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На 22.7.2016 го ди на гра до-
на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, 
И ви ца Ко нев ски за ед но со ми нис-
те рот за труд и со ци јал на по ли ти-
ка, Ди ме Спа сов, извр ши ја у вид во 
гра деж ни те ра бо ти во из град ба та 
на но ва дет ска гра дин ка во Гор но 
Ли си че.

Се о че ку ва но ва та гра дин-
ка да би де под гот ве на да при ми 
де чи ња на по че то кот на у чеб на та 
го ди на.

Но ва та дет ска гра дин ка има 
ка па ци тет до 100 де чи ња и ги ис-

пол ну ва си те не оп ход ни стан дар-
ди за ва ков тип ин сти ту ци и, о воз-
мо жу вај ќи 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 содр жи две го ле ми 

за ни мал ни, прос тор за при ем, куј-
на, са ни тар ни јаз ли и ад ми нис тра-
ти вен прос тор . Дет ска та гра дин ка 
е оп ре ме на со кре вет чи ња, ма сич-
ки, стол чи ња, пла ка ри, наг лед ни 
сред ства и иг рач ки.

Но ви от об јект, кој е е нер-
гет ски е фи ка сен со е ко лош ки при-
фат ли ви ма те ри ја ли за из град ба, 
се из гра ди во со ра бот ка со Ми нис-
тер ство то за труд и со ци јал на по-
ли ти ка, кое у чес тву ва ше со по ло-
ви на од не оп ход ни те фи нан сис ки 
сред ства во ви си на од 13 ми ли о ни 
де на ри.

Ис то та ка, во те кот на о ваа 
го ди на се гра ди уш те е ден нов об-
јект на гра дин ка та „Ср нич ка“ со 
ка па ци тет за при фа ќа ње 200 де-
чи ња, кој се о че ку ва ис то та ка да 
би де го тов на по че то кот на сеп-
тем ври. Во 2017 го ди на, пак, во 
рам ки на гра дин ка та „Бу ба Ма ра“ 
ќе би де из гра ден уш те е ден нов 
об јект со ка па ци тет за, ис то та ка, 
200 де ца.
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Изградба на нова детска градинка во Горно Лисиче
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ни е ри, по ве ќе на мен ско спор тско 
иг ра лиш те, две дет ски иг ра лиш-
та, хид ран тска мре жа, ка ко и ос-
вет лу ва ње со над 150 кан де лаб ри. 
Е сен ва се о че ку ва во пар кот да се 
на са дат и о ко лу 600 дрв ца.

„Со хор ти кул тур но то и пар-
тер но то у ре ду ва ње на о вој прос-
тор соз да дов ме уш те ед но при-

јат но кат че за прес тој во Оп шти на 
А е род ром, во кое, у бе ден сум, си те 
ге не ра ци и ќе си нај дат свој прос-
тор “, ре че гра до на чал ни кот Ко-
нев ски.

На тој на чин, до да де тој, ло-
ка ли те тот на кој што е из гра ден 
пар кот од за пуш тен прос тор и ло-
ша сли ка за оп шти на та, се прет во-

ри во зе лен и мо де рен по јас, ка ков 
што ес тет ски му при ле га на ед но 
ур ба но крај бреж је пок рај ре ка та 
Вар дар .  

Гра до на чал ни кот Тра ја нов-
ски, пак ре че де ка со из град ба та 
на о вој пар к ќе се при до не се во 
по доб ру ва ње то на жи вот на та сре-
ди на во Оп шти на А е род ром.

Вкуп на та вред ност на пар-
кот из не су ва над 50 ми ли о ни де-
на ри.

И на ку, Оп шти на А е род ром 
за по доб ру ва ње на ква ли те тот на 
жи вот на та сре ди на, во из ми на-
ти ве не кол ку го ди ни из гра ди 10 
го ле ми зе ле ни пар ко ви со вкуп на 
повр ши на од о ко лу 200.000 квад-
рат ни мет ри но ва зе ле на повр ши-
на, што прет ста ву ва по ло ви на од 
но во то зе ле ни ло во Гра дот Скоп је.

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 28.7.2016 го ди на све че но 
пуш ти ја во у пот ре ба нов пар к пок-
рај ре ка та Вар дар .

Ста ну ва збор за нај го ле ми-
от пар к во Оп шти на А е род ром на 
повр ши на од 100.000 квад рат ни 
мет ри. Пок рај ог ром на та повр ши-
на пар ков ско зе ле ни ло и сад ни ци, 
но ви от пар к содр жи трим па те ки, 
чеш ми за пи е ње во да, клу пи, кан ти 
за от па до ци, лет ни ков ци, жар ди-

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА НАЈГОЛЕМИОТ ПАРК ВО 
 ОПШТИНА АЕРОДРОМ
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род ром на ба ви 
у чи лиш на об ле ка за у че ни ци те од 
ос нов ни те у чи лиш та на неј зи на та 
те ри то ри ја и за о ва а 2016/2017 
у чеб на го ди на, тре та го ди на по 
ред.

Цел та на о вој про ект, кој на-
и де на о доб ру ва ње и при фа ќа ње 
не са мо кај у че ни ци те, ту ку и кај 
ро ди те ли те, е си те у че ни ци да би-
дат об ле че ни во ис та об ле ка и да 
се на вик нат на со од ве тен ко декс 
на об ле ку ва ње. На тој на чин ос-
нов ни те у чи лиш та од Оп шти на А е-
род ром ги дос тиг ну ва ат стан дар-
ди те на у чи лиш та та од ев роп ски те 
мет ро по ли. 

Се кој ком плет у чи лиш на об-
ле ка сос то и од си ви пан та ло ни, бе-
ла блу за со крат ки и со дол ги ра-
ка ви и те гет е ле ци со ам блем, на 
кој е из ве зе но ло го то на Оп шти на 
А е род ром и и ме то на у чи лиш те то.

Де вој чи ња та и ма ат мож-
ност да од бе рат здол ниш те или 
пан та ло ни. Тро шо ци те од о ко лу 
8 ми ли о ни де на ри за о ко лу 6.500 
у чи лиш ни ком пле ти, кол ку што се 
на ба ве ни, ка ко и прет ход ни те го-
ди ни, ќе ги пок ри е Оп шти на А е-
род ром од сво јот Бу џет.

Ис кус тво то по ка жа де ка со 
во ве ду ва ње то на у чи лиш на та об-
ле ка се на ма лу ва ат со ци јал ни те 

Се намалуваат социјалните разлики во училиштата

   БЕСПЛАТНА УЧИЛИШНА ОБЛЕКА ЗА СИТЕ 
 УЧЕНИЦИ ВО АЕРОДРОМ

раз ли ки што ги има во се-
ко е оп штес тво и се пос-
тиг ну ва чув ство на ед-
нак вост ме ѓу де ца та, без 
по дел би и раз ли ки ме ѓу 
нив во на чи нот на об ле-
ку ва ње.

Од дру га стра на, на 
ро ди те ли те им се на ма-
лу ва ат тро шо ци те за ку-
пу ва ње об ле ка за де ца та, 
ко ја не ко и ро ди те ли не 
мо жат да си ја доз во лат.
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Ле то во завр ши ас фал ти ра-
ње то на у ли ца та „Гав рил Кон стан-
ти но виќ“ во на сел ба та Ли си че.

И ме но, у ли ца та „Гав рил 
Кон стан ти но виќ“ е ас фал ти ра на 
во дол жи на од 155 мет ри и со 
ши ро чи на од 6 мет ри. Ис то та-
ка, пок рај у ли ца та беа из гра де ни 
и тро то а ри со ши ро чи на од 1,7 
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 на-
сел ба та.

Гра до на чал ни кот на Оп-
шти на А е род ром, И ви ца Ко нев-
ски, за ед но со гра до на чал ни кот 
на Град Скоп је, Ко це Тра ја нов ски 
на 1.8.2016 го ди на о фи ци јал но 
пуш ти ја во у пот ре ба две це лос-

но ре кон стру и ра ни и про ши ре ни 
у ли ци во нај ста ра та на сел ба во 
Оп шти на А е род ром, Ми чу рин.

Ста ну ва збор за про ект, кој 
оп фа ти из град ба, по точ но ре кон-
струк ци ја на у ли ци те „А нас тас 

Мит рев“ и „Ве ни ја мин Ма чу ков-
ски“, кои беа во ло ша сос тој ба. 
Вкуп на та дол жи на на ед на та у ли-
ца е 160 мет ри, а на дру га та 110, 
до де ка ши ро чи на та из не су ва по 6 
мет ри на две те у ли ци.

Пок рај две те у ли ци се из-
гра ди ја и тро то а ри со ши ро чи на 
од по 1,5 ме тар од две те стра ни 
на у ли ца та. За о вој про ект Оп шти-
на А е род ром из дво и о ко лу 3 ми-
ли о ни де на ри од сво јот Бу џет.

Со из град ба та на но ва та 
у ли ца во о ва а на сел ба, Оп шти на 
А е род ром про дол жу ва со пред ви-
де на та ди на ми ка да ја по доб ру ва 
сос тој ба та на пос тој ни те у ли ци, 
ка ко и из град ба на но ви у ли ци на 
неј зи на те ри то ри ја.

ЦЕЛОСНО РЕКОНСТРУИРАНИ И 
ПРОШИРЕНИ ДВЕ УЛИЦИ ВО 

МИЧУРИН

АСФАЛТИРАНА УЛИЦАТА 
„ГАВРИЛ КОНСТАНТИНОВИЌ“

Оп шти на А е род ром ле то во ја ас фал ти ра у ли ца-
та „Ѓор ѓи Кап чев“ во Гор но Ли си че, от ка ко бе ше це-
лос но ре кон стру и ра на во до вод на та мре жа. И ме но, 
у ли ца та „Ѓор ѓи Кап чев“ се ре кон стру и ра ше 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 со ши-
ро чи на од 6 мет ри на повр ши на од 9.000 квад рат ни 
мет ри. Ис то та ка, пок рај у ли ца та се из гра ди и тро то ар 
со ши ро чи на од е ден ме тар .

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.

СЕ АСФАЛТИРА
УЛИЦАТА 

„ЃОРЃИ КАПЧЕВ“

Венијамин Мачуковски

Анастас Митрев
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кој се из ле а во те кот на нев ре ме то 
и поп ла ви не кол ку о кол ни ку ќи.

За са на ци ја на свле чиш те-
то што се по ја ви пок рај бу ле ва рот 
„Тре та ма ке дон ска бри га да“, пак, 
беа ста ве ни си те рас по лож ли ви 
сред ства и бе ше из да де но ре ше-
ни е до из ве ду ва чот да ги са ни ра 
пос ле ди ци те, а е ки пи на јП „Во до-
вод и ка на ли за ци ја“ ра бо те а на те-
рен за от стра ну ва ње на де фек тот, 
та ка што две те згра ди што ос та-
на а без во да набр зо беа пов тор но 
снаб де ни.

Оп шти на А е род ром, ис то та-
ка, ги от во ри и ос нов ни те у чи лиш та 
на неј зи на те ри то ри ја за со би ра ње 
ху ма ни тар на по мош за нас тра да ни-
те од поп ла ве ни те под рач ја.

АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

На вон ред на та сед ни ца на 
Со ве тот на Оп шти на А е род ром што 
се одр жа на 7.8.2016 го ди на бе-
ше до не се на од лу ка за до ни ра ње 
фи нан сис ка по мош за са ни ра ње 
на пос ле ди ци те од е ле мен тар на та 
нез го да на под рач је то на Оп шти на 
Га зи Ба ба во ви си на од 3 ми ли о ни 
де на ри.

Ова беа са мо дел од ак тив-
нос ти те на Оп шти на А е род ром по 
ка тас тро фал но то нев ре ме што 
го за фа ти Скоп је, при што и ма ше 
при чи не та ма те ри јал на ште та и на 
неј зи на та те ри то ри ја.

И ме но, е ки па на Оп шти на 
А е род ром, пред во де на од гра-

до на чал ни кот И ви ца Ко нев ски, 
вед наш из ле зе на те рен на поп-
ла ве ни те под рач ја. При то а, бе ше 
фор ми ра на ко ми си ја за утвр ду ва-
ње на ште ти те нас та на ти од поп ла-

ва та на те ри то ри ја та на Оп шти на 
А е род ром.

Ис то та ка, е ки пи на Оп шти на 
А е род ром из гра ди ја на сип со вре ќи 
со пе сок пок рај Ус јан ски от ка нал, 

 АЕРОДРОМ ДОНИРА 3 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА 
ПОПЛАВЕНИТЕ ВО ГАЗИ БАБА

Од 11.8.2016 го ди на во поп ла ве ни те под рач ја во Оп-
шти на А е род ром поч на про цес на де зин фек ци ја на ис чис те-
ни те до мо ви, кои беа за фа те ни од ка тас тро фал на та поп ла ва. 
Во со ра бот ка со Ин сти ту тот за јав но здрав је, е ки пи те за де-
зин фек ци ја поч на а од поп ла ве ни те ку ќи во Гор но Ли си че, а 
по то а и во на сел ба та Ли си че, ка ко и на дру ги ло ка ци и ка де 
беа от стра не ти кал та, во да та и ош те те на та по куќ ни на.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ВО ПОПЛАВЕНИТЕ

ПОДРАЧЈА
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

Оп шти на А е род-
ром во со ра бот ка со Град 
Скоп је, по точ но со јав но-

то прет при ја ти е „Ко му-
нал на хи ги е на“, на 22-ри 
и 23-ти ју ли ор га ни зи ра-

ше ак ци ја за со би ра ње 
ка баст от пад, од нос но 
де ло ви од ме бел, бе-

ла тех ни ка, е лек трон ски 
а па ра ти...

Ак ци ја та се од-
ви ва ше пр ви от ден во 
Но во Ли си че, Ре он ски 
цен тар „А е род ром“, на-
сел ба та Ли си че и Гор но 
Ли си че, а вто ри от во на-
сел би те Ми чу рин, Стар 
А е род ром, Ос тро во, 13 
Но ем ври и ја не Сан дан-
ски. 

Гра ѓа ни те ка бас-
ти от от пад и ма а мож ност 
да го од ло жат пред сво и-
те до мо ви, од нос но ку ќа, 
или згра да, од ка де во-
зи ла та на јП „Ко му нал на 
хи ги е на“ го со би ра а во 
спе ци јал ни ка ми о ни.

ДВА ДЕНА АКЦИЈА ЗА
СОБИРАЊЕ КАБАСТ ОТПАД

Во те кот на лет ни от пе ри од на це ла та те ри то ри-
ја на Оп шти на А е род ром, Од де ле ни е то за пре вен ци ја 
од СВР - Скоп је за гра ѓа ни те одр жу ва а со ве ту ва ње за 
заш ти та од краж би во до мот во лет ни от пе ри од, ка ко 
и заш ти та од џеб ни краж би и краж би во ав то мо бил. 

На со ве ту ва ња та се дис ку ти ра ше за пре вен-
тив ни те мер ки што тре ба да се пре зе мат за заш ти-
та на до мо ви те од краж би и беа по де ле ни ле то ци со 
кон крет ни со ве ти, кои по то а беа за ле пе ни на вле зо-
ви те во згра ди те.

СОВЕТИ ЗА ЗАШТИТА ОД КРАЖБИ 
ВО ЛЕТНИОТ ПЕРИОД

Оп шти на А е род ром склу чи 
до го вор за из ра бот ка на про ек ти 
за ре кон струк ци ја на фа са ди на 18 
на још те те ни стан бе ни об јек ти на 
неј зи на та те ри то ри ја во вред ност 
од о ко лу 2,8 ми ли о ни де на ри.

Во сог лас ност со до го во-
рот, пред ви де но е да се об но ват 
4 згра ди во Ми чу рин, ед на во Стар 
А е род ром, 3 во Но во Ли си че и по 

5 во на сел би те ја не Сан дан ски и 
Ос тро во. Но ви те фа са ди ќе би дат 
е нер гет ски е фи кас ни и ќе го задр-
жат ав тен тич ни от из глед на згра-
ди те.

Се о че ку ва про ек ти те да 
би дат из ра бо те ни до кра јот на го-
ди на ва, а пр ва та фа за од нив на та 
ре а ли за ци ја се о че ку ва во 2017 
го ди на. Кол ку точ но згра ди ќе до-

би јат но ви фа са ди во пр ва та фа за 
ќе се зна е ко га ќе се из ра бо ти бу-
џе тот за на ред на та го ди на.

Згра ди те на кои ќе им се 
ме ну ва ат фа са ди те, всуш ност, беа 
из бра ни ме ѓу де се ти ци те, на кои 
им е не оп ход на об но ва на фа са-
ди те, од стра на на струч ни е ки пи, 
кои прет ход но извр ши ја а на ли за 
на те рен.

ПРОЕКТИ ЗА НОВИ ФАСАДИ 
НА 18 ЗГРАДИ
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АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ

за „Бал кан ски шпи он во Са ра е во", 
во про дук ци ја на На род но то по зо-
риш те во Са ра е во, БиХ и „Ав то бус“, 
ко ја ос во и гран-при наг ра да за нај-
доб ра прет ста ва во про дук ци ја на 
Са ти рич ни от те а тар „А ле ко Кон стан-
ти нов“ од Со фи ја, Бу га ри ја.

„За до вол ство е да си гле дач на 
прет ста ва на „Го ла ме се чи на“. Се ко-
ја ве чер се со би ра а по 1.500-2.000 
лу ѓе, со кои си те за ед но (со ог лед 
на тоа де ка вле зот бе ше сло бо ден) 
до ка жав ме де ка па ри те не го вр тат 

све тот, ту ку де ка сме а та го вр ти све-
тот, ре че прет се да тел ка та на жи ри-
ко ми си ја та, Лил ја на Ма зо ва.

Тре то то из да ни е на „Го ла ме се чи на“ о ва а го ди-
на се одр жа од 20.6.2016 го ди на до 29.6.2016 го ди на 
на от во ре на сце на пос та ве на во спор тски от цен тар 
„Но во Ли си че“. Фес ти ва лот, на кој беа при ка жа ни 8 
до маш ни и стран ски прет ста ви, се одр жа во ор га ни-
за ци ја на Те а тар Ко ме ди ја со фи нан сис ка поддр шка 
на Оп шти на А е род ром и Ми нис тер ство то за кул ту ра.

Спо ред од лу ка та на жи ри то, наг ра ди те го ди на-
ва ги ос во и ја Пав ле Пе киќ, за нај доб ра маш ка у ло га 
за ли кот на Е линг во прет ста ва та „Е линг“, во про дук-
ци ја на Бел град ско драм ско по зо риш те, Еј ла Ба јо виќ 
за нај доб ра жен ска у ло га за ли кот на Да ни ца Чво ро-
виќ во прет ста ва та „Бал кан ски шпи он во Са ра е во“ во 
про дук ци ја на На род но то по зо риш те во Са ра е во, БиХ, 
по кој ни от Су леј ман Ку пу со виќ за нај доб ра ре жи ја 

Трет меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“

             СМЕАТА ГО ВРТИ СВЕТОТ
Нешто пропуштаме

Жорж данден

Балкански шпион во Сараево

Македонска приказна

Автобус

Елинг

Парламентарки

Хамлет од Горно Дупени
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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.

Попладневно опуштање - Моника Станоеска

Оганче - Марко Алексов

Цвеќе во црквата Св Петар и Павле - Теодора Дамческа

Буба Мара - Борјан

Невреме - Стефи ј.

Затечена мачка кај трите кули - Игор Пејиќ

Крстот во Аеродром - Владо Куфалов

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

Грмотевица - Ангела Тасевска
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ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Во ООУ „Ла зо Ан ге лов-
ски“ не о дам на се одр жа му-
зич ки кон цер т, на кој при сус-
тву ва ше и слав ни от пи ја нист 
Си мон Трп чев ски,  во ор га ни-
за ци ја на у чи лиш те то и Здру-
же ни е то „Пар кот на му зи ка-
та“.

На кон цер тот на пи ја но 
нас та пи ја: А лек сан дра Ата, Со-

фи ја Лал чев ска и И нес Не дел-
ков ска, у че нич ка во ООУ „Ла зо 
Ан ге лов ски“. Нас та нот го во де-
ше му зи ко ло гот Вик то ри ја Ко-
ла ров ска Гмир ја. У чес ни ци те 
до би ја ли ко вен пор трет, а Си-
мон Трп чев ски им по да ри ЦД 
со не го ви из вед би. Нас та нот 
бе ше вис тин ско у жи ва ње за 
у че ни ци те и вра бо те ни те.

СИМОН ТРПЧЕВСКИ ГОСТИН НА МУЗИЧКИ           
        КОНЦЕРТ

Во ООУ „Лазо Ангеловски“

Оп шти на А е род ром об ја-
ви ог лас за вра бо ту ва ње 8 струч-
ни ли ца со про фе си ја де фек то лог, 
пси хо лог и пе да гог, кои ќе би дат 
ан га жи ра ни за по мош на де ца со 
ин ва ли ди тет.

Ста ну ва збор за про ек тот 
„У нап ре ду ва ње на вос пит но-об-
ра зов ни от про цес и се кој днев на-
та гри жа на де ца та со преч ки во 
раз во јот во у чи лиш та та во Оп шти-
на А е род ром“ во ор га ни за ци ја на 
Оп шти на А е род ром, А ген ци ја та за 
вра бо ту ва ње и УНДП.

Цел та на о вој про ект е, од 
ед на стра на да ја по доб ри гри-
жа та за де ца та со поп ре че ност за 
нив на уш те по го ле ма ин клу зи ја во 
об ра зов ни от про цес и неп ре че но 
од ви ва ње на си те об ра зов ни  ак-
тив нос ти во у чи лиш та та и гра дин-
ки те на те ри то ри ја та на Оп шти на 
А е род ром, а од дру га стра на, да 
им по мог не на ак тив ни те ба ра те ли 
на ра бо та (де фек то ло зи, пе да го-

зи, пси хо ло зи и дру ги про фе си и од 
сфе ра та на гри жа на ли ца со поп-
ре че ност) да се стек нат со про-
фе си о нал но ра бот но ис кус тво и 
веш ти ни, за да ста нат пок ва ли фи-
ку ва ни и кон ку рен тни на па за рот 
на тру дот, со крај на цел на ма лу ва-
ње на нев ра бо те нос та во оп шти-
на та и во др жа ва та.

Ли ца та што ќе би дат од бра-
ни на кон кур сот ќе би дат ра бот но 
ан га жи ра ни со скра те но ра бот но 

вре ме од 20 ра бот ни ча со ви не дел-
но за пе ри од од 6 ме се ци.Ан га жи-
ра ни те ли ца ќе би дат за дол же ни 
за сле де ње на у че ни ци те со преч ки 
во раз во јот, на кои им е пот реб на 
до пол ни тел на струч на по мош за 
ус пеш но а дап ти ра ње и ре со ци ја ли-
за ци ја пре ку нај раз лич ни веж би и 
ин ди ви ду ал на ра бо та.

И на ку, во ос нов ни те у чи-
лиш та во Оп шти на А е род ром има 
74 у че ни ци со поп ре че ност.

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ЌЕ ВРАБОТИ 
8 СТРУЧНИ ЛИЦА ЗА ГРИЖА НА 
ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ

Ле то во во Оп шти на А е род ром бе ше от во-
рен пр ви от Цен тар за сен зор на те ра пи ја „Во мо јот 
свет“ за ли ца та со а у тис ти чен спек тар на на ру шу-
ва ња, кој от во ра но ви мож нос ти и пер спек ти ви за 
де ца та со а у ти зам и нив ни те ро ди те ли.

Цен та рот се на о ѓа на у ли ца „Ме то ди ја Ша-
то ров – Шар ло“ (по ра неш на „Ру ди Ча ја вец“) бр. 6, 
по точ но кај ста ри те во е ни ку ли.

Цен та рот бе ше от во рен под пок ро ви тел-
ство на Оп шти на А е род ром, соп ру га та на прет се-
да те лот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, Ма ја И ва но ва и 
Бу гар ска та ам ба са да во Скоп је, а ќе го во ди Здру-
же ни е то на гра ѓа ни за трет ман на ли ца та со А у ти-
зам, АДХД и Ас пер ге ров син дром „Во мо јот свет“.

Цел та за от во ра ње на ва ков Цен тар е да се 
о без бе дат што по сов ре ме ни и по доб ри трет ма ни и 
те ра пи и за де ца та со а у ти зам во Ма ке до ни ја, а ис-
то та ка, си те тре ба кол ку што мо же ме да по мог-
не ме на ран ли ви те, раз лич ни те, а се пак ед нак ви 
ка те го ри и гра ѓа ни во на ше то оп штес тво, ве лат од 
Здру же ни е то.

НОВИ МОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗА ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

Отворен центар за сензорна терапија
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ЛЕКОТ ЗА Сè Е СОЛЕНА ВОДА:

ПОТ, СОЛЗИ ИЛИ МОРЕ!

Карен БлиКсен
•

КОЈ НЕ Е ЗАДОВОЛЕН СО МАЛКУ,

НЕ ЗАСЛУЖУВА ПОВЕќЕ.

сенеКа
•

НАЈМРАЧНИОТ МИГ НАСТАПУВА

СПРОТИ САМОТО ИЗГРЕЈСОНЦЕ.

Пауло Коелјо

Јас Мама Тато

ЖИВОТОТ ЗАВРШУВА КОГА ќЕ 

ПРЕСТАНЕШ ДА СОНУВАШ, НАДЕЖТА 

ЗАВРШУВА КОГА ќЕ ПРЕСТАНЕШ ДА 

ВЕРУВАШ, А љУБОВТА ЗАВРШУВА 

КОГА ќЕ ПРЕСТАНЕШ ДА СЕ ГРИЖИШ.

виц на месецот

КомПјутер
- Сине, пак седиш пред 

компјутер цело време? 

- Мамо, сум ти кажал дека 
сум пробал и зад компјутер, 
ама ништо не се гледа!

Те а тар Ко ме ди ја не о дам на 
пре ми ер но ја из ве де прет ста ва та 
„Слу ча јот Хар мс“. Тоа е прет ста-
ва за жи во тот на рус ки от а ван-
гар ден пи са тел Да нил Хар мс, кој 
бил прог ла сен за ан ти со вет ски 
неп ри ја тел и не го ви те де ла би-
ле заб ра не ти сè до не го ва та ре-
ха би ли та ци ја во 1956 го ди на. 
Хармс ста ну ва поз нат во Ев ро па 
и све тот ре чи си по ло ви на век по 
не го ва та смрт, зе мај ќи пред вид 
де ка Хар мс по чи нал млад на 37 
го диш на воз раст.

Ова е прет ста ва ко ја ќе ве 
нас ме е, ќе ве за мис ли, на па ти 
ду ри и мо же би ќе ви на теж не, 
но во се кој слу чај, ова е прет ста-
ва, ко ја не ма да ве ос та ви рам-
но душ ни.

Прет ста ва та „Слу ча јот 
Хармс“ збо ру ва за не го ви от жи-
вот, кој не е лес на за ба ва, ка-
ко што ни ту ху мо рот, ап сур дот, 
па ро ди ја та, не се лес на за ба ва. 
Тој во се бе но си про тив реч ност, 

пот ре ба да се спро тив ста ви и 
да ко мен ти ра, и таа ди хо то ми-
ја е ос нов на та ка рак те рис ти ка 
на Хар мсо во то тво реш тво, ве ли 
дра ма тур гот на о ва а прет ста ва, 
Жељ ка У до ви чиќ – Плеш ти на од 
Хр ват ска, ко ја ми на та та го ди на 
ја до би наг ра да та за нај доб ра 
дра ма тур ги ја на Сте ри ји но по-
зор је.

Ре жи ја та е на Ди но Мус-
та фиќ, кој ва жи за е ден од нај-
вли ја тел ни те те а тар ски ре жи-
се ри во ре ги о нот, а не го ви от 
пот пис е ос та вен на по ве ќе од 
50 прет ста ви во це ли от свет.  Са-
ми от Мус та фиќ ќе го по тен ци ра 
след но то за о ва а прет ста ва - таа 
е не кон вен ци о нал на за бал кан-
ски те те а тар ски сце ни, со а ти-
пич на дра ма тур ги ја, ре жи сер ски 
и ак тер ски стил. Тоа е сло же на 
прет ста ва ко ја ба ра го лем ак тер-
ски влог, би деј ќи во неа има тан-
цу ва ње, пе е ње, фи зич ки те а тар , 
ак ро ба ти ка. 

Во прет ста ва та, пок рај 
И ли јос ки, кој ја има но сеч ка та 
у ло га на Хар мс, иг ра ат и Жак ли-
на Пет ров ска,  Ва лен тин Кос та-
ди нов ски – Ти но, Ева Скен де ров-
ска, А та нас А та на сов ски, Жар ко 
Ди мос ки, Мир ја на Рис тов, Сто ле 
Ми цов и мла ди от му зи чар Лу ка 
Ѓор ги ев ски.

ПРЕТСТАВА КОЈА ќЕ ВЕ НАСМЕЕ,
НО И ЗАМИСЛИ

„Случајот Хармс“ – Театар Комедија

ТЕАТАР
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ЗАБАВА



    СО ПРВИТЕ ЗАПЧИЊА ПОСЕТА НА ЗАБОЛЕКАР!
Како да се грижиме за денталното здравје на нашето дете?

ЗДРАВЈЕ ЗДРАВЈЕ

Ник ну ва ње то на за би те е 
са мо дел од про це сот на раз вој и 
фор ми ра ње на за би те и ви ли ци-
те. Тоа е про цес кој поч ну ва со 
ем бри о нал ни от раз вој, уш те во 
сто ма кот на мај ка та, а тра е до 
о ко лу 17-25 го ди на од жи во тот, 
ко га би тре ба ло да се ник на ти и 
тре ти те трај ни кат ни ци.

До де ка е бе бе то во сто ма-
кот на мај ка та, се фор ми ра ат заб-

ни те за че то ци на млеч ни те за би. 
При по ро ду ва ње то кај де те то ве-
ќе се фор ми ра ни си те за че то ци 
на млеч ни те, а за поч ну ва фор ми-
ра ње то на за че то ци за трај ни за-
би. На воз раст од 6 до 8 ме се ци, 
кај де те то поч ну ва ник ну ва ње на 

млеч ни те за би. Тоа се од ви ва до 
о ко лу пр ва та по ло ви на на тре та-
та го ди на, ко га тре ба да е о фор-
ме но млеч но то за ба ло. 

Мал ку ми на зна ат де ка 
млеч ни те за би прет ста ву ва ат 
гла вен из вор на ма тич ни клет ки. 
Со ог лед на тоа де ка млеч ни те 
за би се задр жу ва ат до 12-13 го-
ди на, гри жа та за млеч но то за ба-
ло е од го ле мо зна че ње.

Со тоа се на мет ну ва пра-
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ша ње то ка ко да се гри жи ме за за би те на на ше то 
де те? 

Гри жа та за за би те на но во ро ден че то поч ну-
ва уш те пред не го во то ра ѓа ње, со пра вил на та ис-
хра на на мај ка та за вре ме на бре ме нос та. Во тек 
на бре ме нос та сто ма то ло зи те пре по ра чу ва ат и до-
пол ну ва ње на ис хра на та на мај ка та со со од вет на 
до за и во со од вет на фор ма флу о ри ди.

По ра ѓа ње то гри жа та ја про дол жу ва ме со 
пра вил на ис хра на и хи ги е на на ус на та праз ни на на 
но во ро ден че то. Во ис хра на та се до да ва ат и флу о-
ри ди, по пре по ра ка на сто ма то лог, во фор ма и до за 
со од вет на на воз рас та. И а ко сè уш те не се по ја ве-
ни пр ви те зап чи ња, пот реб но е со чис та ме ка тка е-
ни на, на то пе на со чис та во да, неж но да ги преб ри-

шу ва ме неп ца та на бе бе то.
Со ник ну ва ње то на пр ви те зап чи ња, пре ми-

ну ва ме на на ред но ни во на хи ги е на, ко га е пот реб-
но за прв пат да вклу чи ме пас та и чет ка за за би. Во 
о вој пе ри од е мно гу важ на кон тро ла та на вне су ва-
ње ше ќе ри. Се кој ден на ут ро и на ве чер тре ба да ги 
ми е ме зап чи ња та на бе бе то. Гри жа та за хи ги е на та 
на за би те е на ро ди те ли те сè до мо мен тот на о са-
мос то ју ва ње на де те то за са мос тој на хи ги е на на 
ус на та праз ни на, што би би ло во пе ри од од 3 до 
5 го диш на воз раст. Се пак, и по на та му е пот реб на 
пос то ја на кон тро ла и мо ти ва ци ја на де те то за ре-
дов на хи ги е на на ус та та и за би те.

Ос вен пра вил на хи ги е на и пра вил на ис хра на, 
пот реб на е и кон тро ла на раз во јот на рас тот и раз-
во јот на ви ли ци те и за би те на ма ло то де те. за то а 
со по ја ва та на пр ви те зап чи ња пот реб но е на ше то 
де те да го за поз на е ме со сто ма то лог. Пр ва та по-
се та на сто ма то лог о бич но се пре по ра чу ва да се 
нап ра ви во пе ри од од ник ну ва ње то на пр ви те за-
би до навр шу ва ње на пр ва та го ди на. По на та му ва-
ши от сто ма то лог ин ди ви ду ал но ќе про це ни во кој 
вре мен ски ин тер вал се пот реб ни кон тро ли, ме ѓу-
то а тоа не би тре ба ло да е на по долг пе ри од од 6 
ме се ци.

д-р Антонио Ристески,
лекар по

општа стоматологија,
ПЗУ „Д-р Бабамова“

Со
никнувањето

на првите 
запчиња

е потребно
да вклучиме
паста и четка

за заби
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ДЕТСКИ БИСЕРИ ШТО ќЕ ВИ ГО РАЗУБАВАТ ДЕНОТДетски бисери што ќе ви го разубават Денот
СТИЛ СТИЛ

Мајка ми има бебе во стомакот,
само не знам како го голтнала, 

многу е големо.•
На мајките не им се вика, тие се корисни.•

Полуостров е остров,
кој не е докрај направен.

бабата е дебела, затоа 
што е полна со љубов.•
Колку е човек постар, 
толку неговите заби 

се поскапи.

Кога баба ја болат забите,
таа едноставно ги остава во чаша.•
Еднаш бев толку болна што имав 

четириесет кила температура.•
Швајцарските крави се користат

за правење чоколадо.

жителите на Сардинија
се викаат сардини.•

Сите риби носат јајца,
а руските 

носат кавијар.

Кога се роди мојот помал 
брат, мораа да го стават во 

акумулатор.•
Пеперутката е инсект од

семејството на хеликоптери.

зоолошката градина е супер! Таму 
можеме да ги видиме и животните, 

кои не постојат.•
Кај нас мажите можат да се оженат 

само со една жена. Тоа се вика 
монотонија.

Не разбирам зошто мајка 
ми се лути што ја скршивме 
вазната. И онака беше стара 

и кинеска, а не наша.

септември - октомври 2016 година  | број 72



2726 ОПШТИНА АЕРОДРОМ септември - октомври 2016 година  | број 72

жИВОТ жИВОТ

Оп шти на А е род ром и фит-
нес клу бот „Фит уан“ ор га ни зи ра а 
бес пла тен ЗУМ БА фит нес час во 
Спор тски от цен тар „Но во Ли си че“, 
на сце на та на ко ја се одр жу ва ше 
Ме ѓу на род ни от фес ти вал „Го ла 
ме се чи на“ за вре ме на па у за та од 
прет ста ви те.

Цел та за о вој за ба вен ЗУМ БА 
час бе ше не са мо да се а ни ми ра-
ат гра ѓа ни те во ду хот на за ба ва и 
сме а што го про мо ви ра ор га ни за-
то рот на фес ти ва лот, Те а тар ко ме-
ди ја, ту ку и да се оз на чи по че то кот 
на лет на та се зо на на е ден ин те ре-
сен, ве сел и е нер ги чен на чин, по-
раз ли чен од дру ги те ча со ви.

Од 27-ми ју ли до 2-ри ав густ се одр жа 38-от 
тра ди ци о на лен ко њич ки мар ш што го ор га ни зи ра 
Здру же ни е то на гра ѓа ни од Гор но Ли си че „И лин ден-
ски мар ш 1978“ со поддр шка на Оп шти на А е род ром. 

Ма ни фес та ци ја та о фи ци јал но поч на во пар-
кот ја не Сан дан ски, од ка де 27 ко ња ни ци трг на а кон 
слав но то Кру ше во, со цел да се прик лу чат на прос ла-
ва та на нај го ле ми от ма ке дон ски на ци о на лен праз ник 
– И лин ден.

Гра до на чал ни кот на Оп шти на А е род ром, И ви ца 
Ко нев ски, кој на ко ња ни ци те им го пре да де оп штин-
ско то зна ме, из ја ви де ка Оп шти на та ја по ма га о ва а 
ма ни фес та ци ја ве ќе не кол ку го ди ни и ќе про дол жи 
и на та му да ја не гу ва тра ди ци ја та, би деј ќи И лин ден-
ски от мар ш е нај го ле ма та и нај зна чај на та кул тур на 
ма ни фес та ци ја во А е род ром.

Ко ња ни ци те прид ру жу ва ни од фа лан га сос та-
ве на од два е се ти на чле но ви, иг ро ор ци од КУД „Ни ко-
ла јон ков Вап ца ров“, со зву ци те на зур ли те и та па ни-
те, у па ту вај ќи се кон црк ва та „Све ти Пе тар и Пав ле“ 
во Гор но Ли си че, по ми на а низ глав ни те бу ле ва ри на 
оп шти на та от поз дра ву ва ни од го лем број гра ѓа ни, 
кои спон та но зас та ну ва а да ги ис пра тат ко ња ни ци те 
или да им се прид ру жат во ко ло на та.

Ме ѓу о ни е што дој до а да ги ис пра тат ко ња ни-
ци те беа и нај ви со ки прет став ни ци на по ли тич ка та 
е ли та во др жа ва та, пра те ни ци, со вет ни ци и дру ги 
прет став ни ци на ло кал на та са мо уп ра ва.

ЗУМБА НА ШТИЦИТЕ НА
„ГОЛА МЕСЕЧИНА“

38-МИ
ТРАДИЦИОНАЛЕН
КОЊИЧКИ МАРШ

Во те кот на лет ни от пе ри од јо га клу бот „Та ра“ 
одр жу ва ше бес плат ни јо га ча со ви во при ро да. Ча-
со ви те, ка ко и прет ход ни те се зо ни, се одр жу ва а во 
пар ко ви те на на сел ба А е род ром, по до го вор со јо ги-
ни те од клу бот. 

О ва а ак ци ја бе ше на ме не та за си те, без раз-
ли ка да ли и ма ат прет ход но ис кус тво со јо га та, а се 
прак ти ку ва а јо га-а са ни, тех ни ки за ди ше ње и ме ди-
та ци ја.

Цел та е на гра ѓа ни те да им се о воз мо жи здрав 
и е нер ги чен по че ток на де нот, пре ку јо га веж би, 
тех ни ки за ди ше ње и ме ди та ци ја.

БЕСПЛАТНИ ЈОГА ЧАСОВИ ВО АЕРОДРОМ
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СПОРТ СПОРТ

Со чет во ри ца од 
до се га пот пи ша ни те 
стран ци, без трој ца та 
ма ке дон ски реп ре зен та-
тив ци и со ре чи си дво-
циф рен број та лен ти, 
чие вре ме допр ва до а ѓа, 
МЗТ Скоп је А е род ром кон 
сре ди на та на ав густ ги 
поч на под го тов ки те за 
но ва та се зо на, во ко ја ќе 
нас та пу ва во Ев ро ку пот, 
во АБА-ли га та и во две те 
до маш ни нат пре ва ру ва-
ња.

Но ви от тре нер 
Е мил Рај ко виќ и не го-
ви от а сис тент А лек сан-
дар јон чев ски на пр ви от 
тре нинг на рас по ла га ње 
ги и ма а срп ски те ин тер-
на ци о нал ци У рош Лу чиќ 
и Ѓор ѓе Дре но вац, Хр ва-
тот ју ре Ла лиќ и А ме ри-
ка не цот Џош Скот, ка ко 
и Лу ка Пет ров ски, Ан-
дреј Цвет ков ски и Ми-
хај ло Ар сос ки, кој и се-
зо на ва ќе би де по зај мен 
на ти мот на АВ Ох рид. На 

пар ке тот во са ла та „ја не 
Сан дан ски“ беа и та лен-
ти ра ни те Бо јан јо ва нов-
ски, Сте фан До на ков ски, 
Ле о нид То до ров ски, Пе-
тар Прен то виќ, Мар тин 
Ми лес ки и Дар ко Пор-
ја зов од мла дин ска та 
шко ла на клу бот, кои 
до би ја шан са да на у чат 
неш то но во од по ис кус-
ни те, но и да по ка жат 
де ка зас лу жи ле шан-
са да ра бо тат со пр ви от 
сос тав на МЗТ.

Шар лон Клоф има 
обвр ски кон реп ре зен та-
ци ја та на Хо лан ди ја и ќе 
се прик лу чи до завр шу-
ва ње то на ква ли фи ка цис-
ки от цик лус за плас ман 
на ЕП 2017, ис то ка ко и 
чле но ви те на се лек ци ја-
та на Ма ке до ни ја – Мар-
ко Си мо нов ски, Љу бо мир 
Мла де нов ски и А дем Ме-
киќ. До а ѓа ње то на А ме-
ри ка не цот со ма ке дон ски 
па сош, Џе ре ма ја Меј си, 
се очекува наскоро.

МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ ГИ ПОЧНА 
ПОДГОТОВКИТЕ ЗА НОВАТА СЕЗОНА

На 1-ви септември 2016 го ди на во Спор тски от 
цен тар „Но во Ли си че“ поч нува тра ди ци о нал ни от тур-
нир во мал фуд бал „Скоп је 2016“, за кој има сè по го-
лем ин те рес.

На о вој пет ти по ред тур нир се при ја ви ја 50-
ти на е ки пи, кои ќе се нат пре ва ру ва ат за па рич на 
наг ра да.

Тур ни рот го ор га ни зи ра У чи лиш ни от спор тски 
клуб „Бла же Ко нес ки“ со поддр шка од Оп шти на А е-
род ром и Град Скоп је, кои о без бе ди ја па ри чен наг-
ра ден фонд за по бед ни ци те во ви си на од 300.000,00 
де на ри.

Во Спор тски от цен тар „А лек сан дар Стој чев“ во 
на сел ба та „13 Но ем ври“ во Оп шти на А е род ром ле то во 
се одр жа тра ди ци о нал ни от тур нир во мал фуд бал во 
чест на А лек сан дар Стој чев под пок ро ви тел ство на Оп-

шти на А е род ром и Ма ке дон ски от по ли цис ки син ди кат. 
На нат пре ва рот у чес тву ва а е ки пи на ФК „Но-

во Ли си че“, фуд бал ска та шко ла „Про фе си о нал“ и 
ФК „Смил ков ци“. Во фи на ле то иг ра а е ки пи те на ФК 
„Смил ков ци“ и ФК „Но во Ли си че“. Со по бе да од 2:0 
фуд ба ле ри те на ФК „Смил ков ци“ го ос во и ја о во го-
диш ни от пет на е сет ти тра ди ци о на лен тур нир во мал 
фуд бал „Ме мо ри јал А лек сан дар Стој чев“.

Вто ри беа фуд ба ле ри те на ФК „Но во Ли си че“, а 
тре ти фуд ба ле ри те на ФШ „Про фе си о нал“.

ПОЧНУВА ТУРНИРОТ ВО МАЛ ФУДБАЛ      
„СКОПЈЕ 2016“

ПОБЕДНИЦИ ФУДБАЛЕРИТЕ НА
ФК „СМИЛКОВЦИ“

Во чест на 50-го диш ни на та од фор ми ра ње то 
на клу бот, на прос тор од о ко лу 200 квад рат ни мет-
ри, во склоп на спор тски от цен тар „ја не Сан дан ски“ 
на 16 ав густ о фи ци јал но бе ше от во рен „Спор т М 
А ут лет и МЗТ Скоп је фан-шоп“, во кој на ви ва чи те на 
пет крат ни от ко шар кар ски шам пи он мо жат да ку-
пат нај раз но вид ни про из во ди со ло го то на о ми ле-
ни от клуб, но и дру га ква ли тет на спор тска оп ре ма.

Отворен фан-шоп

Во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ од 1-ви септември

Турнирот во мал фудбал „Александар Стојчев“ по 15-ти пат
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ПИСМА ИНФО

ЗОШТО БАШ ЈАС!?

ДO КOГA ЌЕ СЕ ОДНЕСУВAМЕ
КAКO ДИВO ПЛЕМЕ?

Почитувани,
Се прашувам до кога ќе се однесуваме како диво 
племе. На секој чекор има поставено канти за 
отпадоци и контејнери, парковите и зеленилото се 
рај за децата, но и за нас возрасните. Секако, ако 
знаеме сето тоа да го сочуваме и одржуваме. За 
жал некултурата на некои граѓани и малограѓан-
штината ја уништуваат таа убавина. Аман луѓе сè 
уште ли ќе се учиме каде се фрла отпадот!? Како 
првачиња, кои постојано го повторуваат прво 
одделение и никако да разберат дека сè што ќе 
направиме лошо и надвор од домот е за нас, а не 
за некој таму надвор некаде. Престанете со 
простотилакот! Научете веќе еднаш, а вие драга 
Општино Ве молам повеќе казнувајте и објаву-
вајте за да се стави крај на ваквото гнасење.

Пoздрaв,
Б.Г.

Здраво,
Јас станав полуматурант, направивме мала прослава, 
ме испратија на забава, но ти не беше тука. Не беше ни 
кога завршивме прво одделение, ни второ, ни трето, ни 
четврто, ни... Не беше ни да ме одведеш на натпревар, 
ни да играме фудбал, ни тенис, не беше ни на одмор со 
мене, па да ме научиш да пливам, ни да ми честиташ 
Нова година со некој подарок што го сакам, што би ме 
израдувал, па скриен да го отворам, да се радувам, не 
беше ни кога ми вадеа заб, а ми требаше некој да ме 
држи за рака, онака цврсто машки, не беше ни да ме 
одведеш на риболов, на викенд, не беше ни...
Сега се прашувам колкав грев направив кон тебе. Зар 
сите тие други ти значеа или ти значат многу повеќе 
отколку јас. Се прашувам дали и јас ќе бидам таков, 
зар и јас ќе ги отфрлам оние што се моја крв, мојот лик, 
мое презиме. Ќе се борам да бидам поинаков, нема 
да дозволам некој поради мене да биде повреден. 
Кога ги гледаш другите, кои трчаат околу тебе, разго-
вараш со нив, се смееш со нив, се прашуваш ли каде 
се оние што ги заборави и дали со нив би било поубаво, 
поинтересно, понормално?!
Што е за тебе животот, среќата, успехот, задовол-
ството, тоа што за овие 15 години не сум рекол 15 пати 
ТАТО, јас не знам како звучи тој збор, а ти не се потруди 
ни да го научам, ни да го изговорам, ЗОШТО?
Извини, но морав ова да ти го напишам, ми беше 
некаде во градите, во срцето, во душата. Знам дека не 
сум единствено дете, кое расте без татко, но ми е криво 
ЗОШТО БАШ ЈАС!?

Пoздрaв,
Гоце

Ова писмо му го напишав на татко ми,
кој ме остави кога имав 11 месеци, замина во 

странство, створи семејство и мене ме заборави:

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       
„КОД“ ......................................................  2672-196 

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   




