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На 12.4.2016 го ди на во дво-
рот на црк ва та „Св. Пе тар и Пав ле“ 
во Гор но Ли си че Оп шти на А е род-
ром го прос ла ви 11-от ро ден ден 

во при сус тво на нај блис ки те со ра-
бот ни ци и при ја те ли на оп шти на та.

Гра до на чал ни кот Ко нев ски 
ре че де ка А е род ром е по зи тив-

на при каз на, ако се зе ме пред вид 
фак тот де ка Оп шти на та пос лед ни-
ве не кол ку го ди ни до жи ве а го лем 
раз вој во пог лед на ин фрас трук ту-
ра та и на ус ло ви те за жи вот на гра-
ѓа ни те што о со бе но се од не су ва на 
мла ди те, за кои се вло жу ва мно гу 
е нер ги ја, но пред сè фи нан сис ки 
сред ства за да се по доб рат ус ло ви-
те за од ви ва ње на вос пит но-об ра-
зов ни от про цес и за спор ту ва ње.

Ис то та ка, гра до на чал ни кот 
Ко нев ски по ра ча де ка е ко ном ски-
от раз вој на Оп шти на А е род ром и 
по на та му ќе про дол жи со нес ма-
ле но тем по, а со тоа и ин вес ти ци и-
те во ин фрас трук ту ра та и по доб ру-
ва ње то на ус ло ви те за жи вот.
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

ги ко рис тат бес плат но. Оп шти-
на та ќе про дол жи да гра ди вак-
ви спорт ски те ре ни на си те о ни е 
мес та ка де што не дос та су ва ат сè 
со цел жи те ли те на оп шти на та да 
и ма ат ка де да спор ту ва ат“, из ја ви 
гра до на чал ни кот Ко нев ски.

На кон крет но во спор тско  
иг ра лиш те, кое е из гра де но во 
дво рот на ОУ „Ди ми тар Ма ке дон-
ски“ по свет ски стан дар ди, мо же 
да се иг ра ра ко мет, фуд бал и ко-
шар ка. Вкуп на та повр ши на на по-
ве ќе на мен ско то иг ра лиш те за ед-
но со о би кол на та па те ка из не су ва 
1.300 квад рат ни мет ри и содр жи 
два го ла за мал фуд бал и ра ко мет, 
ка ко и че ти ри ко ша. 

Те ре нот има ас фал тна под ло-
га, а це ло то иг ра лиш те е ог ра де но 
со тран спа рен тна жи ча на ог ра да 

ви со ка шест мет ри и це лос но е ос-
вет ле но за да мо же рек ре а тив но да 
се ко рис ти и во ве чер ни те ча со ви.

Вред нос та на ин вес ти ци ја та 
за но во то по ве ќе на мен ско спор т-
ско иг ра лиш те из не су ва о ко лу 7,5 
ми ли о ни де на ри. 

Ис то та ка, дво рот на у чи-
лиш те то е пар тер но у ре ден со пе-
шач ки па те ки, клу пи за се де ње и 
кан ти за от па до ци, ка ко и трев ни-
ци, цве ќи ња и друг вид хор ти кул-
тур но у ре ду ва ње повр за но со ав-
то мат ски сис тем за на вод ну ва ње, 
та ка што гра ѓа ни те до би ја мож-
ност за спор т и рек ре а ци ја во сов-
ре ме ни ус ло ви, заш то „спор тот ги 
збли жу ва лу ѓе то“, ка ко што наг ла-
си ди рек то рот на А ген ци ја та, Мар-
јан Спа сес ки.

Гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев ски и 
ди рек то рот на А ген ци ја та за мла-
ди и спор т, Мар јан Спа сес ки на 
10.3.2016 го ди на, о фи ци јал но го 
пуш ти ја во у пот ре ба но во то по ве-
ќе на мен ско спор тско иг ра лиш те 
на ме не то за гра ѓа ни те на на сел ба-
та Ли си че.

Ова е дел од про ек тот „100 
по ве ќе на мен ски иг ра лиш та“ ка-
ко ин вес ти ци ја на Вла да та на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја, а ис то та ка и 
Оп шти на А е род ром до се га има из-
гра де но по ве ќе од 20 вак ви по ве-
ќе на мен ски спор тски иг ра лиш та.

„Си те иг ра лиш та во Оп шти-
на А е род ром гра ѓа ни те мо жат да 

ПУШТЕНО ВО УПОТРЕБА НОВО ПОВЕЌЕНАмЕНСКО
СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ

Во населбата Лисиче

ПРЕД

ПОТОА



76 ОПШТИНА АЕРОДРОМ мај - јуни 2016 година  | број 70

ња, ма сич ки, стол чи ња, пла ка ри, 
наг лед ни сред ства и иг рач ки. Об-
јек тот ќе би де е нер гет ски е фи ка-
сен, а ма те ри ја ли те за из град ба ќе 

би дат е ко лош ки при фат ли ви. Со из-
град ба та на но ва та дет ска гра дин-
ка, ка ко што ре че гра до на чал ни кот 
Ко нев ски, се о че ку ва да се за до во-

ли пот ре ба та од по го лем ка па ци тет 
за згри жу ва ње на де ца та, ко ја е ре-
ал на со ог лед на зго ле ме ни от број 
де чи ња во Оп шти на А е род ром.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА УШТЕ  ЕДНА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА

„На мое ог ром но за до вол-
ство, а ве ру вам и на за до вол ство 
на мно гу ро ди те ли, поч нав ме из-
град ба на но ва дет ска гра дин ка, 
вто ра по ред о ва а го ди на“, из ја-
ви гра до на чал ни кот на Оп шти-
на А е род ром, И ви ца Ко нев ски, на 
прес-кон фе рен ци ја та одр жа на на 
10.3.2016 го ди на.

Но ва та дет ска гра дин ка, ко-
ја се о че ку ва да би де из гра де на за 

7 ме се ци, ќе има ка па ци тет за над 
250 де чи ња и ќе би де из гра де на 
во рам ки на кло нот „Че кор че“ со 
сред ства од Бу џе тот на Оп шти на 
А е род ром во ви си на од о ко лу 30 
ми ли о ни де на ри.

Спо ред про ек тот, об јек тот 
ќе ги ис пол ну ва си те не оп ход ни 
стан дар ди за ва ков тип ин сти ту-
ци и и ќе о воз мо жи сов ре ме ни ус-
ло ви за згри жу ва ње и прес тој на 

де ца од прет школ ска воз раст. 
Об јек тот ќе содр жи 6 го ле-

ми за ни мал ни на при зем је и три 
на ка тот што зна чи вкуп но 9 за-
ни мал ни, прос тор за при ем, куј на, 
са ни тар ни јаз ли, ад ми нис тра ти вен 
прос тор и под рум ски прос то ри и 
и се то тоа на повр ши на од 1.700 
квад рат ни мет ри.

Се раз би ра, дет ска та гра дин-
ка ќе би де оп ре ме на со кре вет чи-

Во населбата Јане Сандански
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Гра до на чал ни ци-
те на Град Скоп је и на 
Оп шти на А е род ром, Ко-
це Тра ја нов ски и И ви ца 
Ко нев ски на 23.3.2016 
го ди на о фи ци јал но го оз-
на чи ја по че то кот на це-
лос на ре кон струк ци ја на 
во до вод на та мре жа на 
у ли ца та „Ѓор ѓи Кап чев“ 
во Гор но Ли си че и неј зи-
но ас фал ти ра ње.

И ме но, у ли ца та 
„Ѓор ѓи Кап чев“ ќе се ре-
кон стру и ра на по те гот од 
у ли ца та Гор но Ли си че, па 
сè до црк ва та „Све ти Ѓор-
ѓи ја“ во дол жи на од е ден 
и пол ки ло ме тар и ши ро-
чи на од 6 мет ри на повр-
ши на од 9.000 квад рат ни 

мет ри. Со ре кон струк-
ци ја та на о ва а у ли ца се 
о че ку ва зна чи тел но да 
се по доб рат ус ло ви те за 
жи вот, но и без бед нос та 
во Гор но Ли си че.

Ре кон струк ци ја та 
на во до вод на та мре жа 
ќе ја из ве ду ва јав но то 
прет при ја ти е „Во до вод 
и ка на ли за ци ја“, до де ка 
ас фал ти ра ње то це лос но 
ќе се пок ри е од Бу џе тот 
на Оп шти на А е род ром, за 
што се о без бе де ни сред-
ства во ви си на од 15 ми-
ли о ни де на ри.

Со гра деж ни от за-
фат за ре кон струк ци ја 
на во до вод на та мре жа 
на у ли ца та „Ѓор ѓи Кап-

чев“ и на неј зи ни те че-
ти ри кра ци, ќе се оп фа-
ти во до вод на мре жа во 
дол жи на од 1.900 мет ри. 
При то а, ќе се пос та ват 
по ли е ти лен ски цев ки 
со про фил од 160, 110 и 
од 90 ми ли мет ри. О вој 
про ект зна чи тел но ќе го 
по доб ри во дос наб ду ва-
ње то во Гор но Ли си че, а 
ди рек тна ко рист од но-
ва та во до вод на мре жа 

ќе и ма ат 630 жи те ли. За 
ре кон струк ци ја на во до-
вод на та мре жа на у ли-
ца та Ѓор ѓи Кап чев и на 
неј зи ни те кра ци ЈП „Во-
до вод и ка на ли за ци ја“ ќе 
вло жи о ко лу 21 ми ли он 
де на ри. Ре кон струк ци ја-
та на во до вод на та мре-
жа се о че ку ва да завр ши 
до кра јот на мај, по што 
ќе сле ди ас фал ти ра ње на 
у ли ца та. 

Оп шти на А е род ром во сво-
ја та прог ра ма за те ков на ва го ди-
на има пред ви де но из град ба на 
у ли ца та „Но воп ро ек ти ра на у ли-
ца 4“ ме ѓу но ви те згра ди во ло-
ка ли те тот Ин дус трис ка зо на.

Ста ну ва збор за про ект 
кој оп фа ќа из град ба на со бир на 
„Но воп ро ек ти ра на у ли ца 4“ во 
дол жи на од о ко лу 500 мет ри и 
ши ро чи на од 16 мет ри. На о ва а 
ло ка ци ја е пред ви де на из град ба 
на две со об ра ќај ни лен ти од по 

6 мет ри, ка ко и тро то а ри од две-
те стра ни на у ли ца та од по два 
мет ри.

Прет ход но е из ве де на це-
лос но но ва фе кал на и ат мос фер-
ска ка на ли за ци ја, во до вод на 
мре жа, а ис то та ка, се пред ви-
де ни и но ви ли ни и за јав но ос-
вет лу ва ње, та ка што се о че ку ва 
о вој дел од на сел ба та да до би е 
це лос но нов и по ур бан лик, а 
жи те ли те на но ви те згра ди сов-
ре ме ни ус ло ви за жи вот.

СЕ ГРАДИ НОВА УЛИЦА ВО АЕРОДРОМПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦАТА 
„ЃОРЃИ КАПЧЕВ“

Оп шти на А е род ром а пе ли ра до гра ѓа ни те да 
не пар ки ра ат во зи ла на јав ни те зе ле ни повр ши ни 
и на плоч ни ци те о ко лу згра ди те, би деј ќи та ка се 
у ниш ту ва ат пе шач ки те па те ки и се заг ро зу ва без-
бед нос та на пе ша ци те. 

Ис то та ка, ги ин фор ми ра ме гра ѓа ни те де ка ко-
му нал на та ин спек ци ја на Оп шти на А е род ром ќе вр-
ши за си ле ни кон тро ли. Ги мо ли ме гра ѓа ни те про пис-
но да се пар ки ра ат, сè со цел да не би дат каз не ти.

Гра ѓа ни те мо жат да при ја ву ва ат вак ви слу ча и 

на де жур ни от те ле фон 075 316 515 и тоа не са мо во 
ра бот но то вре ме на ад ми нис тра ци ја та, ту ку и во поп-
лад нев ни те ча со ви.

Ис то та ка, на о вој те ле фон ски број гра ѓа ни те 
на Оп шти на А е род ром ќе мо жат да при ја ват и дру-
ги неп ра вил нос ти од до ме нот на гра деж на та и ко-
му нал на та ин спек ци ја и ин спек ци ја та за жи вот на 
сре ди на.

ПОВИКАЈ ИНСПЕКЦИЈА НА 075 316 515!

НЕ ПАРКИРАЈТЕ НА ПЛОЧНИЦИ!

Во си те о сум ос нов ни у чи лиш та и во две те дет ски гра дин ки на те-
ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром на 18.4.2016 го ди на ус пеш но се ре а-
ли зи ра ше ак ци ја та „Сад ни ца плус“ во со ра бот ка со здру же ни е то „Ден 
на др во то“ и Ми нис тер ство то за жи вот на сре ди на.

У че ни ци те од ос нов ни те у чи лиш та и де ца та од гра дин ки те на са-
ди ја се ми ња од ела, кои ќе ги од гле ду ва ат и ќе го сле дат нив но то ник-
ну ва ње и рас те ње, со што ќе се при до не се да се раз ви е од го вор нос та и 
еко-свес та кај де ца та.

ДЕЦАТА ОД АЕРОДРОм
НАСАДИЈА СЕМИЊА ОД ЕЛА

Во рамки на акцијата „Садница плус“
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Во те кот на 2015 го ди на Оп шти на А е род ром до-
де ли ре кор дни 752 ре ше ни ја за ед нок рат на па рич на 
по мош за но во ро ден чи ња, од кои  358 беа за маш ки 
де ца, а 394 за жен ски де ца.  

Од нив 406 се пр во ро де ни де ца, а 280 се вто ро-
ро де ни. Во 58 се меј ства има тре то де те, 6 се четвр то-
ро де ни, а и ма ме и 1 се меј ство со 6 де ца.

За раз ли ка од пред ход ни те го ди ни во 2015 го-
ди на нај чес то име што им се да ва ло на де вој чи ња та 
од Оп шти на А е род ром е Јо ва на, а кај мом чи ња та Пе-
тар . Ис то та ка, има и мно гу де ца кои се ви ка ат Ми ха ил 
и Ми ха е ла, Ана и Ја на, ка ко и Мар ко и Лу ка. Ме ѓу но-
во ро де ни те има и де ца кои и ма ат рет ки и ми ња ка ко 
што се Ми ња, Ми на, Дел фи на, Мар ки јан, Ка лист, Ка-
ли ја, Нес тор , Ва си лиј, Звез дан, За фир ...

Оп шти на А е род ром ис кре но се ра ду ва на зго-
ле ме ни от број на но во ро ден чи ња и на нив ни те се меј-
ства им чес ти та за но ви от член и ис так ну ва де ка и 
го ди на ва про дол жу ва со ак ци ја та за до де лу ва ње ед-
нок рат на по мош на се ко е се меј ство со но во ро ден че 
во ви си на од  5.000 де на ри.

Ба ра ње то за до де лу ва ње ед нок рат на па рич-
на по мош на се меј ства та со но во ро ден че ро де но во 
2016 го ди на на под рач је то на Оп шти на А е род ром мо-
же да се сим не од оп штин ска та ин тер нет стра ни ца 
a e rod rom.gov.mk во ме ни то: фор му ла ри.

Ка ко дел од пос лед на та ан-
ке та за за до вол ство то на гра ѓа ни те 
од ра бо та та на Оп шти на А е род ром 
што не о дам на бе ше спро ве де на на 
2.721 реп ре зен та ти вен при ме рок, 
ме ѓу дру ги те, беа и пра ша ња та 
„Да ли сте за до вол ни од ра бо та та 
на гра до на чал ни кот на Оп шти на 
А е род ром?“ и „Да ли сте за до вол ни 
од ра бо та та на ад ми нис тра ци ја та 
на Оп шти на А е род ром?“.

На пр во то пра ша ње ду ри 
77% од ан ке ти ра ни те гра ѓа ни од-
го во ри ја по зи тив но, 15% не га тив-
но и 8% не ма а од го вор .

Гра ѓа ни те, ис то та ка, ис-
ка жа а го лем про цент на за до-
вол ство од ра бо та та на ад ми-
нис тра ци ја та, при што 68% од 
ан ке ти ра ни те гра ѓа ни од го во ри ја 

по зи тив но, 15% не га тив но и 17% 
не ма а од го вор .

Ви сок про цент на за до вол-
ство а е род ром ци ис ка жа а и за 
нај го ле ми от дел од про ек ти те што 

ги ра бо ти Оп шти на та, кои беа сос-
та вен дел на ан ке та та.

И на ку, Оп шти на А е род ром 
ре дов но спро ве ду ва ис пи ту ва-
ње на јав но то мис ле ње со цел да 
го слуш не ста вот на гра ѓа ни те за 
про ек ти те што ги ре а ли зи ра. Мис-
ле ње то на гра ѓа ни те и нив но то 
за до вол ство од ра бо та та на Оп-
шти на та е важ но за кре и ра ње на 
стра те ги ја та и прог ра ма та за ра-
бо та во на ред ни от пе ри од.

Ре зул та ти те од ан ке та та во 
де лот на про ек ти те по ка жа а де-
ка Оп шти на А е род ром се дви жи во 
доб ра на со ка и за то а таа ќе про-
дол жи да ин вес ти ра во ин фрас-
трук ту ра та и об ра зо ва ни е то, ка ко 
и во из град ба на спор тски об јек ти 
и пар ко ви. 

ЈОВАНА И ПЕТАР НАЈПОПУЛАРНИ ИмИЊА ВИСОКИ 77% ОД АНКЕТИРАНИТЕ 
ГРАЃАНИ СЕ ЗАДОВОЛНИ ОД РАБОТАТА 

НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОНЕВСКИ

Во прос то ри и те на Оп шти на А е род ром, по по-
вод 8-ми Мар т бе ше пос та ве на про даж на из лож ба 

на рач ни из ра бот ки од прет став ни ци на здру же ни-
е то на гра ѓа ни „Со лем“.

На из лож ба та мо же а да се ви дат рач ни из-
ра бот ки, од нос но нај раз лич ни ук ра си и дру ги рач-
но из ра бо те ни пред ме ти од стра на на чле но ви те 
на Здру же ни е то, а бе ше пос та ве на и ку ти ја за до-
на ци и за ху ма ни те гра ѓа ни, кои и ма а жел ба да им 
да дат поддр шка на ли ца та со ин те лек ту ал на поп-
ре че ност. 

Цел та на о ва а из лож ба, пок рај со би ра ње фи-
нан сис ки сред ства, е дру же ње и со ци ја ли за ци ја на 
ли ца та со по себ ни пот ре би.

Во 2015 година родени 752 новороденчиња во Општина Аеродром

ХУмАНИТАРНА ОСмОмАРТОВСКА 
ПРОДАЖНА ИЗЛОЖБА
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Со ис клу чу ва ње на свет ла та во пар ко ви те „Ја не 
Сан дан ски“, „А е род ром“, пар кот со е зе ра та и тр гов-
ски от цен тар „Ка пи тол мол“ во вре мет ра е ње од е ден 
час Оп шти на А е род ром и о ва а го ди на ја поддр жа гло-
бал на та ак ци ја „Ча сот на пла не та та Зем ја 2016“.

 На 19.3.2016 го ди на, од 20:30 до 21:30 ча сот 
пре ку сим бо лич но ис клу чу ва ње на ос вет лу ва ње то на 
на ве де ни те ло ка ци и бе ше ис пра те на по ра ка за спас 
на пла не та та Зем ја и на тој на чин се по ка жа со ли дар-
нос та во бор ба та про тив кли мат ски те про ме ни.

 И на ку, во ча сот на пла не та та Зем ја се вклу-
чи ја над 170 зем ји, ме ѓу кои и Ма ке до ни ја. Во ак ци ја-
та во А е род ром у чес тву ва а и е ки пи на Цр ве ни от крст 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

На 19.4.2016 го ди на во прос то ри и те на Оп-
шти на А е род ром се одр жа пре зен та ци ја на не о дам-
на из гот ве на та Стра те ги ја за ру ра лен раз вој за Дол-
но и Гор но Ли си че 2016 - 2021.

Стра те ги ја та ќе би де од ко рист за ру рал ни от 
дел на оп шти на та и прет ста ву ва пој дов на ос но ва за 
се кој ин ди ви ду а лен зем јо де лец и зем јо дел ско сто-

пан ство, кои и ма ат на ме ра да ап ли ци ра ат за сред-
ства од И ПАР Д прог ра ма та.

Цел та на Стра те ги ја та за ру ра лен раз вој за 
Дол но и Гор но Ли си че 2016 - 2021, ко ја е из ра бо-
те на врз ос но ва на На ци о нал на та стра те ги ја за зем-
јо дел ство и ру ра лен раз вој за пе ри о дот 2014 - 2020 
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, е да се под гот ви и на со-
чи стра теш ко то пла ни ра ње во об лас та на ру рал ни от 
раз вој, со раз ви е на ин фрас трук ту ра, вос пос та ве ни 
про из вод стве ни ка па ци те ти во об лас та на зем јо дел-
ство то и раз ви е на ин дус трис ка зо на.

Ис то та ка, пре ку ре а ли за ци ја та на пла ни ра ни-
те про це си на ак тив нос ти се пред ви ду ва по доб ру-
ва ње на кон ку рен тнос та на ру рал ни те сре ди ни, по-
доб ру ва ње на ква ли те тот на жи во тот на ру рал но то 
на се ле ни е, зго ле му ва ње на при хо ди те, ка ко и соз-
да ва ње но ви мож нос ти за вра бо ту ва ње.

Од 26.4. до 28.4.2016 го ди на 
пред тр гов ски от цен тар „Ка пи тол 
мол“ се одр жа Ве лиг ден ски ба зар , 
во ор га ни за ци ја на Оп шти на А е-
род ром, ТЦ „Ка пи тол мол“ и За на-
ет чис ка та ко мо ра на Скоп је.

На ба за рот мо же а да се ви-
дат кре а тив ни за на ет чис ки про из-
во ди од чле но ви на За на ет чис ка та 
ко мо ра, но и из ра бот ки од чле но-
ви те на нев ла ди ни те ор га ни за ци и 
за ли ца со по себ ни пот ре би на те-
ри то ри ја та на Оп шти на А е род ром, 

ме ѓу кои Со лем, По ра ка и 
Мо бил ност.

Цел та на ве лиг ден-
ски от ба зар бе ше да се про-
мо ви ра ат тра ди ци о нал ни те 
вред нос ти пре ку пре зен та-
ци ја на за на ет чис ки из ра-
бот ки ка ко фи лиг ран, про-
из во ди од др во, пле ти во, тек стил, 
на кит, раз ни ук ра си, из ра бот ки од 
стак ло и дру ги рач ни из ра бот ки.  

Ис то та ка, во рам ки на ба за-
рот се одр жа а и раз ни кул тур но за-

бав ни ак тив нос ти на про фе си о нал-
ни а ни ма то ри, ми ни-кон цер ти на 
ет но-бен до ви и дру ги поз на ти пе ја-
чи, ка ко и про мо ци ја на тех ни ки за 
из ра бот ка на ве лиг ден ски ук ра си.

От ка ко Оп шти на А е род ром не о дам на из ра бо ти веб-
пор тал за поддр шка на биз нис-сек то рот (mspa e rod rom.mk), 
фир ми те и нев ла ди ни те ор га ни за ци и на неј зи на те ри то ри ја 
по ка жа а го лем ин те рес за ре гис тра ци ја на пор та лот, бук вал-
но преп ла ву вај ќи го се кој днев но со но ви ре гис тра ци и.

ВЕЛИГДЕНСКИ БАЗАР 
ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ИЗГОТВЕНА СТРАТЕГИЈА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
ЗА ДОЛНО И ГОРНО ЛИСИЧЕ 2016 - 2021

ФИРМИТЕ ОД АЕРОДРОМ ГО „ПОПЛАВИЈА“ 
ВЕБ-ПОРТАЛОТ ЗА ПОДДРШКА НА БИЗНИСОТ

ДЕЛ ОД ПАРКОВИТЕ И ТРГОВСКИТЕ 
ЦЕНТРИ ВО мРАК

Од 26 до 28 април

Општина Аеродром се вклучи во акцијата за спас на планетата Земја

Оп шти на А е род ром пре ку о вој 
пор тал вр ши се кој днев на бес плат на 
про мо ци ја на фир ми те, кои ег зис ти ра ат 
на неј зи на та те ри то ри ја. Пре ку пор та лот 
прет при ја ти ја та мо жат бес плат но да се 
про мо ви ра ат и да до би ва ат сер вис ни ин-
фор ма ци и, а ис то та ка, мо жат да ги про-
мо ви ра ат и сво и те про из во ди, но и соп-
стве ни те брен до ви, ак ци и, вра бо те ни во 
фир ми те или сво и те ус пеш ни при каз ни. 
Нас ко ро на о вој ин тер нет пор тал ќе се 
ну дат и бес плат ни кон сул тан тски ус лу ги 
и ек спер тски со ве ти од врв ни про фе со-
ри на мИТ У ни вер зи те тот од Скоп је, со 
кој Оп шти на А е род ром не о дам на пот пи-
ша ме мо ран дум за со ра бот ка.
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ЕКОЛОГИЈА ЕКОЛОГИЈА

На ак ци ја та за со би ра ње ка-
баст от пад што не о дам на се ре а-
ли зи ра ше во Оп шти на А е род ром 

беа соб ра ни вкуп но 85 ку би ци 
от пад. Ак ци ја та што се од ви ва ше 
ре чи си на це ла та те ри то ри ја на 

Оп шти на А е род ром им о воз мо жи 
на гра ѓа ни те да се ос ло бо дат од 
стар и не у пот реб лив ме бел, е лек-
трон ски а па ра ти и а па ра ти од бе ла 
тех ни ка.

Ис то та ка, пос то и мож ност 
вак ва ус лу га гра ѓа ни те да до би јат 
и во дру ги де но ви со од ре ден на-
до мест, за што по де тал ни ин фор-
ма ци и мо же да се до би јат на де-
жур ни от те ле фон 0800 222 33.

На ред на та бес плат на ак-
ци ја за со би ра ње ка баст от пад 
во Оп шти на А е род ром ќе се одр-
жи на  13.5 (пе ток) и 14.5.2016 
го ди на (са бо та).

Од 4.4.2016 до 15.4.2015 го ди на се одр жа ли-
ко вен кон кур с на те ма: „Мо е то у чи лиш те во ид ни-
на“ што го ор га ни зи ра а Оп шти на А е род ром, Оп шти на 
Кар пош и Ев роп ско то дви же ње во Ре пуб ли ка Ма ке-
до ни ја по по вод 9-ти Мај, Де нот на Ев ро па.

Во из бо рот за нај до бар цр теж у чес тву ва а о ко-
лу 500 ли ков ни твор би прис тиг на ти од дет ски те гра-
дин ки и од ос нов ни те у чи лиш та на те ри то ри ја та на 
Оп шти на А е род ром и на Оп шти на Кар пош. 

Во Оп шти на А е род ром за нај доб ра ли ков на 
твор ба во ка те го ри ја та од пре ду чи лиш на воз раст 
е из бран цр те жот на НИКОДИм ТРИмПАРЕВСКИ од 
гра дин ка та „Ср нич ка“ об јект „Бам би“, вто ро мес то е 
мАР КО ПАВ КОВ СКИ од гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ об-
јект Пчел ка 2, до де ка тре то то мес то го ос во и АН ГЕ ЛА 
ПЕ РОВ СКА од гра дин ка та „Ср нич ка“ об јект „Бам би“.

Во ка те го ри ја та од од де лен ска нас та ва за нај-
до бар е из бран цр те жот на СА РА АН ДО НОВ СКА од V1 
од ООУ „Бла же Ко нес ки“, вто ро мес то е мА РИ ЈА ТРАЈ-
КОВ СКА V1 и тре то мес то ИВА ТРАЈ ЧЕ ВА и две те од 
ООУ „Бла же Ко нес ки“.

Ос мо од де ле не цот НИ КО ЛА ДИ мОВ од VIII2 од 
ООУ „Љу бен Ла пе“ е из бран за нај до бар во ка те го ри-
ја та од пред мет на нас та ва, до де ка вто ро то мес то и 
при пад на на мА РИ ЈА БОШ КОС КА од VII1 од ОУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“, а мИ ХА Е ЛА КОВ ЧЕ ГАР СКА од VI1 од ООУ 
„А лек сан дар Ма ке дон ски“ го ос во и тре то то мес то.

Ко ми си ја та сос та ве на од прет став ни ци на Ев-
роп ско то дви же ње во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, на Оп-

шти на А е род ром и на Оп шти на Кар пош, од лу чи да до-
де ли и по ве ќе по фал ни ци за ли ков ни твор би, кои беа 
о со бе но ин спи ра тив ни: Те о до ра Ри зо ва од „Пчелка1“, 
Пред раг ми тев и Тем ја на Трп ков ска од II1 во ОУ 
„А лек сан дар Ма ке дон ски“, Ли ла мир чев ска од VII2 во 
ОУ „А лек сан дар Ма ке дон ски“, И ли на Ан ге лов ска од 
VIII4 во ОУ „Ѓор ѓи ја Пу лев ски“. Ко ми си ја та наг ра ди и 
по фа ли ис то тол ку у че ни ци и од Оп шти на Кар пош. 

Приз на ни ја та и по фал ни ци те за наг ра де ни те 
ли ков ни твор би о фи ци јал но ќе би дат до де ле ни во ТЦ 
„Ка пи тол мол“ на 5 мај во 11:00 ча сот.

Дел од цр те жи те што у чес тву ва а на ли ков ни от 
кон кур с, ка ко и наг ра де ни те твор би, ќе би дат из ло-
же ни во тр гов ски от цен тар „Ка пи тол“ од 3 до 6 мај.

Цел та на о ва а ма ни фес та ци ја е не са мо да се 
раз ви е дет ска та у мет нич ка кре а тив ност и ин вен тив-
ност, ту ку и мла да та по пу ла ци ја од Оп шти на А е род-
ром да се приб ли жи кон ев роп ски те вред нос ти.

АЕРОДРОМЦИ СЕ ОСЛОБОДИЈА
ОД КАБАСТИОТ ОТПАД

ИЗБРАНИ НАЈДОБРИТЕ ЦРТЕЖИ ОД КОНКУРСОТ 
НА ТЕМА „МОЕТО УЧИЛИШТЕ ВО ИДНИНА“

На 20.4.2016 го ди на Оп шти-
на А е род ром во со ра бот ка со про-
дав ни ца та за здра ва хра на „Фрут-
ленд“ на де чи ња та од го ле ми те 
гру пи од гра дин ка та „Ср нич ка“ об-
јект „Бам би“ им о воз мо жи у жин ка 
- при род но це ден сок во бо и те на 
при ро да та.

Цел та на о ва а ак тив ност е 
де ца та уш те од нај ма ла воз раст 
да се на у чат на здра ви на ви ки, на 
здрав и е нер ги чен по ја док, со што 
ќе се чув ству ва ат здра ви и си ти во 
те кот на це ли от ден.

„Фрут ленд“ пос то јат од 2015 
го ди на, од ко га пра ват 100% лад-
но це де ни со ко ви и сму ти во спе-

ци ја лен со ков ник, до де ка са ла ти-
те ги под гот ву ва ат ис клу чи тел но 
од све жи сос тој ки. Про дав ни ца та 

„Фрут ленд“ се на о ѓа на бул. „Ја не 
Сан дан ски“ бр. 40 (ме ѓу ООУ „Љу-
бен Ла пе“ и гра дин ка та „Бам би“).

ЗДРАВА УЖИНКА ЗА ЗДРАВИ ДЕЦА
Акција на „Фрутленд“ и „Бамби“
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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.

Зајдисонце - Верица Чолакова

Пролет - Василија Дончева

Хеликоптер-Борис Гулевски

Ретро-Ивана Паункова

Авионче - Елеонора Ѓорѓиевска

Пролетен ден - Ангела Тасевска

Втор ден пролет - Ирина Алексова

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

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

ves nik@a e rod rom.gov.mk

ѕИД НА КРЕАТИВНИ фОТОГРАфИИ

Пролет-Теодора Дамческа
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Фуд бал ски те реп-
ре зен та тив ци на Ре-
пуб ли ка Ма ке до ни ја до 
21 го ди на не о дам на го 
по се ти ја ООУ „А лек сан-
дар Ма ке дон ски“, од во-

ју вај ќи вре ме за друж ба со сво и те нај вер ни на ви ва чи 
и поддр жу ва чи на фуд ба лот. Фуд ба ле ри те им по де ли ја 
сим бо лич ни по да ро ци на у че ни ци те (при ве зо ци, би ле-
ти) и се ка ко по не кој ав тог рам. Струч ни от штаб на ФФМ, 
пак, до ни ра ше и спор тска оп ре ма (ма и ци, топ ки), ко ја 
е зна чај на за у чи лиш ни от спор т. Фуд ба ле ри те ги по ка-
ни ја у че ни ци те да ги бод рат на три би ни те на тре нинг 
цен та рот на ФФМ.

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СО ВЕ ТУ ВА ЛИШ ТЕ ЗА ДЕ ЦА
И РО ДИ ТЕ ЛИ

Дет ска та гра дин ка „Ср нич-
ка“ от во ри Со ве ту ва лиш те за де-
ца и ро ди те ли „Рас те ме за ед но“. 
Прос то ри и те на со ве ту ва лиш те то 
се на о ѓа ат во об јек тот „Из вор че“, 
кое ра бо ти се кој ра бо тен ден од 
7:00 до 13:00 ча сот.

Ра бо та та во со ве ту ва лиш те-
то ја вр ши стру чен и про фе си о на-
лен тим, а ус лу га та е бес плат на. За 

по ве ќе ин фор ма ци и и за ка жу ва ње 
раз го вор ро ди те ли те мо жат да се 
об ра тат на след ни те те ле фо ни: 071 
270 572 – пси хо лог, 071 270 573 – 
пе да гог, 071 270 482 – ле кар , 077 
987 416 – де фек то лог и 070 494 
253 – ло го пед.

„СР НИЧ КИ ТЕ“ У ЧАТ ЗА
НА РОД НО ТО ТВО РЕШ ТВО

Во гра дин ка та „Ср нич ка“ из-
ми на ти ов пе ри од се одр жа а е ду-
ка тив ни ра бо тил ни ци со кои де-
ца та се во ве до а во у ба ви ни те на 
ма ке дон ско то на род но тво реш тво, 
ме ѓу кои се за поз на а и со на род-
на та но си ја, со дел од на ки тот и 
пред ме ти те што се ко рис те ле во 
раз лич ни кра е ви на на ша та тат ко-
ви на, ка ко и со у ба ви ни те на ма ке-
дон ска та тра ди ци о нал на му зи ка.

ВО У ЛО ГА НА ГРА ДИ НА РИ
Де ца та од гра дин ка та „Ср-

нич ка“, об јект „Из вор че“, за са ди ја 
ком пир чи ња во нив на та гра ди на, 

во рам ки те на ак тив нос ти те  во 
дво рот на гра дин ка та, ка ко дел од 
пла ни ра ни те  содр жи ни од про ек-
тот „Ма ли гра ди на ри“.

МО ЈОТ ДОМ НАЈ СА КА НО МЕС ТО
Ма ли те е ко ло гис ти од об јек-

тот „Ла ле“ од гра дин ка та „Ср нич-
ка“ во рам ки те на про ек тот „Мо јот 
дом е нај са ка но мес то“, со по мош 

на сво и те ро ди те ли из ра бо ти ја 
а лат ки и а па ра ти, кои се ко рис тат 
во до ма ќин ство то.

ФУСТАНЧИЊА ОД 
ПЛАСТИКА НА 

МОДНАТА ПАРАДА
На 2.3.2016 го ди-

на во ЈУДГ „Бу ба Ма ра“ 
се одр жа мод на ре ви ја 
со де ца та на воз раст од 2 
до 3 го ди ни, на ко ја у чес-
тву ва а 20 де ца и нив ни те 
ро ди те ли. Об ле ка та бе ше 
из ра бо те на од ста ра хар-
ти ја, плас ти ка, сал фе ти, 
та пи и слич но, при што 
де ца та ја раз ви ва а сво-
ја та кре а тив ност и и ма-

ги на ци ја. Цел та е да се 
мо ти ви ра ат де ца та уш те 
од најмала воз раст да се 
вклу чат во про це сот на 
ре цик ли ра ње и ре у пот-
ре ба на ста ра та плас ти ка 
и хар ти ја.

ХИГИЕНСКО ПАКЕТЧЕ 
ЗА ЗДРАВИ ЖИВОТНИ 

НАВИКИ
Де ца та од гра-

дин ка та „Бу ба Ма ра“ на 
воз раст од 3 до 4 го ди ни 
у чес тву ва а во про ек тот 
„Здра ви жи вот ни на ви-

ки“, при што из ра бо ти-
ја хи ги ен ско па кет че со 
не оп ход ни те е ле мен ти 
за одр жу ва ње на лич на-
та хи ги е на из ра бо те ни од 
ха ме ри во бо ја, плас тич-
ни ча ши, сал фе ти...
„ВРЕ ДИ ДА СЕ ШТЕ ДИ“

На 4.3.2016 го ди-
на, во ЈУДГ „Бу ба Ма ра“ 
се од бе ле жа Свет ски от 
ден за заш те да на е нер-
ги ја. Цел та на ра бо тил-
ни ца та бе ше да се пот-
тик нат де ца та да ште дат 
е лек трич на е нер ги ја. 
Де ца та из ра бо ти ја па ро-
ли под мо то то „Вре ди да 
се ште ди“ и ги пос та ви ја 
низ ход ни ци те и влез ни-
те вра ти од дет ска та гра-
дин ка.

ПИ РА МИ ДА НА
ЗДРА ВА ХРА НА

На 7.4.2016 го ди на 
де чи ња та од гра дин ка-
та „Бу ба Ма ра“ по по вод 
Свет ски от ден на здрав-
је то из ра бо ти ја пи ра ми-
да на здра ва хра на, ко ја 
ја пос та ви ја во  за ни мал-
ни те за да се пот се ту ва ат 
за ре дов но кон су ми ра ње 
здра ви прех ран бе ни про-
из во ди.

ООУ „Го це Дел чев“ е пр во то у чи лиш те во Оп шти на А е род ром, 
кое до би зе ле но зна ме и от то гаш наг ра да та за нај ви сок ста тус на 
еко-у чи лиш те ја има до би е но три па ти. У чес тву ва во е ко лош ки ак ци и 
ор га ни зи ра ни од Здру же ни е то ОХО и на ин тер на ци о нал но и ре пуб-
лич ко ни во има до би е но две пр ви мес та. Во со би ра ње то плас тич на 
ам ба ла жа пре ку „Па ко мак“, ис то та ка, се на о ѓа на пр во то мес то во 
оп шти на та со нај го лем број соб ра ни ки лог ра ми плас тич на ам ба ла жа.

ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
СЕ КИТИ СО ПРВИ МЕСТА ЗА 
НАЈЕКОЛОШКО УЧИЛИШТЕ

АКТИВНОСТИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „СРНИЧКА“АКТИВНОСТИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА „БУБА мАРА“

ФУДБАЛСКИТЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИ 
ВО ПОСЕТА НА ООУ „АЛЕКСАНДАР 

мАКЕДОНСКИ“

АЕРОДРОМКАТА САРА 
СО ГРАН ПРИ ЗА 

НАЈДОБАР ВОКАЛ
Са ра Ги го ва е е дин стве на та ма ке дон ска 

у чес нич ка, и на ку у че нич ка во ООУ „А лек сан дар 
Ма ке дон ски“, ко ја на дет ски от фес ти вал „От во-
ре на Ев ро па“ го ос во и гран-при то за нај до бар 
во кал во ка те го ри ја та на де ца од 9 до 12 го ди на.

Ова е три на е-
сет то из да ни е на ме-
ѓу на род ни от дет ски 
фес ти вал, кој од 22 до 
27 мар т се одр жа во 
рус ка та прес тол ни на. 
Го ди на ва на фес ти ва-
лот у чес тву ва а де ца 
од пет на е сет ев роп-
ски др жа ви.
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ЗАБАВАЗАБАВА

„ВАРДАРСКИ ПАСТУВИ“ ЈА 
СмЕАТ ПУБЛИКАТА ДО СОЛЗИ

Претставата можат да ја гледаат само лица кои имаат наполнето 17 години

ТЕАТАР КОмЕДИЈА

виц на месецот

сЛон
- Зошто слонот има црвени чорапи?

- Не знам.

- За да биде невидлив меѓу јагоди.

- Си видел некогаш слон меѓу јагоди?

- Не.

- Ете гледаш?

АКО мОЖЕ ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМОТ, 
ТОГАШ НЕМАШ ПРИЧИНА ДА СЕ НЕРВИРАШ.
АКО НЕ мОЖЕ ДА СЕ РЕШИ, ТОГАШ 
ЗАЛУДНО СЕ НЕРВИРАШ.

ДАЛАЈ ЛАмА

КОГА ЦЕЛОСНО И 
БЕЗРЕЗЕРВНО мУ 
ВЕРУВАШ НЕКОмУ 
ДОБИВАШ ЕДЕН 

ОД ДВАТА мОЖНИ 
РЕЗУЛТАТИ:

1. ЧОВЕК НА ЖИВОТОТ
2. ЛЕКЦИЈА НА ЖИВОТОТ

Те а тар Ко ме ди ја ка лен дар-
ска та го ди на, по точ но на 8 мар т - 
Де нот на же на та, ја поч на со пре-
ми е ра на „Вар дар ски пас ту ви“. 

И а ко „Вар дар ски пас ту-
ви“ е драм ски текст ра бо тен спо-
ред сце на ри о то на Си мон Бо фој за 
фил мот Фул Мон ти и спо ред пи е са-
та „Да ми те би ра ат“ од Ен то ни Ме-
кар тен и Сти вен Син клер , са ма та 
те а тар ска прет ста ва прет ста ву ва 
са мос то ен те а тар ски про ект пре-
поз нат лив спо ред скоп ски те ур ба-
ни ле ген ди што ги об ра бо ту ва. 

Ста ну ва збор за ед на ма ал-
ска бан да дру га ри, ов де и се га, во 
Скоп је, со ли ко ви, кои мо же ме да 
ги срет не ме на се кој че кор о ко-
лу нас. Вар дар ски те пас ту ви се 

ма ал ски фа ци, на ви ва чи на фуд-
бал ски от клуб „Вар дар “, кои во 
мо мен ти на оп шта жи вот на а па-
ти ја на о ѓа ат ог лас за ра бо та ка ко 
маш ки стрип ти зе ри. И во жел ба да 
дој дат до па ри и да ста ват крај на 
си те не ре ше ни проб ле ми, нај му-
ва ат ин струк тор ка по тан ци за да 
им по мог не при пра ве ње то ко ре-
ог ра фи ја за она што ни ко гаш не го 
пра ве ле – јав но соб ле ку ва ње пред 
же ни. 

За то а, прет ста ва та мо жат 
да ја гле да ат са мо ли ца кои и ма ат 
на пол не то 17 го ди ни.

Из бо рот на му зи ка та за 
прет ста ва та, пре во дот и а дап та-
ци ја та на тек стот спо ред скоп ски 
ур ба ни ле ген ди е на ре жи се рот 

Си ни ша Ев ти мов, за ко го по ус пе-
хот на прет ста ва та „Стју ар де си“ на 
сце на та на Те а тар Ко ме ди ја и по 
од ѕи вот на пуб ли ка та о ко лу Вар-
дар ски пас ту ви, со си гур ност мо-
же да се о це ни де ка Те а тар Ко ме-
ди ја има нов хит.  

Во прет ста ва та иг ра ат ак те-
ри те: Је ле на Жу гиќ, А та нас А та на-
сов ски, Ва лен тин Кос та ди нов ски 
- Ти но, Жар ко Ди мос ки, И ли ја И ли-
ос ки, Сто ле Ми цов, Ед монд Со тир и 
Крс те Јо ва нов ски. 

Сце ног ра фи ја та е на Ми лан 
Нес то ров, кос ти мог ра фи ја та на 
А лек сан дар Нош пал, а ко ре ог ра-
фи ја та на Са ша Еф ти мо ва. 

Се ко гаш ко га иг ра „Вар дар-
ски пас ту ви“ те а та рот е полн не са-

мо со же ни, ту ку и со ма-
жи од раз лич на воз раст 
кои глас но и со не скри е но 
у жи ва ње се сме ат од пр-
ва та до пос лед на та сце на 
на прет ста ва та „до сол зи“, 
ка ко што на пи ша „Ут рин-
ски вес ник“ по пре ми ер-
на та из вед ба.

И са ма та по мис ла 
на так ва при каз на во на ши 
ус ло ви уш те на стар т пре-
диз ви ку ва сме а, а ка мо ли 
ко га во ос тва ру ва ње то на 
пла нот на „мом ци те“ ќе им 
по мог не веш та у чи тел ка 
по стрип тиз, то гаш ра бо-
ти те до би ва ат неп ред вид-
ли ви ко мич ни ди мен зи и.

отвори ја устата само ако она што ќе 
го кажеш е поубаво од тишината!

арапска поговорка

И молчењето 
е одговор!



фактори кои би можеле да влијаат на појава 
на бактериска вагиноза се повеќе сексуални 

партнери или нов партнер, спирала за 
контрацепција, антибиотска терапија, вагинални 

испирања, пушење...

БАКТЕРИСКАТА ВАГИНОЗА - ЧЕСТА ПОЈАВА КАЈ ЖЕНИТЕ ВО
РЕПРОДУКТИВНИОТ ПЕРИОД

Што треба да знаете за вагиналниот исцедок?

Чес то же ни те се пра шу ва ат да ли е нор мал но 
да и ма ат ва ги на лен ис це док и ка ко тре ба да из-
гле да?  

Во ва ги на та, нор мал но, тре ба да има при су-
тен ва ги на лен ис це док, што не мо ра да у ка жу ва 
на вос па ле ни е. Тој се сос то и од во да, цер ви кал на 
слуз, е пи тел ни клет ки, бак те ри и - нор мал ни жи те-
ли во ва ги на та,  е лек тро ли ти. Не го ва та ко ли чи на и 
ка рак те рис ти ки се ме ну ва ат во за вис ност од воз-

рас та на же на та. Ос ку ден е во пред пу бер те тот и во 
пос тме но па у за та, а по о би лен во реп ро дук тив ни от 
пе ри од. 

Ис то та ка, се ме ну ва и во фа зи те на мен стру-
ал ни от цик лус. Нор мал ни от ис це док е бе луз лав, со 
ви со ка вис коз ност и без ми рис. ПХ-сре ди на та на 
ва ги на та е ки се ла (PH = 3,8 - 4,2). Зас луж ни за тоа 
се глав но, лак то ба ци ли те (нор мал ни те жи те ли), 
кои соз да ва ат млеч на ки се ли на.

д-р Сузана Костовска,
специјалист гинеколог-акушер,
ПЗУ Коруноски – МВР, Скопје

ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

Во ва ги на та ос вен о ви е лак то ба ци ли, кои 
нор мал но се на о ѓа ат во мно зин ство, има и број ни 
дру ги бак те ри и во по ма ла ко ли чи на (стреп то ко ки, 
ста фи ло ко ки, гар дне ре ла, кан ди да...).

Мно гу чес то се срет ну ва ме со сос тој ба, при 
ко ја е нас та на та не рам но те жа ме ѓу лак то ба ци ли те 
и дру ги те бак те ри и, пред сè гар дне ре ла ва ги на лис, 
што се на ре ку ва бак те рис ка ва ги но за. Таа е мно гу 
чес та по ја ва кај же ни во реп ро дук тив ни от пе ри-
од. Не се зна е што точ но пре диз ви ку ва по ја ва на 

бак те рис ка ва ги но за. фак то ри кои би мо же ле да 
вли ја ат на неј зи на та  по ја ва се по ве ќе сек су ал ни 
пар тне ри или нов пар тнер , пос та ве на спи ра ла за 
кон тра цеп ци ја, ан ти би от ска те ра пи ја, ва ги нал ни 
ис пи ра ња, пу ше ње...

Нај чест сим птом е зго ле мен ва ги на лен ис-
це док со бе луз ла во сив кас та бо ја, без че ша ње и 
пе че ње, со неп ри ја тен ми рис (на ри ба), о со бе но по 
мен стру а ци ја или по по лов од нос.

Ако за бе ле жи те не кој од о ви е сим пто ми, 
по жел но е да се ја ви те кај ва ши от  ги не ко лог на 
прег лед. Ле ка рот ќе ви пос та ви пра ша ња во врс-
ка со ва ши от проб лем, ќе нап ра ви ги не ко лош ки 
прег лед и ќе зе ме мик ро би о лош ки бри се ви, за да 
ја пос та ви  ди јаг но за та.

Ќе ви по ну ди те ра пи ја со ан ти би о ти ци. Нај-
доб ро ле че ње е со мет ро ни да зол. се дум днев на 
те ра пи ја да ва по доб ри ре зул та ти од ед нод нев на-
та. Ле ко ви од втор из бор се клин да ми цин и ам пи-
ци лин. Те ра пи ја та е ком би на ци ја на сис тем ска со 
ло кал на те ра пи ја, од нос но таб лет ки па ра лел но со 
ва ги на лет ки. со ле ку ва ње то тре ба да се оп фа тат 
двај ца та пар тне ри.
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сТИЛ сТИЛ

Ве лиг ден е нај зна чај ни от 
праз ник за хрис ти ја ни те, би деј ќи 
на о вој ден се праз ну ва вос крес-
ну ва ње то на И сус. Тоа го зна е се-
ко е де те, но рет ко кој зна е де ка 
Ве лиг ден пр вич но бил па ган ско 
праз ну ва ње во чест на бо жи ца 
на про лет та и плод нос та. Таа се 
ви ка ла Ос та ра, што зна чи ис ток, 
би деј ќи би ла спо ре ду ва на со зо-

ра та и од неј зи но то име е из ве-
ден де неш ни от збор за Ве лиг ден 
- „Ос тер н“ или „Ис тер “. Неј зи ни от 
праз ник се сла вел се ко гаш по пр-
ва та пол на ме се чи на во про лет та. 
То гаш лу ѓе то тан цу ва ле со ме че ви, 
што прет ста ву ва ло бор ба на бо гот 
на сон це то со зим ски те мо ќи, кои 
во ова го диш но вре ме ре дов но ја 
гу бат о ва а бит ка.

Ве лиг ден ме ѓу хрис ти ја ни те 
ва жи ка ко сим бол на но ви от жи-
вот. За то а не е ни за чу де ње што 
за ја кот во сим бо ли ка та има клуч-
на у ло га, би деј ќи за ја чи ца та го-
диш но по ве ќе па ти до не су ва на 
свет и до о сум мла ден чи ња.

И во вре ме то на бо жи ца та 
на про лет та за ја кот се о бо жу вал 
ка ко све то жи вот но. Во кул тур на-
та ис то ри ја на чо веш тво то јај це то 
се сре ќа ва мно гу ра но. Уш те во 
четвр ти от век јај ца та би ле ста ва ни 
во гро бо ви те на Рим ја ни те и Гер-
ма ни те и сим бо ли зи ра ле по че ток 
на нов жи вот.

Ка ко ук рас ни пред ме ти кои 
ста на а дел од вел гден ска та тра ди-
ци ја слу жат пи ли ња, за ја чи ња, ко-
кош ки, пет ли ка ко и ком би на ци ја 
од си те при пра ве ње то де ко ра ци и, 
без раз ли ка да ли се пра ват до ма 
или се ку пе ни.

Бо ја ди са ни те јај ца се сим-
бол на но ви от жи вот и се не од-
мин лив дел од Ве лиг ден и ве лиг-
ден ски те о би ча и. Бо и те мо жат да 
би дат раз лич ни – жол та, си на, ви-
о ле то ва, цр ве на, тир киз на, зе ле на 
и дру ги. Ко ја и да се из бе ре нив-
на та цел е ис та – да се из ра ду ва ат 
де ца та и да по ка же ме де ка ве ру-
ва ме во но ви от жи вот.

Но, да ли зна ев те де ка се-
ко ја бо ја си има сво е зна че ње и 
де ка ве лиг ден ски те јај ца мо же 
да се о бо јат со при род ни бои?

Велигден - најзначајниот празник за христијаните

СЕКОЈА БОЈА НА ЈАЈЦЕТО ИмА ЗНАЧЕЊЕСЕКОЈА БОЈА НА ЈАЈЦЕТО И

Бела – чистота и 
невиност (сода 

бикарбона)
Зелена – раст 

(листови од спанаќ, 
коприва)

Кафена, виолетова, 
бордо – среќа, надеж
и вистина (сушени

цветови од
кантарион)

Сина – здравје 
(сок од боровинки, 
листови од црвена 

зелка)

Цр ве на – ос но вен
сим бол на о вој праз ник,

сим бол на жи во тот,
пов тор но ра ѓа ње, по бе да 

и љу бов (сок од цвек ло, 
замр зна та ма ли на, 
бо ро вин ки, ка пи ни,  

 луш пи од цр вен кро мид, 
брус ни ца)

Жолта – светлина 
(цветови од

камилица, маслачак, 
куркума во прав, 

лист од бреза,
кора од лимон 
или портокал)

Црна (сива) – вечност 
(лист или лушпа од орев, 

лист од хмељ, кора од 
дрво од слива, лушпи од 

кромид, јако црно кафе 
или црн чај)

Портокалова – издржливост и сила 
(црвен алпипер, лушпи од кромид)
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жИВОТ жИВОТ

мАСКЕНБАЛ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ
ЗОРО И фРОУЗЕН НАјМЛАДИТЕ ЧИТАТЕЛИ НА ВЕсНИКОТ АЕРОДРОМ!
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сПОРТ сПОРТ

Са ла та „Ја не Сан-
дан ски“ пре рас на во мо-
де рен спор тски цен тар , 
кој ја кра си це ла оп шти-
на А е род ром. О ва а са ла 
не ко гаш бе ше за пуш те но 
мес то, ре чи си не фун кци-
о нал но, со ло ши ус ло ви и 
рас пад нат из глед, а се га 
е мо дер на град ба со си те 
нај сов ре ме ни ус ло ви.

До 2009 го ди на 
са ла та „фун кци о ни ра-
ше“ со ис клу че ни во да, 
пар но и стру ја по ра ди 
вкуп ни дол го ви од над 
500.000 ев ра. Во вак ви 
ус ло ви, бро јот на шам-
пи он ски ти ту ли на МЗТ 
бе ше ну ла. Са мо 4 ос-
во е ни тро фе и во Куп на 
Ма ке до ни ја.

Се га во о ва а са ла 
се тре ни ра и спор ту ва 
по нај сов ре ме ни ус ло ви. 
Дол го ви те се ед нак ви на 
ну ла, а ти ту ли те се сè по-

ве ќе. Та ка, во мо мен тов 
МЗТ има 4 шам пи он ски 
ти ту ли, а дуп ли ран е бро-
јот на ос во е ни тро фе и во 
ку пот, па се га има 8.

Но, бла го дет од 
о ва а пре об раз ба, ос вен 
спор тис ти те и нив на та 
пуб ли ка до би ја си те жи-
те ли на А е род ром. На ова 
мо дер но мес то се со би-
ра ат мла ди те лу ѓе и у жи-
ва ат што во нив на та оп-
шти на има об јект ка ков 
што си те по са ку ва а.

САЛАТА „ЈАНЕ САНДАНСКИ" ПРЕРАСНА 
ВО мОДЕРЕН СПОРТСКИ ЦЕНТАР

Денес гордост на Општина Аеродром

Од бој ка ри те од ООУ 
„Бла же Ко нес ки“ се др-
жав ни пр ва ци во од бој-
ка, кои со сво јот спор тски 
у чи лиш тен клуб во пе ри-
о дот од 3-ти до 5-ти март 
о ва а го ди на у чес тву ва а 
на Др жав но то пр вен ство 
во од бој ка за ос нов но об-
ра зо ва ни е во стру мич ко-
то се ло Ва си ле во. Тие ја 
сов ла да а е ки па та на ОУ 
„Ни ко ла Ка рев“ од Кру-
ше во.

Клу бот за џиу-џи ца „Та ке-
да“ од А е род ром не о дам на по ну ди 
бес плат ни тре нин зи за де ца та од 
СОС Дет ско то се ло.

На о вој ху ман че кор од џиу-
џи ца клу бот се од лу чи ле, ка ко што 
ве ли тре не рот Зо ран Рис тес ки, за 

да им о воз мо жат и на о ви е де чи ња 
прис тап до спор тски те ак тив нос-
ти, кои по ма га ат за здрав раз вој, 
за то а што сме та ат де ка си те де-
ца се ис ти и си те тре ба да до би јат 
ед нак ви мож нос ти. Тие тре ни ра-
ат два па ти не дел но во ОУ „А лек-

сан дар Ма ке дон ски“ во Оп шти на 
А е род ром, ка де низ за ба ва и иг ра 
се учи древ на та бо реч ка веш ти на 
џиу-џи ца.

Од „Та ке да“ а пе ли ра ат до 
си те спор тски клу бо ви да се прик-
лу чат на о ва а и ни ци ја ти ва и да по-
ну дат бес плат ни тре нин зи за де ца-
та од СОС Дет ско то се ло и за дру ги 
спор то ви.

БЕСПЛАТНО ЏИУ-ЏИЦА ЗА 
ДЕЦАТА ОД СОС ДЕТСКОТО СЕЛО

ОДБОЈКАРИТЕ ОД 
ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 

ДРЖАВНИ ПРВАЦИ

Е ки па та на ООУ „Ла зо Ан ге лов ски“ го ос во и 
пр во то мес то на Др жав но то пр вен ство во ко шар ка 
за ос нов ни у чи лиш та (маш ки) и се за ки ти со ти ту-
ла та др жа вен пр вак.

Во те кот на це ло то пр вен ство, кое се одр жа 
од 17-ти до 19-ти мар т 2016 го ди на, ко шар ка ри те 
од ос нов но то у чи лиш те „Ла зо Ан ге лов ски“ беа без 
ни ту е ден претр пен по раз, а во фи на ле иг ра а со ООУ 
„Ви до е Под го рец“ од Стру ми ца и ги по ра зи ја со 22 
раз ли ка, со ре зул тат 31:53.

Нат пре ва ри те беа прос ле де ни од ог ром на 
пуб ли ка од се гаш ни и по ра неш ни у че ни ци, а нат-
пре ва ру ва чи те беа бод ре ни во те кот на си те нат-
пре ва ри.

На 1.4.2016 се одржa државно 
првенство за ученици од основни 

училишта во Џудо. Нашиот ученик Еди 
Шерифовски го освои 1-то место во 

категоријата машки до 73 кг.

КОШАРКАРИТЕ  НА ООУ„ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ 
ДРЖАВНИ ПРВАЦИ
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ПИСмА ИНфО

Почитувани,
Ве молам да се преземе нешто 
во врска уништување на 
детското игралиште зад 
зградата на „Владимир 
Комаров“ 27. Неодамна се 
поправаа лулашките, а сега 
некој ја скршил и лизгалката, 
згора на се качена клупа на 
другата лизгалка. Крајно 
СРАМНО и НЕЦИВИЛИЗИРАНО 
однесување. Дали можеби 
соодветно осветлување ќе ја 
подобри целата лоша слика?

Ви благодарам,
Т.Ј.А.

АПЕЛ ЗА ПОСОВЕСНО ОДНЕСУВАЊЕ КОН СРЕДИНАТА!

Почитувани,
дури ВИЕ на овие станари не им го дотерате умот 
дека треба да мислат и на другите станари, ништо 
од демократијата. Паркинг на бул. „Јане 
Сандански“ зграда 30.

Поздрав,
З.Ч.
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Пожар и елементарни непогоди  ............. 193
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Градинки
Срничка  .............................................. 2455 512
Буба Мара  .......................................... 2434 530
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Блаже Конески ................................. 2469 746  
Браќа Миладиновци  ........................ 2460 479  
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Лазо Ангеловски  .............................. 2430 324  
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