ОБЕЛЕЖЕНА
ГОДИШЊИЦА
БИТКЕ НА ЧЕГРУ
Ресорни одбор Министарства за рад, борачка и социјална питања и Град Ниш
обележили су 209. годишњицу Чегарске битке. Код спомен комплекса на
Чегру, венце су положили представници министарства за рад и социјална
питања, градоначелник Ниша Дарко Булатовић са сарадницима, општина
Пантелеј, Нишавски управни округ, војске, полиције.
Битка на Чегру једна је од пресудних битака, вођених у Првом српском
устанку између српских устаника и Турака. Одиграла се 31.маја 1809.године
на брду Чегар код села Каменица надомак Ниша.
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. Да би застрашио Србе, турски паша је у знак освете и опомене
наредио да се од лобања палих српских устаника сагради Ћеле-кула. У Ћелекулу узидане су 952 лобање и она данас стоји као симбол борбе Срба за
независност.

СВЕТА ЛИТУРГИЈА И ПОМЕН
ЧЕГАРСКИМ ЈУНАЦИМА
Поводом обележавања годишњице Битке на Чегру, у дворишту Ћеле-куле
служена је литургија и парастос страдалима српским јунацима. Литургију је
служио Његово преосвештенство владика нишки Арсеније у пратњи великог
броја свештеника епархије нишке.

Иначе, прво обележје места на коме је била Чегарска битка подигнуто је 4.
јула 1878. године са натписом: “Војводи Стевану Синђелићу и његовим
неумрлим јунацима, који овде славно изгибоше 19. маја 1809. године
нападајући Ниш. Књаз Милан М. Обреновић и његова храбра војска покајаше
их 29. децембра 1877. године освојивши Ниш.” Данашњи споменик у облику
куле – симбола војног утврђења – подигнут је поводом педесетогодишњице
ослобођења Ниша од Турака 1. јуна 1927. године. У полукружној ниши
споменика на Чегру постављено је 1938. године бронзано попрсије Стевана
Синђелића.

ДАНИ ВОДЕ У НИШУ
У хали Чаир у Нишу данас је почео дводневни Међународни сајам водоводне
и канализационе опреме Дани воде, који је окупио више од 25 излагача из
земље и иностранства.
Сајам је отворио државни секретар у Министарству заштите животне
средине Иван Карић, а сајму је присуствовао и први човек града Ниша,
градоначелник Дарко Булатовић. Он је овом прилико истакао да на читавом
региону од Београда до Софије, све до прошле године, није било прилике да
се на један професионалан и организован начин сви заинтересовани упознају
са новим технолошким достигнућима у области пружања комуналних
услуга.“Међународни сајам Дани воде постао је место где се срећу
реномиране домаће и иностране компаније, место на којем се презентују
трендови и разноврсна искуства из области производње и дистрибуције воде
за пиће, каналисања и пречишћавања отпадних вода, а Ниш је управо град са
одговорном и еколошки освешћеном политиком“, поручио је он. Булатовић је
истакао да Ниш, уз подршку Републике и ЕУ, ради пројекат изградње
постројења за пречишћавање отпадних вода, што је највећи
инфраструктурни пројекат у Србији у области заштите животне средине.
Он је свим посетиоцима и гостима пожелео пријатан боравак у Нишу.

ЕВЕРГРИН У НИШУ
Град Ниш по први пут домаћин је Евергрин фестивала који се, у склопу славе

постигнемо да се ромска заједница укључи у нормалан живот какав имају
други грађани“, изјавила је Михајловићева.

синдромом Ниш захвалили су локалној самоуправи што им је омогућила да
отпутују у Градишку и посебно нагласили да је количина позитивних емоција
које су покупили на фестивалу нешто најизузетније за њих. „У нашим
животима и породицама постоји велика доза стрепње, страха и неизвесности
за сваки наредни дан. Мало је речи да опишемо доброту и величину срца
наших домаћина који су нам приредили бајку коју ћемо и ми и наша деца
заувек памтити“, рекли су у удружењу. Они су захвалили и нашим
сународницима из Градишке и читаве Републике Српске на свему што су им
приредили истичући да је било велико задовољство присуствовати једном
оваквом фестивалу.

ПРИЈЕМ ЗА ДЕЦУ СА КОСОВА
Чланица Градског већа, ресорно задужена за културу, Јелена Митровски,
угостила је данас у Градској кући, децу из села Горње Кусце код Гњилана,
учеснике Дечије уметничке колоније Грачаница која се у Нишу одржава
15.пут. Организатори колоније, Нишки културни центар, припремили су
вишедневни програм за ову децу, чија су интересовања првенствено везана
за уметност, музичку, ликовну и драмску. Чланица Градског већа Јелена
Митровски пожелела им је добродошлицу у Ниш и леп боравак у Сићеву. Она
је истакла да се нада да ће им боравак овде остати у лепом сећању и да ће
им радионице помоћи да стекну нова знања и остваре неке своје жеље.
Према речима гостију из Гњилана, у свом селу имају све услове за похађање
школе, али им недостају позориште, биоскоп, базен и преко потребна
слобода. Утисци о Нишу су, како су рекли, изузетни, а све радионице које у
Сићеву похађају итекако ће им олакшати рад у школи и за њих представљају
незаборавно искуство.

Честитка Дарка Булатовића,
градоначелника
Ниша
Рукометном
клубу
„Железничар“
Након победе рукометаша нишког Железничара над екипом Војводине из
Новог Сада у претпоследњем 29.колу првенства Србије, градоначелник
Ниша Дарко Булатовић упутио је честитку следеће садржине:
Рукометашима, стручном штабу и руководству РК Железничар упућујем
срдачне честитке на изузетном успеху у овогодишњем националном
шампионату наше земље. Победом над Војводином обезбедили сте пласман у
СЕХА лигу чиме сте остварили постављени циљ пред ову сезону и клуб
поново вратили на међународну сцену.
Како је пред клубом још већа и историјска шанса да у последњем колу плеј
офа и првенства на утакмици са Металопластиком у Шапцу избори победу,
која би Железничару донела и титулу државног првака Србије, прву у богатој
клупској историји, али и историји нишког рукомета, свакако и приликом да се
заигра и у Лиги шампиона Европе, убеђен сам да ће крај ове рукометне
сезоне потпуно бити обележен традиционалном плавим бојама клуба из
Ниша – и пласманом у СЕХА лигу и недавно освојеним пехаром у Купу Србије
и на крају остврањем великог сна и титулом првака државе.
У свему сте потврдили и успесима у овој сезони доказали да је Ниш
деценијама и од средине прошлог века у правом смислу речи рукометни
град, да је расадник талената и да Нишлије живе за овај спорт.
Овом приликом захваљујем и свим спортским радницима у Нишу и
суграђанима, љубитељима овог спорта, који су на одлучујућем мечу против
Војводине били уз клуб и својим спортским навијањем и фер понашањем
допринели овом успеху.
Наредне године РК „Железничар“ прославиће 70 година постојања и рада и
чврсто верујем да су овогодишњи успеси, за које се надамо да ће бити
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до сада примљено око 40 деце, али да места још увек има.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је присуствовао отварању вртића
„Зека“ у Медошевцу, истакао је да са овим новим вртићем сада нишка
предшколска установа има укупно 26 вртића. “Прошле године смо преузели
вртић „Сунце“ у Дуванској индустрији, а ове године ће и насеље Брзи Брод

