REPORTA@A
60 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ ЕГЗОДУС И 15 ГОДИНИ

Пишуваат:

Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ
Томе ПОСТОЛОВ

СЕЌАВАЊЕ ЗА ИЗГУ

Радовишкото Здружение за заштита на човековите права, кое постои од
15.6.1990 година се соочува со многу проблеми, кои најчесто се од финансиска природа, а на сè тоа влијае и тоа што нема сопствени простории
за слободно дејствување.
Во културно - забавниот дел од оваа прослава, пред присутните гости, со
свои настапи се претставија играорците од Фолклорниот ансамбл "Бучим", а присутните имаа можност да се одморат во пријатно расположение во дворот на манастирот "Свети Архангел Михаил", кој се наоѓа
во непосредна близина на Радовиш.
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Н

еодамна во просториите на Центарот за култура во Радовиш на
свечен и достоинствен начин
беше одбележан 60 - годишниот јубилеј од македонскиот
егзодус и 15 години од постоењето на Здружението за
заштита на човековите права

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

со седиште во Радовиш. На
покана на организаторите, на
годинашнава прослава присуствуваа претставници на повеќе здруженија за заштита
на човековите права и за заштита на правата на децата - бегалци, прогонети од своите

година се соочува со многу
проблеми, кои најчесто се
од финансиска природа, а на
сè тоа влијае и тоа што нема
сопствени простории за слободно дејствување.
Пред присутните се обрати и Ташко Јованов, коорди-

Македонци од Егејскиот дел
на Македонија во антифашистичката борба, која тие ја воделе за свое ослободување.
Реферат за 60 - годишнината од егзодусот, во кој особен акцент им се даде и на
сите страдања кои ги прежи-

ционална историја се осврна
на приликите во времето на
фашистичката окупација и
борбата на Македонците, која тие ја воделе заедно со сите други слободољубиви народи за ослободување и национален препород, со што

БЕНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА
родни огништа пред 60 години. Исто така, имаше гости и
од речиси сите градови во Македонија.

МНОГУБРОЈНИ
АКТИВНОСТИ
Собирот свечено го отвори претседателот на Здружението од градот - домаќин
господинот Ѓорѓи Бехлимов.
Меѓу другото, тој се осврна и
на многубројните активности
кои Здружението ги реализирало во петнаесетгодишниот
период од постоењето, како
и реализираната соработка со
останатите здруженија од државата, конкретно преку нивното здружување во заеднички сојуз остварен преку потпишувањето на заедничката
Спогодба во 1995 година.
Радовишкото Здружение за
заштита на човековите права, кое постои од 15.6.1990

натор на Сојузот на здруженијата од Битола, кој најави
повторна средба на Македонците од нашава и од другата страна, а која ќе се реализира за шест месеци, во
родните места на децата бегалци: Драма, Кукуш, Серез,
Воден, Вичо, Кајмакчалан и
други. При тоа, тој се осврна
и на учеството на голем број

веале бегалците додека ги
напуштале своите родни огништа, поднесе и секретарот
на Здружението од Радовиш,
господинот Ангел Радев.

НАЦИОНАЛЕН
ПРЕПОРОД
Историчарот Кузман Георгиевски од Институтот за на-
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на симболичен начин беше
одбележан и јубилејот - 60
години од победата над фашизмот.
На крај од свеченоста на
сите заслужни кои го помогнаа 15 - годишното опстојување на Здружението за заштита на човековите права од
Радовиш им беа доделени
признанија и благодарници.
Во културно - забавниот
дел од оваа прослава, пред
присутните гости, со свои
настапи се претставија играорците од Фолклорниот ансамбл "Бучим", под раководство на господинот Драган
Ѓорѓиев.
Воедно сите присутни имаа
можност да се одморат во
пријатно расположение во
дворот на манастирот "Свети
Архангел Михаил", кој се наоѓа во непосредна близина на
Радовиш.

