Обилазак радова на вртићима
Градски већници Бојан Крстић и Милош Милошевић у пратњи
директорке предшколске установе „Пчелица“ обишли су данас
вртиће „Црвенкапа“ и „Невен“ који су претходних дана били у
фази реконструкције.
Радови у вртићу „Црвенкапа“ се приводе крају ,реконструисан је
кров,замењен је под и прозори и врата и ускоро ће деца поново
моћи да ораве у овом вртићу рекао је већник Бојан Крстић и
појаснио да је до кашњења у завршетку радова дошло из
процедуралних разлога ,јер се приликом расписвања тенедера и
одаира извођача радова водило рачуна не о рзини ,већ пре
свега о квалитету радова који су или планиарни.
У вртићу „Невен“ ситуација је нешто ила оља ,јер је ојекат
ио делимично у лошем стању ,док су поједини делови или у
употреи па су овај ојекта користила ид еца из „Црвенкапе“.
Очекује се да и тамо радови уду ускоро приведени крају рекао
је већник Крстић.

СВЕЧАНО ОТВОРЕН 8.
АУТОМОБИЛА У НИШУ

САЈАМ

У хали „Чаир“ данас је свечано отворен осми по реду Сајам
аутомобила, под називом Ауто-мото фест 2017.
Сајам је свечано отворио председник Скупштине Града Ниша –
Раде Рајковић, у присуству бројних званица и љубитеља
аутомобила. Присутнима се обратио и главни организатор,
директор Сити маркетинга – Оливер Пауновић.
Председник је у поздравном говору нагласио да је овакав Сајам
потребан Нишу, јер овај, сада већ традиционални Сајам, постаје
један од бреднова града, чији се значај директно преноси на
туризам и привреду. То је битан фактор да град Ниш постане

центар региона, на чему градска власт константно ради.
Очекује се да сајам у току три дана посети преко 20.000 људи,
а сама чињеница да се на сајму очекују светске и европске
премијере у области ауто индустрије, доказује да град Ниш
постаје препознатљив и у овој сфери.

Амбасадор Аргентине у Нишу
Заменик градоначелника проф. др Милош Банђур примио је у
Градској кући његову екселенцију амасадора Аргентине у Срији
Рикарда Фернандеса који у Нишу орави поводом Дана
аргентинског филма који ће ити одржани у иоскопу „Купина“.
У срдачном разговору ило је речи о сарадњи две земље у
економским односима, као и о огатој јужно америчкој култури и
Аргентини као једној од земаља носилаца културнохг развоја
посено филмског стваралаштва .
Амасадор је изразио задовољтво оравком у Нишу, граду огате
историје и културе, али и граду који се урзано индустријски
модернизује.
У Нишу ће наредних неколико дана ити приказани филмови новог
аргентинског таласа који углавном говоре о животним искушењима
и пролемима грађана у овом веку.
Аргентински филм
заузима значајно место у светској
кинематографији, а неколико остварења доило је и Оскара за
најољи филм ван енглеског говорног подручја. Посено је
упочетаљиво остварење „Тајна је у њиховим очима“ који је
неколико пута приказан у Срији са најпознатијим аргентинским
глумцем у главној улози Рикардом Дарином.

