Делегација града Кечкемета у
посети Нишу

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је у Градској кући
делегацију града Кечкемета из Мађарске.
Делегацију
из
мађарске,предводио
је
изасланик
градоначелнице Јожеф Гал, иначе председник Привредне коморе
жупаније Бач Кишкун.
“Поред свих заједничких активности скренуо бих пажњу на Нишку
бању,са становишта могуће сарадње ,јер је Мађарска земља
развијеног бањског туризма,а ми можемо доста тога понудити
потенцијалним инвеститорима”рекао је градоначелник Булатовић.
Јожеф Гал је је рекао да има заинтересованих мађарских
инвеститора ,спремних да улажу у бањски туризам у Србији и да
ће њима бити прослеђена неопходна документација,а затим се
очекују и конкретни сусрети.
Постоји могућност и сарадње на нивоу факултета у научним
областима,а у делегацији из Кечкемета био је и др Јожеф
Карпати шеф кабинета декана Универзитета “Џон Нојман” у
Кечкемету.

ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ ЗА ИНОВАЦИЈЕ

У ГРАДУ НИШУ
У Центру за иновативно предузетништво младих одржана је
радионица на тему отворених података и иновација.
Помоћник градоначелника Горан Милосављевић је у обраћању навео
значај отворених података у контексту активности којима Град
Ниш ове године обележава Европску недељу локалне демократије,
са жељом да изгради стандарде у успостављању, функционисању,
процењивању и заштити нивоа власти који је најближи грађанима
и тако обезбеди ефективно учешће чланова локалне заједнице у
одлучивању о ономе што се тиче њиховог свакодневног живота.
Истакнута је вредност отварања података када је реч о доношењу
квалитетних одлука и планирању базираном на подацима као и
активирању огромног практичног, економског и креативног
потенцијала у отварању широког спектра информација и
најразличитијих података које јавни сектор прикупља, а који су
на неки начин, били „заробљени“. Сада су ти подаци на
располагању у машински читљивом облику грађанима и привреди у
сврху креирања нових могућности за развој стартап заједнице,
привреде и запошљавања, као и нових вредности кроз нове
информације, анализе и услуге.
На радионици је било речи о концепту отворених података као и
примерима њихове употребе и добре праксе у Србији и у свету.
Учесницима су представљени и резултати досадашњег ангажовања
на отварању података кроз пројекат „Податке отвори, на мапи се
створи“ који је спровела Канцеларија за локални економски
развој и пројекте, а којим је Град Ниш објавио велики број
сетова података на националном порталу отворених података.
У практичном делу радионице, кроз тимски рад су осмишљавана
нова решења за конкретне проблеме и изазове базирана на
употреби отворених података.

Отварање података у Нишу подржавају Програм Уједињених нација
за развој и Канцеларија за информационе технологије и
електронску управу Владе Републике Србије у сарадњи са
организацијом „Палго Смарт“ кроз пројекат „Отворени подаци –
отворене могућности“, уз финансијску подршку Светске Банке и
Фонда за добру управу Уједињеног краљевства.

Руски хор “Капела дечака и
младића”
наступио
пред
публиком у Нишу

Ниш, 18. октобар, 2019. године
Руски хор “Капела дечака и младића” Свердловске дечје
филхармоније из Јекатеринбурга, на челу са уметничким
руководиоцем, Фридрихом Вејсгејмом, одржао је свечани концерт
пред препуном салом Народног позоришта у Нишу. Наступ једног
од најпознатијих хорова у свету овог типа омогућила је
компанија НИС.
Љубитељи и познаваоци музичке уметности, представници
академске заједнице, студенти, средњошколци и основци, као и
бројни други заинтересовани грађани, дочекали су хор
громогласним аплаузом и уживали у наступу дечака и младића
који су својим извођењем освојили симпатије целог света.
Концерту је присуствовао Проф. др Милош Банђур, заменик
градоначелника Ниша, као и запослени у нишким установама
културе и представници компаније НИС.

„Веома смо захвални на љубави коју Србија гаји према Русији,
нашем народу, музици и песми.
Захваљујући компанији НИС,
дошли смо у Србију први пут 2016. године, сада смо поново ту и
веома смо срећни што је наш хор своју другу посету започео баш
у Нишу, јер овај град има посебну душу. Публика нас је срдачно
дочекала, хвала свима који су дошли да нас подрже и да са нама
размене енергију и емоције“, изјавила је заменик директора
Свердловске дечје филхармоније, Наталија Подкоритова.
Испред компаније НИС присутнима се обратио директор Блока
Промет компаније НИС, Алексеј Черников.
„Велика ми је част и задовољство да вас поздравим у име
компаније НИС, која је омогућила ивај концерт. Вечерашњи
концерт је наш поклон свима вама. Драго нам је да можете да
присуствујете нечему што нико од нас нема прилику да чује
сваког дана“, рекао је Черников.
Након концерта у Нишу, руски хор “Капела дечака и младића”
Свердловске дечје филхармоније из Јекатеринбурга, одржаће
концерт на сцени Српског народног позоришта у Новом Саду у
недељу, 20. октобра у 19 часова, као и на сцени Руског дома у
Београду, у среду, 23. октобра у 19 часова.
Додатна информација:
Руски хор “Капела дечака и младића” Свердловске дечје
филхармоније из Јекатеринбурга основан је 1979. године од
стране чувеног хор-мајстора Ларисе Балтер, a ове године
познати хор у Русији, и далеко изван својих граница, прославио
је 40 година постојања. Ансамбл је у међувремену изградио
светски реноме и познат је као један од најквалитетнијих
вокалних састава дечака и младића. По специјалном позиву
Руског дома хор је први пут дошао у Србију 2016. године.
У историји руског хора “Капела дечака и младића” Свердловске
дечје филхармоније из Јекатеринбурга су гостовања и фестивали
у Немачкој, Јапану, Белгији, Француској, Холандији, Грчкој,
Чилеу, Русији, Украјини. Пропутовали су пола света, дошавши

чак до Чилеа, и наступали са најпознатијим оркестрима и
диригентима, на најпрестижнијим сценама.
У хору певају и дечаци и младићи, захваљујући чему је звук
хора невероватно леп и јединствен. У репертоару „Капеле“ има
много дела, погодних управо за такав састав гласова. Деца 21.
века певају и музику Баха и Рахмањинова, Свиридова и
Прокофјева, Пахмутове и Глинке, руске народне песме и духовну
музику, дела савремених композитора.

ОДРЖАН САЈАМ УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ
БАВЕ МЛАДИМА
У дворишту Официрског дома одржан је Сајам удружења која се
баве омладинском политиком и презентација омладинских
пројеката. Овај догађај био је добра прилика да омладинске
организације представе своје активности младима и да их
привуку да учествују у актуелним пројектима. Локална
самоуправа подржава младе подржавајући рад омладинских
удружења, због чега се овакви сајмови и организују, како би се
постигао што већи степен повезаности између младих и удружења
а тиме и младих са локалном самоуправом. Сва омладинска
удружења, која су по Јавном конкурсу за финансирање и
суфинансирање пројеката за младе у 2019. години добила
средства за реализацију пројеката од Града Ниша, најавила су
своје пројектне активности и са њиховом садржином упознала све
посетиоце. Сајам су отворили градски већник ресорно задужен за
област омладине и спорта, Бранислав Качар, и помоћница
градоначелника Града Ниша, Марина Костић. Посетиоци сајма, као
и представници петнаест удружења имали су прилике да са

већником поразговарају о свим проблемима из праксе и да својим
предлозима понуде нека нова решења и правце у којима би у
будућности требало да се развија омладински сектор у Граду.
Сајам омладинских удружења завршна је манифестација у оквиру
обележавања Европске недеље локалне демократије (ЕНЛД) коју је
организовала Служба за послове Градоначелника и Канцеларија за
младе Секретаријата за омладину и спорт. Како је централна
тема ове недеље локална демократија град је низом догађаја
одлучио да у фокусу локалне демократије ове године буду млади,
као најбитнији део друштва.

