ГРАДОНАЧЕЛНИК ФРАНЦУСКОГ
МОНСЕГИРА ПОСЕТИО НИШ
Сарадња између Града Ниша и француске општине Монсегир, започета у
октобру 2012.године у оквиру децентрализоване сарадње са Саветом
департмана Жиронде, а на иницијативу Амбасаде Француске у Србији, са
договором да та сарадња буде посвећена младима, култури и одрживм
локалном развоју, успешно траје, рекао је на данашњем пријему за
градоначелника општине Монсегир, Паскала Лаверња, заменик
градоначелника Ниша проф.др Милош Банђур. Он је истакао значај ове
сарадње која се првенствено огледа у размени искустава у области културе.
Истовремено, заменик градоначелника Ниша захвалио је господину Лаверњу
што је, својим доласком у Ниш, истакао значај џез фестивала Нишвил, уједно
напоменувши да ће фестивал управо отворити мешовити млади џез састав
који чини 17 музичара из нашег града и 23 музичара из Монсегира. Лаверњ је
назначио да му је изузетно драго да постоји сарадња Ниша и Монсегира и да
ће она у годинама које долазе сигурно добијати на интензитету. Похвалио је
фестивал џеза и истакао да му значи што је ових дана у Нишу и што пружа
подршку заједничком џез саставу Нишлија и Монсегирана, али да је ово и
прилика да види на који се начин овај фестивал организује јер и у самом
Монсегиру, градићу од 1 500 становника, имају сопствени фестивал џеза на
који су јако поносни.
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Реконструисан терен на углу Булевара Немањића и улице Бранка Миљковића
од данас носи име нашег познатог кошаркашког аса, Нишлије – Стефана

Јовића. Реч је о терену који је обновљен захваљујући друштвено-одговорној
компанији ПД Моцарт.
Отварању је, поред нашег репрезентативца Стефана Јовића, присуствовао и
члан Градског већа, ресорно задужен за спорт и омладину, Бранислав Качар.
„Ове године приоритет града било је уређење спортске инфраструктуре у
Нишу. Изузетно нам је драго што у том послу нисмо усамљени. Овом
приликом захваљујем се компанији “Моцарт спорт” што помаже
реконструкцију кошаркашких игралишта у Нишу, јер нам је и рекреативни
спорт подједнако важан као и професионални“, рекао је Качар.
Грађани ће убудуће имају прилику да негују здраве животне навике на
специјалној подлози, професионалним конструкцијама и aклиритним
таблама.

