужува постојано да биде
опсипана со внимание и љубов. Сепак, сè уште трае традицијата мајките, сопругите, бабите,
пријателките... освен љубов и топлина, на Денот на жената да добиваат подароци во знак на
почит, иако неа ја заслужуваат 365 дена во годината. Можеби ви требаат идеи за подароци?
Без оглед на тоа што ќе изберете, не заборавајте да ѝ кажете дека ја сакате, почитувате и дека
нејзиното присуство во вашиот живот има непроценливо значење. Почитта и љубовта, сепак,
се повредни од кој било подарок.
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СТИЛ
ЦВЕЌЕ
Ова е еден
најкласичните
подароци
за
8-ми Март,
затоа
што не
постои
жена, која останува рамнодушна на прекрасен букет или
миризливо растение засадено во
саксија. При изборот на цвеќето,
водете се од вкусот на жената што
сакате да ја изненадите. Сепак, нема
да погрешите доколку вашиот избор
се прекрасните рози, кои никогаш
не ја губат својата магична моќ.
од

ПАРФЕМ
Парфемот, исто како и
цвеќето е традиционален и кла-

сичен подарок. Никогаш нема да
погрешите доколку се одлучите
за овој подарок, но треба да внимавате при изборот на мирисната
нота. Доколку знаете кој парфем
го користи жената што сакате да ја
изненадите, тогаш сте на вистинскиот пат и нема да згрешите.

ЧОКОЛАДО
Чоколадото е еден од најсовршените подароци за денот на

жената. Ова слатко задоволство
го зголемува чувството на среќа и
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внесува посебна топлина во односот на оној што го подарува и оној
што го добива овој вкусен подарок. Чоколадо, спакувано со многу
внимание и фантазија, е прекрасен
подарок за секоја жена.

рок за секоја
жена. Во нив
можете
да
вметнете слики од заедничките моменти и да
создадете соврМАСЛО ЗА МАСАЖА
шен подарок за жената, која
Жените се прекрасни, а
својата убавина сакаат да ја ис- ви значи и на која сакате да ѝ ја
покажете вашата љубов. Уживајте
во спомените и продолжете да ги
градите прекрасните сеќавања.

БИЛЕТИ ЗА КОНЦЕРТ
Кој не сака добра музика?
такнуваат со различни препарати и Изберете концерт според нејзикозметика. Затоа нема да погрешите доколку изберете некој крем за
тело, кармин, специјален шампон
или сол за капење, кој ќе ѝ помогне
да се опушти со топла бања по напорните денови. Исто така, можете
да ѝ подарите и масло за масажа,
според типот на нејзината кожа и ниот вкус и организирајте незамирисот што го обожува, или уште боравна вечер. На овој начин ќе
подобро да ѝ подарите ваучер за создадете посилна врска, а потоа
масажа во најблискиот салон.
долго време ќе зборувате за прекрасно поминатото време исполнето со незаборавните звуци.
ПАТУВАЊЕ
Организирајте патување и
создадете незаборавни моменти. МОДНИ ДОДАТОЦИ
Зборот патување, најчесто асоциМодните додатоци се дора на далечни дестинации, скапи битна комбинација. Без оглед на
авионски билети и луксузни хотели, но не мора да биде такво патување. Може да организирате
посета на некое место што не е
оддалечено стотици километри од
домот. Почетокот на март е период
од годината кога природата полека
се буди, така што која дестинација
и да ја изберете нема да згрешите.
возраста и афинитетите, поголемиот дел од жените уживаат
ФОТО АЛБУМ ИЛИ
својот изглед да го надополнуваат
ДИГИТАЛНА РАМКА
Фото албум или дигитална со прекрасни марами, накит, чанти
рамка за слики се прекрасен пода- или други модни додатоци.
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ЖИВОТ

РЕДОВНО СЕ РАСЧИСТУВАА
УЛИЦИТЕ ОД СНЕГ
Зимската служба на Општина
Аеродром, подготвена со две специјални возила за зимско одржување
улици и со 400 тони сол, уште од првиот ден, откако почна да паѓа снегот
зимава, излезе на терен и секојдневно непрекинато ги расчистуваше улиците, паркиралиштата и патеките, кои
се под надлежност на општината, во
ниту еден момент не дозволувајќи

да има застој или проблеми со сообраќајот на улиците во општината.
Исто така, беа ангажирани
и сезонските работници да ги расчистуваат приодите околу градинките и училиштата, а се интервенираше и на тротоарите, особено
на места со поголема фреквенција
на луѓе како што се автобуските
постојки.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ
ЈА ПОСЕТИЈА
КОЛЕДАРИ

На 6.1.2017 година група дечиња од Општина Аеродром
во утринските часови ја посетија Општината и пееја коледарски
песни. Младите бадникари ја испеаја песната „Вечниот бог се раѓа“ и
на тој начин го најавија Христовото
раѓање и Божик. Општина Аеродром во чест на празнувањето на
Бадник и Божик им подели пригодни пакетчиња на младите бадникари.

ВАСИЛИЧАРСКА
СРЕДБА ВО НОВО
ЛИСИЧЕ

На 14.1.2017 година на детската улица „Тоше Проески“ пред
параклисот „Богородица“ се одржа
единаесеттата по ред василичарска
средба, која ја организираат жителите на оваа населба, спонтано собирајќи се секоја година.
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ЖИВОТ

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОНЕВСКИ
КУМ НА 21-ТА „МИЧУРИНСКА СРЕДБА“
Во присуство на стотици
граѓани на 13.1.2017 година во
централниот парк во населбата
Мичурин по 21-ви пат се одржа
традиционалната
„Мичуринска
средба“, што ја организира истоименото здружение на граѓани под
покровителство на Општина Аеродром.
Традиционално, како и секоја година, одбележувањето на
празникот Василица почна со молитва за мир и кршење василичарска погача со паричка за среќа, по
што новиот кум го запали василичарскиот оган. Годинава паричка-
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та падна кај градоначалникот на
Општина Аеродром, Ивица Коневски, кому кумството од минатата
година му го предаде градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски.
Во рамките на прославата
на големиот православен празник
„Свети Василиј Велики“, меѓу народот познат како Стара нова година,
се одржа богата музичка програма, а за време на манифестацијата
се послужуваше топол чај, сокови,
греена ракија, вино и сендвичи.
На Мичуринската средба,
која заврши со спектакуларен

огномет, присуствуваа градоначалниците на Град Скопје и на
Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски, како и
голем број истакнати лица од политичкиот и стопанскиот живот во
Република Македонија.
Општина Аеродром ќе продолжи да ги поддржува ваквите
културно-забавни манифестации
сè додека народот покажува интерес за тоа, како што е случајот
со „Мичуринската средба“, која од
маалско дружење прерасна во масовна традиција за дружба не само
на Мичуринци, туку и на граѓани од
други населби и општини.
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СПОРТ

СО МОТОР ОКОЛУ СВЕТОТ
Необично патување на аеродромката Ивана и нејзиниот сопруг Шпанецот Ману

Around Gaia - или патување
„Околу Земјата“ со мотор е подвигот што во 2013 година го почнаа
Ивана Чолаковска (32) од населбата Мичурин и нејзиниот сопруг,
Шпанецот Ману Торез (35).
Авантуристичкото
патување, кое како што велат Ивана
и Ману, почнало „со еден мал чекор“, набрзо прерасна во сериозен
проект. Тие зад себе имаат илјадници километри непрекинато патување во повеќе од 50 држави во
светот и пред себе уште многу пат
за поминување.
Ивана и Ману се водат од
мислата дека „нема долг пат со
добро друштво“ и токму поради
тоа со толкава енергија и жар ги
надминуваат сите препреки што
им излегуваат на нивниот пат
околу светот. Тие со леснотија ги
минуваат границите, меридијаните и временските зони, притоа
28

дозволувајќи му на инстинктот да
биде нивен патоказ. Двајцата неверојатни ентузијасти не користат мапи, GPS уреди и никогаш не
престојуваат во хотели, туку во
топли домови, чиишто врати за
нив, во секое време ги отвораат
гостопримливите луѓе од сите делови на светот.
Нивната главна цел е да се
измешаат со локалното население
во пределите низ кои минуваат,
да го почувствуваат вистинскиот живот на индивидуалецот и во
најегзотичните предели и да ги
пренесат својата култура и традиција.
Ивана и Ману продолжуваат со освојување на светот, кој за
нив е безграничен, а нивниот подвиг можеби ќе поттикне и други
луѓе да излезат од своите домови
и да ја почувствуваат удобноста на
светот.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

СПОРТ

Оваа храбра аеродромка,
која инаку е правник по професија,
за време на четиригодишниот пат
околу светот досега го има развејано македонското знаме и со гордост
ја претставувала нашата држава во
Шпанија, Мароко, Франција, Монако,
Италија, Словенија, Хрватска, Србија,
Грција, Турција, Грузија, Азербејџан,
Казахстан, Узбекистан, Таџикистан, Киргистан, Индија, Тајланд,
Лаос, Камбоџа, Малезија, Индонезија, Источен Тимор, Австралија,
Чиле, Аргентина, Боливија, Перу,
Еквадор, Колумбија, Панама, Коста
Рика, Никарагва, Хондурас, Ел Салвадор, Гватемала, Белизе, Мексико,
САД, Канада, Јужна Африка, Лесото,
Намибија, Замбија, Зимбабве, Мозамбик, Малави, Танзанија, Руанда,
Уганда, Кенија, Етиопија, Судан...
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ПИСМА
УЧЕНИЧКА ОД ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ ИЗРАБОТИ
ЛОГО НА УЧИЛИШТЕТО
Почитувани,
По сугестија на наставничката по техничко образование во
ОУ „Љубен Лапе“ ви доставувам две логоа што ги изработи мојата ќерка, ученичка во VI3 одделение во ОУ „Љубен
Лапе“. Доколку постои простор да ги објавите во весникот
на Општина Аеродром, ќе ви бидеме благодарни.
Поздрав,
К.М.

ПРОВЕРКА НА ДАНОК НА ИМОТ ВО
КАНЦЕЛАРИЈА БР. 13

ОСВЕТЛУВАЊЕТО НА „МИТРЕ ВЛАОТ“
ПОВТОРНО ВО ФУНКЦИЈА

Почитувани,

Почитувани,

ме интересира дали за оваа година се испратени решенија за данок на имот?
Ви благодарам за информацијата.

моето барање е од населбата Лисиче. На улицата „Митре Влаот“, поточно на потегот меѓу
улиците „Сирма Војвода“ и „Илија Димовски“
немаме улично осветлување, а крадците се
веќе во акција и имаат обиено неколку куќи
како резултат на темницата. Ве молам најитно
да го решите проблемот, а доколку немате надлежност, препратете кадешто треба за да се
реши, бидејќи оваа населба спаѓа во Општина
Аеродром. Се надевам дека бргу ќе се реши
проблемот.

Со почит,
И.И.
Почитувани,
Решенијата за данок на имот ги изработуваат
службите на Град Скопје. Доколку сакате да
проверите околу данокот на имот можете да
дојдете и во Општина Аеродром во канцеларија
бр. 13 секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот.
Со почит,
Општина Аеродром

Ви благодарам,
Б.А.
Почитувани,
фирмата која работи на осветлувањето со свои
екипи веднаш излезе на терен во населбата Лисиче и го поправи осветлувањето на посочената улица. Ви благодариме за укажувањето.
Со почит,
Општина Аеродром
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