Најављен 38.”Спортски бал”
У Градској кући одржана је конференција за новинаре поводом
избора спортисте града Ниша.
38.Спортски бал је традиционално дружење спортиста, спортских
новинара и свих људи који се брину о спорту.
Тридесет осам година ове манифестације даје значајан
кредибилтет секцији спортских новинара ,која је кроз све
техничке и финасијске недаће опстала ,као својеврсни надзорник
нишког спорта.
” Година која ће ускоро бити за нама оставља простора за
умерени оптимизам. У колективним спортовима , Ниш има
суперлигаше који су солидно пласирани након јесењег дела. Може
свакако и боље ,али у постојећим околностима треба бити
реалан.
У појединачним спортовим бележи се тренд добрих резултата
поготово у борилачким спортовима, стрељаштву и спортском
пењању.
Желим нишким спортистима
да
поручим – да Град види шта
радите, да сте важни за овај град и да ћемо и у будућности
пуно очекивати ,али и са наше стране и
више пружити
спортистима. Желимо да наш Ниш не буде на мапама обележен
само као историјска раскрсница, него да буде и на спортској
мапи света, важно место за младе, да заинтересујемо Европу да
долази у Ниш и да заинтересујемо Европу да прими наше младе да
покажу колико су добри, паметни и квалитетни” рекао је градски
већник Бранислав Качар на конференцији за новинаре.
38.Спортски бал и уједно додела спортских признања, биће
одржан у понедељак 26.децембра у ресторану Бољи живот са
почетком у 20 сати.
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Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честита Божић свим
суграђанима који најрадоснији хришћански празник прослављају
по Грегоријанском календару, 25. децембра.
„Свим својим суграђанима који у недељу славе овај најсвечанији
међу хришћанским празницима, најсрдачније честитам. Надам се
да ће Божић донети међусобно разумевање, поштовање и
толеранцију. Искрено желим да овај празник проведете у добром
расположењу, здрављу и радости, а уједно, желим вам пуно
успеха и личне среће“.

ПОДЕЉЕНЕ ВИДОВДАНСКЕ НАГРАДЕ
Заменик градоначелника Ниша Милош Банђур уручио је данас у
Градској кући похвалнице и новчане награде ученицима нишких
основних и средњих школа који су освојили једно од прва три
места на званичним републичким и међународним такмичењима у
појединачној конкуренцији или екипно.
С обзиром на то да се такмичења по календару Министарства
просвете, науке и технолошког развоја одржавају после термина
предвиђеног за доделу „Видовданских награда“, данас је
организован други круг награђивања.
Заменик градоначелника Милош Банђур рекао је овом приликом да
су награде симболичне
напредовање. Он је
захвалио им што су на
али и Град Ниш уз

али да су свакако подстрек за даљи рад и
честитао свим добитницима награде и
достојан начин представљали своје школе
напомену да Комисија за подстицај

талентованих ученика и студената није имала ни мало лак
задатак да изабере најбоље. Он је посебно истакао да верује да
ће многи од ових младих, талентованих суграђана, и у
будућности бити успешни научници или професори, и да је
интелектуални потенцијал младих у Нишу изузетан.
Иначе, Град Ниш
је за Видовданске награде за ову годину
издвојио укупно 2 734 000,00 динара, а награђено је укупно 288
ученика.

