Венце на спомен-бисту војводи Петру Бојовићу положили су
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник Скупштине
Града Ниша Раде Рајковић .
Венце су положили и
начелник Нишавског округа Александар
Цветковић, представници полиције, Војске и удружења која
негују сећање на ослободилачке ратове и њихове страдалнике.
12.октобра 1918. године у Ниш су умарширале јединице Прве

Презентација пећине Баланица
У Сићеву је одржана презентација пећине Баланица којој је
присуствовао градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланови
градског већа.
У Баланици, пећини у Сићевачкој клисури, пре седам година
пронађен је фосил претка данашњег човека, за који су
лабораторије Универзитета у Бордоу и Квебеку, у канадском
Монтреалу, потврдиле да је стар пола милиона година.

208.година Чегарске битке
Град Ниш је свечаном церемонијом обележио 208. годишњицу
Чегарске битке. У капели Ћеле куле свештенство нишке епархије
одржало је помен чегарским јунацима, а код спомен комплекса
изнад града, венце су положили представници града,
министарства за рад и социјална питања, општине Пантелеј,
војске, полиције.
Једна од већих битки између Срба устаника и Турака одиграла се
пре више од два века. Вођа српске војске био је војвода Стеван
Синђелић, а турску војску је у боју предводио Хуршид-паша. Око
40.000 Турака било је стационирано у нишкој Тврђави, док је
малобројнија српска војска имала 18.000 људи.
Када су бројније турске снаге продрле у шанац Стеван Синђелић
је пуцао из кубуре у магацин барута. Тада су настрадали сви
српски војници и око 12.000 турских.

Помен чегарским jунацима
Поводом обележавања годишњице Битке на
у дворишту Ћеле-куле
служен је парастос страдалима српским јунацима.Велики број
свештеника епархије нишке најпре је служио Свету литургију у
порти здања Ћеле куле ,а затим је служен парастос.
Прво обележје места на коме је
је 4. јула 1878. године са
Синђелићу и његовим неумрлим
изгибоше 19. маја 1809. године

била Чегарска битка подигнуто
натписом: “Војводи Стевану
јунацима, који овде славно
нападајући Ниш. Књаз Милан М.

педесетогодишњице ослобођења Ниша од Турака 1. јуна 1927.
године. У полукружној ниши споменика на Чегру постављено је
1938. године бронзано попрсије Стевана Синђелића.

Потписан меморандум о заштити
и
новим
истраживањима
културно-историјског наслеђа
града
У Градској кући данас је потписан меморандум о сарадњи Града
Ниша и Балканолошког и Археолошког института који функционишу
м䈺аннсћа.

Meдиjaни и нa брojним другим мeстимa.
Пројекат би требало да окупи научнике из Србије, али и са
престижних европских универзитета
како би се спровело
значајно истраживање Градског поља, где би према наводима
стручњака требало да се налази вила са октагоном из римског
периода у којој су боравили значајни владари Рима укључујући и

Обележена
75.
годишњица
бекства у логору на Црвеном
крсту
У логору на Црвеном крсту обележена је 75. годишњица бекства
логораша.
12. фебруара 1942. године у овом концентрационом логору
организовано је бекство, прво таквог типа у тада поробљеној
Европи.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић поручио је присутнима да је
ово стратиште симболⴱ㠨 ⤠⠄㼄䀄䄠㙈те⤠ⴱ㘴⠀ 㡂е поあе
㨑ул4 ва
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ЋЕ БИТИ ПРИКАЗАН НА ФИЛМСКИМ
СУСРЕТИМА 2018.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и чланица Градског већа
ресорно задужена за културу примили су данас у Градској кући
доајена српског глумиша Танасија Узуновића и остале чланове
екипе која ће у наредних годину дана снимати телевизијску
серију „Историја Ниша“, од праисторије до данас.
Серијал, чији је покровитељ Град Ниш, састојаће се од 15
епизода, као и од двосатног специјала који ће бити приказан на
Филмским сусретима 2018. године. Серијал реализује комплетно
нишка екипа. Редитељ је Бобан Рајковић, сценариста историчар
Небојша Озимић, музику је писао Борислав Младеновић Ћаба, а
продуценти су Драган Виденовић и Миодраг Стојадиновић. Наратор
и промотер серијала је наш познати глумац, рођени Нишлија,
Танасије Узуновић. Он ће нас, својим гласом и појавом, водити
кроз векове славне историје Ниша.
Реч је о капиталном делу које ће Ниш и његову богату историју
и традицију представити у најбољем светлу и тако допринети
даљој афирмацији града и показати колико је културно наслеђе
велики, а до сада недовољно искоришћен, туристички потенцијал
града.

