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Демир Хисар отсекогаш бил лулка на историски но, и на културни вредности и истиот
бил домаќин на голем број манифестации кои ги промовираат тие вредности. Фолклорот
и песната се жив доказ за неисцрпниот креативен дух на нашиот народ.

  

Демир Хисар беше град - домаќин на културно - уметничка манифестација „18та Ревија
на песни, игри и ора“, под покровителство на Здружението на пензионери од Демир
Хисар и Сојузот на Здруженијата на пензионери на Р.С Македонија, на градскиот
плоштад „8. Септември“.

    

На ревијата настапија 4 Здруженија на пензионери, од домаќинот Демир Хисар, Битола,
Прилеп и Крушево со 14 учесници кои заради добро познатите причини се претставија
само со песни, во скратена Програма.
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Градоначалникот Стојановски во своето поздравно и пригодно обраќање ја нагласи
важноста на културните настани, особено кога станува збор за пензионерите кои се
верни чувари на нашето културно богатство.
- Сите треба да настојуваме ваквите манифестации да продолжат и во иднина, како
традиција која треба да опстане во рамките на здруженијата на пензионерите. Ревиите
на песни, игри и ора ги афирмираат наследените вредности кои го потврдуваат нашиот
културен идентитет и творечката автентичност на македонското поднебје. Ние, како
Локална самоуправа ќе продолжиме и во наредниот период да ги поддржуваме,
беспрекорно и несебично ќе ги помагаме, преку кои и, даваме поттик и мотив плус да се
негува културниот патриотизам, а со тоа и да обезбедиме професионална поддршка на
општествено ниво - едукација на помладите генерации за да го зачуваат културното и
уметничкото наследство, истакна Стојановски.
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  .  После свечениот и официјален дел, претседателката на Сојузот на Здруженијата напензионери на Македонија, Станка Трајкова, додели благодарници на претставницитена Здруженијата на пензионери од Прилеп, Крушево, Битола и Демир Хисар, согласноВладините безбедносни мерки за заштита од COVID - 19.  .  
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