ОТВОРЕН 9. САЈАМ АУТОМОБИЛА У
НИШУ
У хали Чаир данас је отворен 9. међународни сајам аутомобила,
мотоцикала и пратеће опреме у Нишу, који је и ове године
окупио велики број излагача, који су нишкој јавности
представили бројне моделе возила из најновије светске
продукције аутомобилске индустрије.
Сајам је свечано отворио Министар трговине, туризма и
телекомуникација Расим Љајић који је рекао
да је сајам
аутомобила важан, јер је и аутоиндустрија изузетно важна за
нашу земљу. Љајић рекао је да је десет одсто свих страних
инвестиција у сектору аутомобилске индустрије и да је од 2001.
године у Србију ушло око 70 компанија управо из сектора
аутомобилске индустрије.
“На крају крајева, 40.000 људи ради у тим компанијама и ово
заправо јесте један од сектора који је локомотима и мото
развоја укупне наше привреде”, напоменуо је Љајић.
Отварању Сајма присустововао је и Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић који је честитао организаторима Сајма на истрајности
са жељом да наредни, јубиларни, 10. сајам буде и најбољи.
”И са жељом да колико, већ следеће године уђемо у један
пројекат обезбеђивања једног амбијента, простора а онда
и
атмосфере која ће омогућити да Град са поносом дочекује и
сајмове аутомобила и друге сајмове који су значајни, како би
променили слику привредно, пословно, туристичког окружења и
амбијента на боље, и у сврху развоја нашег града и будућности
целог југа Србије”, нагласио је Градоначелник Ниша.
Иначе, сајам ће трајати до недеље 07. октобра, а врата хале
Чаир су отворена за посетиоце сваког дана од 10 до 20 сати.

ВИНА И КУХИЊА ХИЛАНДАРА И
СВЕТЕ ГОРЕ У ДЕЦЕМБРУ И У
НИШУ
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић примио је данас у Градској
кући представнике Удружења кувара Свете горе и манастира
Хиландара, а повод за овај сусрет је промоција хране, дуго
чуваних хиландарских рецепата и вина, која је заказана за
децембар ове године у Нишу.
Организатор ове јединствене манифестације, која се по први пут
одржава у нашој земљи, је нишки Центар за истраживање
медијског простора у сарадњи са Туристичком организацијом Ниш.
Поздрављајући уважене госте, Градоначелник Булатовић је
захвалио на части која је указана Нишу да буде први град у
Србији у коме ће се представити до сада љубоморно чуване тајне
светогорских манастира, и на прилици да тај догађај искористи
и за промоцију туристичких капацитета и туристичке понуде
Ниша.
Булатовић је истакао да је Град спреман да подржи и помогне
организацију овог јединственог догађаја, који ће се, како је
најављено, после Ниша организовати и у Београду и Новом Саду.
Делегација из Грчке, коју чине комерцијални менаџер манастира
Хиландар, Захариос Панајотидис, главни кувар манастира
Хиландара Христос Гремос и шеф кухиње Касиорас Мариос,
Градоначелнику је пренела топле поздраве Игумана манастира
Хиландар Архимандрита Методија и захвалили на гостопримству и
спремности да подржи и помогне представљање и промоцију вина
из манастирских подрума и винограда, као и древну кухињу Атоса
и Хиландара.
Према речима Захариоса Панајотидиса, на тај начин, народ у
Србији, који Хиландар доживљава као једну од своијих највећих

светиња и хиљадугодишњи центар духовности, добиће прилику да
упозна и неке од дуго чуваних тајни, али и знаменитости
Хиландара, које, иако нису директно везане за духовност и
веру, представљају део нашег наслеђа.
Уједно, како је речено, то ће бити прилика за ближе повезивање
и сарадњу Ниша и Светогорских манастира и у туристичком
смислу, као и за унапређење размене у оба смера управо кроз
промоцију и развој гастротуризма, започету током пролећа, када
је делегација Ниша и посетила Атос и грчку регију Волви.
Поред Градоначелника, пријему су присуствовали и градска
већница Јелена Митровски, директор Туристичке организације Ниш
Урош Парлић, као и иницијатор читаве ове идеје и директор
Центра за истраживање медијског простора Здравко Стојнић.

Отворена
манифестација
„Откријте
традицију“на
локацији „Видриште“
На простору „Видриште“ у близини Миљковца одржана је
манифестација „Откријте традицију“ која представља део
пројекта „Туризам и традиција разнобојно,забавно,атрактивно“.
Овај догађај као део ИПА програма заједно реализују Градска
општина Црвени крст уз помоћ Града Ниша и партнери из обласне
администрације Перник из Републике Бугарске.
Гости манифестације су дочекани у традиционалним ношњама са
погачом и сољу,а на неколико пунктова били су постављени и
штандови са народним рукотворинама и производима базираним на
традицији српског и бугарског народа.
Присутне су поздравили представници општина Црвени крст и

Перника ,а манифестацији је присуствовао и градоначелник Ниша
Дарко Булатовић .
За све посетиоце приређен је и пригодан културно-уметничи
програм , а на самом улазу у Видриште постављена је мапа са
тачним локацијама природних и спортских локација на овом
подручију.

Дан без аутомобила
У оквиру Европске недеље мобилности Град Ниш је, као и
претходних година, узео активно учешће у међународној кампањи
чији је мото ове године „Комбинуј и крећи се“.
Циљ је да се кроз промотивне манифестације и спровођење мера
учини покушај да се смањи коришћење путничких аутомобила и
побољшају услови за јавни саобраћај, кретање бициклиста и
пешака.
Овим поводом одржана је манифестација „Дан без аутомобила“
па су улице Вожда Карађорђа и Генерала Милојка Лешјанина биле
затворене на потезу од „Уреда“ до „Суда“.
Учешће на манифестацији су узели бројни
предшколског и школског узраста;

спортисти као И деца

У име Града Ниша присутне је поздравио заменик градоначелника
проф.др Милош Банђур, а затим је одржана рекреативна
бициклистичка вожња од Трга Краља Милана, улицама Стефана
Првовенчаног, 7. јули и Булевар Немањића до Дома здравља,
улицом Војводе Мишића до раскрснице Црвени певац и улицом
Вожда Карађорађа назад до Трга Краља Милана.
На званичном отварању манифестације, поред заменика
градоначелника присутнима су се обратили
Јоаким Ваерн,

заменик амбасадора Шведске у Србији и Клара Даниловић,
саветница за област урбанизма и становања у Сталној
конференцији градова и општина.
Ову традиционалну манифестацију организовали су ЕУ инфо Кутак
И Град Ниш.

65.година
неурологију

Клинике

за

На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је
обележено 65.година од оснивања нервног одељења у нишком
клиничком центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко
Булатовић који је честитао запосленима на клиници значајан
јубилеј и истакао важност ове веома сложене медицинске гране
која се бави збрињавањем пацијената са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни
скуп под називом „Од дескрипције до интервенције“на којем
учествују лекари и техничко особље из Ниша ,али и осталих
градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је
велики број реномираних стручњака и представља значајну
медицинску установу из ове области ка којој гравитира велики
број грађана југоистока Србије.
На кеју код Официрског дома одржана је свечаност којом је
обележено 65.година од оснивања нервног одељења у нишком
клиничком центру,претече данашње Клинике за неурологију.
У име Града Ниша присутне је поздравио градоначелник Дарко

Булатовић који је честитао запосленима на клиници значајан
јубилеј и истакао важност ове веома сложене медицинске гране
која се бави збрињавањем пацијената са неуролошким проблемима.
Упоредо са обележавањем вредног јубилеја одржава се и стручни
скуп под називом „Од дескрипције до интервенције“на којем
учествују лекари и техничко особље из Ниша ,али и осталих
градова Србије.
Током 65.година постојања Клиника за неурологију изнедрила је
велики број реномираних стручњака и представља значајну
медицинску установу из ове области ка којој гравитира велики
број грађана југоистока Србије.

Пријем
за
чланове
састава „Траг“

етно

Заменик градоначелника Ниша проф. др Милош Банђур примио је
данас у Градској кући Борислава Максимовића, сарадника за
културу представништва Републике Српске у Србији и чланове
етно састава „Траг“ из Републике Српске, који у Нишу бораве у
оквиру обележавања Дана Републике Српске од 3-8 септембра.
Етно група „Траг“ је вокално-инструментални састав који негује
традиционалну музику Балкана. Делује од 2003. године. Групу
чини десет чланова: четири женска вокала и шест
инструменталиста. Акценат је на традиционалним инструментима
(фруле, гајде, кавал, тарабуке, тапан), али у саставу су и
класични инструменти – гитара и виолина, као и модерни– клавир
и бас-гитара.
У срдачном разговору заменик градоначелника је пожелео
добродошлицу члановима овог састава и истакао нераскидиве везе
између Србије и наших сународника који живе западно од

Дрине.Овакве манифестације су један од начина неговања
народних традиција и култруно-историјског наслеђа српског
народа,речено је између осталог током сусрета.
Етно састав „Траг“ одржаће бесплатан концерт за све Нишлије
вечерас од 20 сати у Дому Војске.
На репертоару групе су песме из Републике Српске, Србије, Црне
Горе, Македоније и Бугарске. С обзиром на то да “Траг” често
наступа у Русији, у репертоар су уврстили и руске песме. Група
Траг је наступала на многим значајним манифестацијама у БиХ и
иностранству.

ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У НИШУ
У оквиру манифестације „Дани Републике Српске у Србији“

5. септембра 2018. Године у 20.00 сати у дворишту Студентског
културног центра Ниш (двориште Бановине) ДИС театар из Бања
Луке извешће представу „Неизговорени гласови“
6. септембра 2018. године у 20.00 сати у Великој сали Клуба
Војске Србије у Нишу, певачка етно-група „Траг“ одржаће
бесплатан концерт за грађане Ниша.

Етно
група
„Траг“
је
вокалноинструментални састав који негује
традиционалну музику Балкана. Делује од
2003. године. Групу чини десет чланова:
четири
женска
вокала
и
шест
инструменталиста.
Акценат
је
на
традиционалним инструментима (фруле,
гајде, кавал, тарабуке, тапан), али у
саставу су и класични инструменти –
гитара и виолина, као и модерни– клавир и
бас-гитара.
На репертоару групе су песме из Републике Српске, Србије, Црне
Горе, Македоније и Бугарске. С обзиром на то да “Траг” често
наступа у Русији, у репертоар су уврстили и руске песме. Група
Траг је наступала на многим значајним манифестацијама у БиХ и
иностранству.
Улаз на оба догађаја је слободан.

СВЕЧАНОМ ПРЕДАЈОМ КЉУЧЕВА
ГРАДА АНИ СОФРЕНОВИЋ,ПОЧЕЛИ
53.ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалном предајом кључева града глумцима и пројекцијом
филма „Јужни ветар“ редитеља Милоша Аврамовића, почео је
Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма, Филмски
сусрети Ниш 2018.
Како је то већ уобичајено из Градске куће, где је приређен
пријем за учеснике и госте нишког фестивала, око 50 пристиглих
глумаца и чланова филмских екипа, црвеним тепихом преко

тврђавског моста, са замеником градоначелника проф.др Милошем
Банђуром,
стигли су до Летње позорнице. Заменик
градоначелника Банђур истакао је да је поносан што Град Ниш
баштини традицију најстаријег филмског фестивала у Србији,
најстаријег у региону и што је специфичан управо по томе јер
је посвећен глумцима.
„Колеге глумци, Тврђава је наша!“, чуло се по 53. пут, на
церемонији свечаног отварања фестивала. Пред препуном Летњом
позорницом, кључеве града, председници овогодишњег жирија, Ани
Софреновић предао је заменик градоначелника Ниша проф. др
Милош Банђур. Примивши кључеве града од господина Банђура, Ана
Софреновић је рекла:
„Поглед са Летње позорнице на публику обавезује све глумце да
сваке године буду што бољи. Већ 53 године ви сте ти који нама
глумцима дајете подршку, снагу, гледате нас и по киши, у шта
сам се уверила пре неколико година. Ви сте ти који дајете
разлог глумцима да сваке године дођу у Ниш. Хвала вам на
томе”.
Прве фестивалске вечери, по традицији, уручена је и награда
„Павле Вуисић“. Радошу Бајићу, глумцу и редитељу. Признање је
уручио Владан Живковић уметнички директор фестивала.
„Нема нас много који се можемо похвалити да смо играли са
глумачком громадом какав је био наш Паја. Прошло је више од 40
година, од када сам први пут, заједно с њим, стајао на овој
сцени после приказивања филма „Бештије“ на тадашњим Филмским
сусретима. Вечерас се тај круг затвара и од вечерас сам у
друштву бесмртних”, рекао је Бајић.
Филмске сусрете отворила је светска премијера филма „Јужни
ветар“ редитеља Милоша Аврамовића. Нишка публика имала је
прилику да прва погледа ово филмско остварење, с обзиром на то
да је српска премијера „Јужног ветра“ најављена за 14.
новембар у Београду.
Као други приказан је филм „Границе кише“ аутора Николе

Мијовића и Владимира Судара.

ПОСЛЕ ДВОГОДИШЊЕ ПАУЗЕ,У НИШУ
ПОНОВО „БУРЕГЏИЈАДА“
У организацији Уније пекара и Туристичке организације Ниш, уз
подршку Града Ниша и осталих пријатеља манифестације која
окупља велики број посетилаца, после двогодишње паузе, у Нишу
је синоћ отворена популарна „бурегџијада“. Дани бурека трајаће
до 19.августа. Добро познат специјалитет са ових простора,
припремаће за све љубитеље бурека шесторо нишких мајстора и
три пекаре из Грчке, Бугарске и Македоније. Сви посетиоци,
моћи ће да пробају и бурек са неконвенционаљлним састојсцима,
као што је плазма, еурокрем, чоколада, банане, али и највећи
бурек кога ће направити једна од пекара учесница.
На Амфитеатру на Кеју сваке вечери од 20.00 часова припремљен
је богат музички програм, а на самом отварању за све госте
„бурегџијаде“ свирао је Ђорђе Давид са својим бендом „Death
Saw“.

ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНОВЕ ОРКЕСТРА
РОГНАН
ХОРНОРКЕСТАР
ИЗ
НОРВЕШКЕ
Чланица Градског већа за културу Јелена Митровски и помоћник
градоначелника проф.др Небојша Ранђеловић примили су вечерас у

Градској кући госте из Норвешке, чланове оркестра Рогнан
хорноркестар који су гости Града иучесници џез фестивала
Нишвил. Одржали су концерт на Амфитеатру на кеју који је
одушевио присутне Нишлије. Пријему су присуствовали
и градоначелници Ниша и Салтдала, Дарко Булатовић и oooРуне
Берг, који су искористили прилику да разговарају и о наставку
сарадње два побратимљена града.
Иначе, оркестар је основан, управо на данашњи дан,давне
1908.године под именом Рогнан Хорнмузик и један је од првих
чланова музичког удружења у Северној Норвешкој. Има 28
чланова.
Гости су се захвалили на срдачној добродошлици и истакли да им
је изузетно задовољство што своју музику могу да представе
Нишлијама. Одушевљени су фестивалом и свим пратећим
програмима. Помоћник градоначелника Ниша Небојша Ранђеловић
истакао је да му је драго што је имао прилику да слуша
извођење Рогнанхорноркестра, иначе аматерскогоркестра, и
пожелео им још много успешних наступа и пријатан боравак у
Нишу, уз жељу да се културна сарадњадва града побратима у
наредном периоду ипрошири. Гости су, заједно са нишком
Импресијом, у Градској кући, извели и пригодан музички
програм, и најавили могућност наставка сарадње.

