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Ирска компанија „Рајанер“ од данас уводи још један лет са
нишког аеродрома „Константин Велики“, за Братиславу. Дочеку

Обилазак Француског института
у Нишу
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас Француски
институт у Нишу где се упознао са активностима института које
су усмерене ка представљању савременог француског стваралаштва
и промоције језика.
Овај институт постоји од 2003. године и представља један од
три огранка централног института да седиштем у Београду.
Институт представља излог савременог француског стваралаштва –
организује разноврсне културне догађаје (пројекције филмова,
Франкофона песма, Нишвил, Празник музике у Нишу…)Затим,јача
место француског језика – Нуди курсеве француског језика за
децу и одрасле
Задатак института је и да усмерава ка Француској
универзитетске и научне кругове и у том коб䙃ом чне године

градоначелник.
Нишки аеродром „Константин Велики“ са 9 линија до краја године
ће забележити рекорд од више од 100 000 путника.
Лет из Дизелдорфа први је лет у новој зимској сезони летења,
рекао је директор аеродрома „Константин Велики“ Владица
Ђурђановић. Према његовим речима сваки нови лет доноси 30 000
нових путника на годишњем нивоу, а циљ нам је да у наредних
пет година имамо између 500 и 700 хиљада путника, као и да
превеземо више од 4 000 тона робе. Он је за, понедељак 7.
новембар, најавио и промоцију прве редовне карго линије НишИстанбул која је утолико значајнија, ако се зна да осим
аеродрома Никола Тесла, аеродроми у Сарајеву, Тузли, Загребу,
Скопљу и Софији немају карго саобраћај те ће Ниш и у том
смислу представљати значајан центар.

у околини Ниша. Ово је други конкурс оваквог типа. Претходним
конкурсом, кров над главом обезбеђен је за 8 породица.

Иначе, до сада је интересовање за овакав вид решавања
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Ирска “low cost” авио-компанија”Rayanair”, која од 4.
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импозантном броју испуњавати фестивалски простор и да нећете
штедети дланове јер је за музичаре највећа сатисфакција управо
ваш аплауз, рекао је Градоначелник.
Иначе, овогодишњи НИМУС трајаће до 10.новембра. Биће изведено
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У холу Градске куће у Нишу данас је одржана јавна расправа о
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ситуације да управо не би дошло до испада система. Тако треба
да буде сваког дана јер су интереси грађана на првом месту и
правовремено планирање и предузимање мера не треба схватати
као ванредну ситуацију, поручио је градоначелник..
Градоначелник Ниша је навео да је Ниш од Српско-Руског
хуманитарног центра добио два агрегата која су у функцији
обезбеђивања електричне енергије за евентуални испад који би
се могао деситити, као и за рад у ноћним условима, јер су
многе деонице топловода на средини булевара и улица. Ти
агрегати су враћени јуче јер очигледно за њима није било
потребе у тој мери, истакао је Булатовић наводећи да није било
кашњења у раду топлане, те да је изузетак била једна
котларница. Булатовић је додао да је реч о котларници на
топлани југ која је била у ремонту до 17. октобра, јер је на
њој била хаварија у претходном периоду, али су предузете све
мере да се проблеми отклоне.
Градоначелник је истакао да су проблеми који постоје мањи у
односу на претходне године, али да он тиме није задовољан јер
је битно да сви корисници услуга топлане буду задовољни.

