Пријем за Христоса Јанулиса

Данас је у кабинету председника Скупштине Града Ниша, проф. др
Милета Илића, приређен пријем за Христоса Јанулиса, унука
славног Јаниса Јанулиса, Грка са Крфа, који је током Првог
светског рата своју њиву поклонио борцима Дринске дивизије,
како би на том месту били сахрањени њихови саборци. Величина
Јаниса Јанулиса огледа се и у томе, што након премештања
посмртних остатака, он није желео да обрађује то своје имање,
из огромног пијетета према српском народу и тим палим
војницима. Данас, на главном тргу на Крфу, постоји споменик
Јанису Јанулису, који је подигао српски народ. Град Ниш, које
ове године обележава неколико јубилеја из периода Првог
светског рата, покушао је да се одужи овом племенитом Грку, на
тај начин што једна улица носи његово име, а постоји и спомен
плоча, као знак захвалности за његов добродушни поступак.
Проф. др Миле Илић је пожелео Христосу Јанулису угодан боравак
у Нишу и захвалио се његовој породици у име руководства Града,
за показану доброту у историјски тешком периоду за српски
народ.

Брига о младима

Град Ниш био је једна од првих локалних самоуправа која је
дефинисала Стратегију безбедности младих, а управо сутра, на
седници градског парламента, биће разматран документ
Стратегије бриге о младима, речено је приликом данашњег
састанка у кабинету председника Скупштине града проф. др
Милета Илића са државним секретаром у Министарству омладине и
спорта Ненадом Боровчанином.
Председник Илић је додао да са поносом може да истакне како
су све битне одлуке о младима до сада у градском парламенту
доношене једногласно, уз консензус власти и опозиције, те да
очекује да ће тако бити донета и Стратегија бриге о младима.
Према Илићевим речима, Ниш и иначе посвећује посебну бригу
месту и улози младих у друштву. О томе сведоче и одлуке о
наградама и признањима за младе таленте и успешне ученике или

студенте, као и одлуке о додели кадровских станова за најбоље
младе стручњаке.
Државни секретар Боровчанин је рекао да су сва добра решења
питања места и улоге младих у друштву добродошла за дефинисање
Националне стратегије бриге о младима за период 2015 – 2025,
која се управо приводи крају. Квалитет тог документа биће
мерен искључиво побољшањем положаја младих и њихова боља
перспектива за живот и професионално усавршавање. У
реализацију програма проистеклих из Националне стратегије,
биће укључена сва министарства Владе Републике Србије а главни
циљ биће да се младима омогуће услови запошљавања, живота и
рада у сопственој зељи а не у иностранству, рекао је Државни
секретар у Министарству омладине и спорта Ненад Боровчанин,
приликом пријема у Скупштини Града Ниша.

Честитка поводом Хануке
Поводом најрадоснијег јеврејског празника Хануке, чије
обележавање почиње вечерас, градоначелник Ниша проф. др Зоран
Перишић упутио је честитку свим верницима јеврејске
вероисповести.
„Драги пријатељи, у име свих грађана Ниша и у своје лично име,
упућем вама и вашој породици искрене жеље за здравље, мир и
сигурност. Сваке године Ханука представља дан када се
подсећамо свих наших заједничких духовних и породичних
вредности. Нека вас у животу прати јунаштво Макабејаца и нека
вам света светлост Ханукије пружи радост, свако добро и дух
заједништва. Хаг Самеах, срећан празник!“, поручио је у
честитки градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.

Празник, који се обележава службама, окупљањем породица и
паљењем свећа на посебном свећњаку, познатом као Менора за
Хануку или Ханукија, осам свећа за осам дана.
Ханука представља прославу победе Јевреја Макабејаца над
паганском хеленско-асиријском војском предвођеном Антиохијем
IV, као и посвећења Другог Храма који је оскрнављен током
хеленско-асиријске окупације Јерусалима.

