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САЈАМ

Данас је у хали Чаир у Нишу отворен трећи међународни сајам
водоводне и канализационе опреме „Дани воде“ у Нишу.
Асоцијација за заштиту и очување вода Јужне Србије (WАСС) у
сарадњи са компанијом Медивест КТ организује ову манифестацију
као прилику да, реномиране домаће и иностране компаније –
произвођачи водоводне и канализационе опреме представе
актуелне трендове, истраживачка и производна остварења у овој
области. Међународни сајам „Дани воде“ Ниш свечано је отворио
Иван Карић, државни секретар Министарства заштите животне
средине, а присутнима су се обратили Марина Костић, помоћник
Градоначелника Ниша и Игор Вучић, директор ЈКП „Наисус“Ниш. У
оквиру конференцијског дела на тему „Очување и заштита система
за водоснабдевање“ учесници имају прилику да представе своје
идеје и размене мишљења о овој теми важној, како за квалитет и
комфор живота грађана, тако и у смислу очувања природних
ресурса и очувања заштите животне средине као приоритетних
тема Града Ниша у 21.-ом веку.

Обележавање Дана победе над
фашизмом
9.маја у 12 сати обележава се Дан победе над фашизмом
традиционалном шетњом “Бесмртног пука” на чијем челу ће бити
генерал Владимир Лазаревић.
Колона креће од платоа код логора на Црвеном крсту до
централног трга краља Милана,где ће се генерал Лазаревић
обратити присутнима.

Дан сећања на цивилне жртве
Нато агресије
Поред споменика жртвама Нато агресије код зграде Универзитета
данас је одржана државна церемонија Дана сећања на цивилне
жртве Нато бомбардовања 1999.године.
Опело страдалима служили су најпре свештеници епархије нишке,
а затим су бројне делегације Владе Републике Србије,војске
,полиције,округа и града положиле венце на споменик недужно
страдалим цивилима током бомбардовања.
У име Града Ниша венце су положили заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур,градска већница Јелена Митровски и
секретар СГ Ружица Ђорђевић.
Венце су положили и представници породица настрадалих и бројна
удружења за неговање ослободилачких традиција.
7.маја 1999.године Ниш је засут касетним бомбама из ваздуха ,а
најтеже су страдали грађани у Шуматовачкој и код паркинга
Клиничког центра.Управо овај датум одређен је за Дан сећања на
цивилне жртве током Нато агресије.

Обележен Светски дан Рома
У Градској кући данас је обележен Међународни дан
Рома.Градоначелник Ниша Дарко Булатовић честитао је овај дан
припадницима ромске националне мањине и изразио наду да се
убудуће о ромској популацији неће говорити само у контексту
заједнице која тешко живи ,већ заједнице која напредује и
остварује све своје потребе као и већинско становништво.
Свечаност у Градској кући организовале су невладине
организације чији се рад фокусира ка остваривању грађанских
потреба ромске мањине.
Осман Балић председник Ју Ром центра рекао је да Роми данас
представљају један од најмлађих народа у Европи који најбрже
напредује у сопственом развоју,а да је на подручју Ниша ромска
популација почела да се досељује у 19.веку и то најпре у селу
Прва Кутина код Нишке бање.

100 дана до почетка
кошарци за жене
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у

На тргу краља Милана симболичним одбројавањем на сату започела
је званична промоција Европског првенства за жене у
кошарци.Градоначелник Ниша Дарко Булатовић притиском дугмета
означио је почетак одбројавања до континенталног шампионата
који у Нишу почиње за тачно 100 дана.
“Симболичним пуштањем у рад ових сатова подсећамо и себе и
грађане да смо почели да одбројавамо последњих 100 дана до
Европског првенства. У то име, свим гостима срдачно желим

добродошлицу у царски град Ниш, а нашим кошаркашицама –
одличне игре, победе и освајање још једног злата!”рекао је
градоначелник.
У Нишу ће се играти утакмице у групној фази,а наступиће
репрезентације Италије,Мађарске,Словеније и Турске.Мечеви су
на програму у хали Чаир од 27.до 30.јуна.

“Театар на раскршћу”
Први фестивал драме и позоришта балканског културног простора
“Театар на раскршћу” отворен је у Народном позоришту у Нишу.
У име Града Ниша све учеснике поздравио је градоначелник Дарко
Булатовић,који је глумцима пожелео добродошлицу и изразио жељу
да овај фестивал постане традиционалан.
На отварању је премијерно изведена представа “Путујуће
позориште Шопаловић” Љубомира Симовића, у режији Татјане
Мандић Ригонат и продукцији нишког позоришта.
До 19. марта у такмичарском програму публика ће имати прилику
да погледа осам представа.
У част награђених биће изведена представа “Сарајево 1914. –
Мали ми је овај гроб” позоришне трупе “Арс Мориенди” из
Солуна.
Жири овогодишњег фестивала, који ће доделити десет награда,
чиниће глумица Миа Беговић (Загреб), редитељ и глумац Богдан
Костеа (Румунија), глумац Енвер Петровци (Приштина), глумица
Катарина Коцевска (Македонија) и редитељ и амбасадор Црне Горе
у Србије Бранислав Мићуновић.
На фестивалу ће бити додељене и награде округлог стола критике

и награде новинарског жирија.

НИШ ДОБИЈА ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ
Град Ниш и Народно позориште од 12. до 19. марта биће домаћини
и организатори првог Фестивала драме и позоришта балканског
културног простора „Театар на раскршћу“ на коме ће бити
изведено осам такмичарских представа и комад у част
награђених.
Позоришна уметност балканског културног простора на једном
месту која афирмише сличности и разлике држава и народа чини
окосницу првог фестивала драме и позоришта балканског
културног простора „Театар на раскршћу“ који организује нишко
Народно позориште. Фестивал ће бити отворен 11. марта на дан
нишког театра премијерним извођењем комада „Путујуће позориште
Шопаловић“ у режији Татјане Мандић Ригонат.
Од 12. до 19. марта биће изведено осам такмичарских представа
и комад у част награђених. Фестивал је основан на иницијативу
градоначелника Ниша, каже директор Народног позоришта у Нишу,
Спасоје Ж. Миловановић.
На програму су представе: “Кад би Сомбор био Холивуд” Народног
позоришта Сомбор, “We are born naked and the rest is…” сцена
МESS Сарајево, “Капитал” Краљевског позоришта Зетски дом,
Цетиње, “Филоктет” ХНК Вараждин, “Балкански шпијун” Народног
позоришта у Београду, “Вишњик” театра Иван Радоев из бугарског
града Плевена, “Фестен” драмског театра из Скопља, “Сумрак
богова” СНГ Марибор и у част награђених представа “Сарајево
1914 Мали ми је овај гроб” позоришне трупе Арс Мориенди из
Солуна.

Председник Савета фестивала редитељ Небојша Брадић истакао је
да ће овај фестивал промовисати позоришне уметнике и ствараоце
са балканског културног простора.
На фестивалу ће публика моћи да погледа комаде који обрађују
текстове од античке драме до савремених аутора, а биће
представљени и
индивидуални уметнички пројекти.
Жири овогодишњег фестивала који ће доделити 10 награда чиниће
Миа Беговић, глумица, Богдан Костеа, редитељ и глумац, Енвер
Петровци глумац, Катарина Коцевска, глумица и драмски писац
Бранислав Жага Мићуновић редитељ.
Како је најављено, биће
додељене и награде округлог стола критике и награде
новинарског жирија.
Најављен је и богат програм пратећих манифестација а кључни је
одржавање дводневне
трибине Театри Балкана-Сарадња
раскршћу 16. и 17. марта у New city хотелу.

Пријем
за
учеснике
Радивоја Кораћа

на

Купа

Поводом завршног турнира Купа Радивоја Кораћа који се по
10.пут под овим именом игра у Нишу
у Градској кући
организован је пријем за представнике КСС-а и кошаркашких
клубова који учествују у полуфиналу купа и надмећу се за
престижни пехар “Жућкове левице”.
Представнике кошаркашких клубова и кошаркашког савеза Србије
примио је Градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је свим
екипама пожелео добродошлицу и изразио уверење да ће се Ниш
показати као добар домаћин,сходно реномеу из претходних
година.
Он је представницима клубова и председнику КСС Предрагу
Даниловићу као и селектору наше репрезентације Саши Ђорђевићу

уручио златнике са ликом Цара Константина.
Председник КСС Предраг Даниловић захвалио се Граду Нишу на
доброј организацији турнира и истакао да ће Ниш имати част да
буде почетком лета и један од градова домаћина такмичења по
групама у оквиру Европског првенства у женској конкуренцији
,чији је домаћин Србија.
У полуфиналу Купа Радивоја Кораћа играће Партизан и
ФМП,односно Црвена звезда и Мега лекс, а финале је на програму
у недељу.

ПРИЈЕМ
ЗА
УЧЕСНИКЕ
НОВОГОДИШЊЕГ КОНЦЕРТА
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је, у Градској кући,
представнике руководства Омладинске филхармоније Наисус као и
солисте који ће наступити на овогодишњем традиционалном
Новогодишњем концерту.
Градоначелник Булатовић је истакао да је право задовољство
видети да и у ово време, када је тзв. популарна музика
апсолутно доминантна, и класична музика итекако има публику, а
традиционални новогодишњи концерт то већ годинама доказује.
”Управо због тога је овај догађај и уврштен у ред јавних
градских манифестација иза којих стоји и подржава их Град Ниш,
јер град без културе је као тело без душе”, рекао је
Булатовић.
Директор, оснивач и диригент Омладинске филхармоније Наисус
Зоран Андрић је поручио да ће нишлије и овога пута моћи да
уживају у непоновљивом и јединственом догађају.
”Дванаест солиста, шест сопрана и шест тенора на једном месту,
на једном концерту, нешто су што до сада није виђено нигде у
свету. Управо због тога смо и одлучили да се концерт са 12

солиста одржи 12. дана јануара, уочи православне Нове године,
и да се нишкој публици представимо јединственим и квалитетним
програмом који ће дуго памтити”, рекао је маестро Андрић.
У разговору са градоначелником своје прве утиске о боравку у
Нишу и очекивања од суботњег концерта изнели су и гости из
иностранства, пошто солисти ове године долазе из Италије,
Аргентине, Аустрије, Јерменије, док боје наше земље бране две
наше уметнице, првакиње Београдске опере.
Домаћинима се, у име солиста, посебно захвалио и један од
најцењенијих италијанских тенора Марко Фрусони, који је већ
неколико пута наступио на новогодишњем концерту у Нишу, и коме
је, према речима маестра Андрића, једногласном одлуком
руководства ансамбла додељено место доживотног председника
Омладинске филхармоније Наисус, због, како је рекао Зоран
Андрић, огромног доприноса који је Фрусони годинама давао овој
музичкој манифестацији.
Традиционални новогодишњи концерт Омладинске филхармоније
одржава се у хали Чаир, у суботу у 20 сати.

Обележено 140 година рада
нишке гимназије “ Стеван
Сремац”
Пре 140 година основана је Прва нишка гимназија „Стеван
Сремац“. Школа је почела са радом на основу
Указа кнеза
Милана Обреновића, 27. септембра 1878. године, у години
ослобођења јужних крајева од Турака.
Од пре неколико година Дан школе, ова угледна образовна

установа, слави 23. новембра. Овогодишње манифестације којима
се обележава Дан школе и јубилеј, почеле су традиционалним
такмичењем у беседништву, а данас је одржана свечана академија
у Народном позоришту.
У име Града Ниша на славне дане и познате личности које су
похађале ову гимназију подсетио је градоначелник Дарко
Булатовић, који је честитао вредан јубилеј професорима.
“Славимо 140 година откако је гимназија почела са радом”,
рекао је диектор гимназије Милан Стојановић. “То је велики
јубилеј. Ово није само годишњица наше школе. Ово је догађај
који је значајан и за наш град, и за целу земљу. Неки људи
који су били део ове школе, на овај или онај начин, ушли су у
историју наше земље. То су људи из света уметности, културе,
политике и уопште јавног живота. Многи значајни људи били су
ђаци ове школе, па тако наш јубилеј престаје да буде интеран”,
каже директор Стојановић.
Он посебно истиче једну особу – професора и књижевника Стевана
Сремца, по коме је школа и понела име.
“Он је оставио велики траг у нашој школи, али нас је повезао
са осталим деловима земље. Он је био човек који је избрисао
све границе, а прославио је не само нашу школу радећи у њој,
већ и град Ниш у својим делима”, рекаo
Стојановић.

је директор

