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КОРЕНИТЕ СЕ НА ОВОЈ ПРОСТОРКОРЕНИТЕ СЕ НА ОВОЈ ПРОСТОР

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

МОНОГРАФИЈА ЗА ДУХОТ И ВРЕМЕТО НА ОПШТИНА ЦЕНТАР

Актуелната градо на чал-
ничка Виолета Ала ро-
ва ја претстави најно-

вата монографија за Опш ти-
на Центар и нè потсети дека 
овој дел од градот Ско пје со 
стотици години дишел на 
свој начин.

"За да си го сакаш својот 
град, за да си ја сакаш својата 
општина, треба да ја по зна-
ваш. Особено затоа што се 
залагаме за еден европски 
концепт на општина, за едно 
европско семејство, кое е 
многу важно, за корените и 
за сè што се случувало на 
овој простор", истакна Вио-
лета Аларова, потсетувајќи 

"Да си ја сакаш својата општина, треба добро да 
ја познаваш. Особено затоа што се залагаме 
за еден европски концепт на општина", истак-
на градоначалничката на Општина Центар, 
Виолета Аларова, која со ова исклучително 
монографско издание сака на своите согра-
ѓани да им го врати духот на она убаво вре-
ме, но и да даде отчет за својата работа пред 
новиот предизвик - кандидатурата на локал-
ните избори.

нè на сè она што за време на 
својот четиригодишен ман-
дат го стори или возобнови 
за својата општина.

На пример, го облагороди 
централното градско под-
рачје со нов имиџ, нов дух, 
создавајќи прекрасни кат-

ше од левата страна на Вар-
дар, а наспроти нив биле 
Бурманли јурук маало, Фра-
начко маало лоцирано до 
спо меникот на Мајка Тереза.

Низ калдрмата на скоп-

- соседот ти е најдобар брат. 
Во тие времиња се живеело 
скромно и чесно, но вис тин-
ски богато, пишува авторот 
на монографијата за Опш ти-
на Центар, ВениАмин Хаџи-
Наумов.

"Се обидов колку што мо-
жев и знаев да напишам неш-
то што мислам дека ќе биде 
четиво за сите оние кои се 
обидуваат да го кажат за ур-
бано Скопје. Скопје има кон-
тинуитет од 7 милениуми. 
Ние сме само преодно вре-
ме", истакна авторот на моно-
графијата за Општина Цен-
тар, која сесрдно ја поддржа 
градоначалничката Виолета 
Аларова и Советот на Оп шти-
ната.

чиња од паркот на улицата 
"Железничка". Потоа таа му 
го врати животот на паркот 
"Жена борец", а својата душа 
ја пренесе врз комплетното 
уредување на населбата 
Пролет, како и на Капиштец, 
кој долго време беше рак-
рана за граѓаните на Скопје. 
Истовремено, нејзината жен-
ска рака, создадена за кре-
ирање на убавината, го вра-
тија шармот на цен трал ното 
градско подрачје, кој сега 
дише од некогашното Маџир 
маало, па сè до ули цата "Руз-
велтова".

Монографијата нè потсе-
тува на богатата историја, на 
познатите маала:

Еврејско маало-подкале, 
Ин     ѕир маало, Топаана која бе-

ските маала и кепенците на 
трошните куќи од ќерпич и 
тули, растело Скопје, а скоп-
јани со својата чесност, за-
едништво и почит кон пос та-
рите, живееле по принципот 

Во монографијата се со-
брани податоците за исто ри-
јата на средиштето на гра дот, 
основните географ ски и ста-
тистички податоци за жи те-
лите и на сите поваж ни об-
јекти.

ДЕЛ ОД БУРМАНЛИ МААЛО

МОТИВ ОД ЕВРЕЈСКО МААЛО

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР И ГРАДОНАЧАЛНИЧКАТА


