Ençets okulu müdürü, yeni ders yılında
daha çok sponsor olmasını diliyor

Kırcaali Haber gazetesine

Ençets (Salman) “Aziz Kiril
ve Metodius” İlköğretim Okulunun 7 yıldır müdürü Valentina Tsvetanova. Onunla
beraber okulda 15 öğretmen
çalışıyor.
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Kırcaali Sanayi Ürünler Pazarı’nın açılışı yapıldı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’nin dev Üreticiler Pazarı’nın kuzey
kısmına kurulan Sanayi Ürünler Pazarı resmi
olarak halkın hizmetine
açıldı. Böylece Kırcaali
Belediyesi, vatandaşların refahı için bir büyük
adım daha attı. Açılışta
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Yardımcısı Müh. Nurcan
Hüseyin, Üreticiler Pazarının Müdürü Müh. Lütfi
Ahmet, birçok Meclis
üyesi, Belediye Dairesi
memurları, köy muhtarları, yeni açılan Sanayi Pazarında bulunan dükkan
sahipleri, pazarcılar ve
çok sayıda vatandaşlar
bulundu.
Sanayi Pazarının açılış töreni Kırcaali Kültür
Evinde faaliyet gösteren Jana Stankova’nın
iki Bulgar halk türküsü
söylemesiyle başladı.
Hemen ardından halk
sanatçısı Mahmut Süleyman törenin sebebine uygun olarak ünlü
Kırcaali’nin Pazarı türküsüyle herkesi selamladı.

a

san Azis’in sarf ettiği
çabanın altını çizerek,
teşekkür etti. Üreticiler
Pazarı kuruluşunun müdürü, ileride de Kırcaali
Belediyesi yönetimiyle
yapılan bu faydalı işbirliğin süreceğinden ve
Kırcaalilerin kendilerini
Avrupalı hissetmelerinin
sağlanacağından şüphesi olmadığını ifade etti.
Onun ardından Kırcaali

İlk söz verilen Üreticiler
Pazarının Müdürü Müh.
Lüt f i Ahmet, Sanayi
Ürünler Pazarının inşaatında Kırcaali Belediye
yönetimi ve Üreticiler Pazarı kuruluşunun yaşadığı problemleri hatırlattı.
İnşaatın durdurulması
girişiminde bulunan bazı
siyasetçileri göz önüne
getirerek, yeni seçilecek
belediye yöneticilerinin

Kırcaali Belediye Başkan adayı
olarak 8 kişi kayıt oldu
Sayfa 2

a

“Okul Sütü” için dilekçe
kabulüne başlandı
Sayfa 3

Kırcaaliler için yapılacak
başka altyapı projelerinde yardımcı olmazlarsa,
hiç olmazsa engel olmamalarını diledi. Müh.
Ahmet, yeni pazarın inşasının 4 Ağustos 2010
tarihinde başlanıldığına,
fakat dört gün sonra
Devlet Tarım Fonu tarafından durdurulduğuna
dikkat çekti. Projenin
tekrar 4 ay sonra 7 Ara-

a
a

Belediye yönetimi ve yeni
dönem için Hak ve Özgürlükler Hareketinden
tekrar aday gösterildiği
için seçim kampanyası
içinde bulunan Belediye
Başkanı Hasan Azis adına Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Nurcan Hüseyin, Kırcaalilerin yeni
edinimlerini kutladı. YapDevamı sayfa 4’te

lık 2010 tarihinde temeli
atılmıştı. Sayın Ahmet,
böylece 75 günde icra
edilmesi planlanan projenin hemen hemen 1
yıl gecikmeyle Sanayi
Ürünler Pazarının Kırcaalilerin hizmetine açıldığını kaydetti. Müh. Lütfi
Ahmet, tüm zorluklara
rağmen projenin hayata
geçirilmesi için Kırcaali
Belediye Başkanı Ha-

S o f ya’d a İ s l a m i b i l g i l e r
yarışması düzenlendi
Sayfa 5

Okul zili 2011/2012 eğitimöretim yılını başlattı
Sayfa 7
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Turhan Gençoğlu: “Türk Azınlık Vakıflarına ait mülklerin verilmesini
hem hukuki açıdan ve hem de bir insanlık görevi olarak bekliyoruz.”
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan Gençoğlu:
“Türk Azınlık Vakıflarına ait mülklerin verilmesini hem hukuki açıdan
ve hem de bir insanlık
görevi olarak bekliyoruz.” dedi.
17 Eylül 2011, Cumartesi günü Bursa Atatürk Stadı’nda bu yıl
ikincisi düzenlenen “2.
Büyük Rumeli Balkan
Şöleni”nde konuşma
yapan Balkan Rumeli
Göçmenleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan Gençoğlu;
“Konfederasyonumuz
bugün; son gelişmeler
sonucu 36 ilde 9 Federasyon ve 143 dernekten oluşan, yurdumuzun diğer illerinde de

çalışmalarını devam
ettiren dev bir yapı haline gelmiştir.
23 Ekim 2011 Pazar
günü Bulgaristan’da
yerel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı
seçimleri yapılacaktır.
Gerek orada ve gerekse yurdumuzdaki soydaşlarımızın geleceği
açısından, seçimlere
katılımın çok önemli
olduğunu özellikle belirtmek ve hatırlatmak
isterim” dedi.
Gençoğlu, Tüm Dünyaya açık çağrı yaptı
Tur han Genç oğlu,
yaptığı konuşmada
azınlık hakları konusuna da değindi. Genç o ğ lu; “ G e ç t i ğ i m iz
günlerde hükümetimizce tüm dünyaya örnek
olacak bir karar alındı,

zın malları ile ilgili böyle
bir kararın alınması en
büyük temennimiz ve
hakkımızdır, bunu bekliyoruz. Hem hukuki açıdan ve hem de bir insanlık görevi olarak biz
bunu izleyeceğiz. Hem

atılım yapıldı. Ülkemizdeki azınlık vakıflarına
ait mülklerin kendilerine verilmesi yolunda
bir uygulamaya gidildi.
Bu olayın bizlere demokrasi dersi verme
çabasında olan, sözde
insan haklarını savunur görüntüsü veren,
çoğu zaman gerçekleri görmekten kaçınan

ve kulakları sağırlaşıp
duymaz hale gelen
toplumlara bir ders ve
örnek olması gerekir.
Başta Bulgaristan ve
Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Kosova,
Macaristan, Sırbistan,
Karadağ’daki sayıları
binleri aşan vakıflarımı-

Bulgaristan`da onbinlerce oy engellendi
Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu (BRGK) Genel Başkanı Turhan Gençoğlu,
Bulgaristan`da yapılacak yerel seçimlere
değindi.
Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Ekim 2011`de
Bulgaristan`da yerel
ve Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin aynı anda
yapılacağını söyledi.
Ellerinde Bulgaristan
vatandaşlığıyla ilgili
geçerli belge veya pasaportları bulunan 18
yaşın üzerindeki Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye`de sadece
Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanabileceğini ifade eden Gen-

çoğlu, şöyle konuştu:
``Bulgaristan`da 2011
yılında kabul edilen yeni
seçim kanunu uyarınca, Türkiye`de yaşayan
onbinlerce kişinin yerel
seçimlerde oy kullanması engellendi. Yerel
seçimlerde seçmenlerin
oylarını kullanabilmeleri
için seçimlerden en az

4 ay öncesine kadar
Bulgaristan`da ikamet
etme ve daimi adreslerinin Bulgaristan`da
olması şartı getirildi.
Yapılan bu değişiklik ile
ülkemizde ikamet eden
çifte vatandaşlı soydaş
seçmenlerimizin Bulgaristan yerel seçimlerinde oy kullanmalarının
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önüne geçildi.``
Türkiye`de yaşayan
Bulgaristan vatandaşlarının yerel seçimlerde
oy kullanabilmelerine
yönelik hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini
vurgulayan Gençoğlu, ``Bu kardeşlerimiz,
Türkiye`ye göç etmediler, zorla gönderildiler. İki ülkede istedikleri yaşama sahip
olmalılar. Bulgaristan
ve Türkiye`de yaşama
hakları olduğu için yerel seçimlerde oy kullanmaları gerekir`` diye
konuştu.

dünya kamuoyunu bilgilendirmek ve hem de
uluslararası sivil toplum
örgütlerini uyarmak ve
harekete geçirmek için
gereken girişimlerde
bulunacağız.” dedi.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye
Başkan adayı olarak
8 kişi kayıt oldu

Kırcaali Belediye Seçim Komisyonundan son
kayıt gününden sonra, 23 Ekim 2011 tarihinde
yapılacak Cumhurbaşkanı ve Belediye Başkanı,
Meclis Üyeleri ve Muhtar seçimleri için 8 Kırcaali
Belediye Başkan adayının kayıt oldukları bildirildi.
Onlardan sırasıyla Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) adayı Hasan Azis ve ardından Bulgar
Sosyalist Partisi (BSP) adayı Milko Bagdasarov
ve GERB partisi adayı İliya İliev, Kırcaali Belediye
Başkanı olmak için en çok oy almaları bekleniyor.
Üçü de seçimlere, Merkez Seçim Komisyonunun
belirlediği kurallara göre, aday gösterildikleri partinin numarasıyla katılacaklar. Böylece Kırcaali Belediye Başkanı seçimi için hazırlanacak entegre
oy pusulasında Hasan Azis’in seçilme numarası 7,
Milko Bagdasarov’un 8, İliya İliev’in ise 2 olacak.
Diğer Kırcaali Belediye Başkanı adayları RZS’nin
(Düzen, Yasallık, Aadalet) İvan Stoev, DSB’nin
(Güçlü Bulgaristan İçin Demokratlar) Radoslav
Milev, ENP’nin (Birlik Halk Partisi) Adem Mehmed, Ataka’nın Nikolay Rıjev ve “Birlik” Ulusal
Hareketinin adayı Neşko Neşev’tir.
Kırcaali Meclis Üyeleri listesiyle seçime 16 parti,
koalisyonlar ve inisiyatif komiteleri katılıyor. Onların 3’ü Dr. Marin Muhtarov, Kameliya Kolçeva ve
Radoslav Mitrev bağımsız aday olarak seçimlere
katılacaklar. Sadece HÖH ve GERB partileri 41
adaydan oluşan tam Meclis Üyesi listeleri öneriyorlar. BSP partisi ise 26 Meclis Üyesi önerisinde
bulunuyor.
Kırcaali Haber
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“Okul Sütü” için dilekçe kabulüne başlandı
Devlet Tarım Fonu İl
Müdürlükleri, Avrupa
Birliğinin (AB) “Okul
Sütü” şeması üzere
sağladığı mali yardımın alınabilinmesi için
dilekçe kabulüne başladılar.
Eğitim kurumları müd ü r l e r i, 2 011-2 012
eğitim yılı için Kırcaali
Tarım Fonu İl Müdürlüğüne okul sütüne talip
olmak için 30 Eylül’e
kadar dilekçe sunabilirler. Ödeme Ajansı,
çocuk başına günde
maksimum 0,25 litre
süt ücreti ödemesi yapacak. Sütün tek kullanımlı pakette olması
şart koyulmuştur. Pa-

sınıf süt için ise 16 Avro
ve 46 Avro Cent.
Bulgaristan’da “Okul
Sütü” şeması dördüncü
sene artık uygulanmaktadır. Bu yardım, okula
devamlı giden öğrenci-

İnsan dünya üzerindeki düşünen tek varlık
olmasına rağmen, her
zaman bu özelliğini gerektiği gibi kullanamaz.
Akıl gibi mükemmel bir
özelliği sahip olmamıza
rağmen bazen yaptığımız bazı hal ve hareketler sanki bu özelliğe
sahip değilmişiz gibi
algılanmasına neden
oluyor. Bununla ilgili
birçok örnek verilebilir.
İsterseniz bunlardan
bazılarını şöyle bir gözden geçirelim.
Günümüzde birçok
kişinin sigara, içki ve
uyuşturucu gibi alışkanlıklar edindiğini görüyoruz. Bütün bunların sağ-

ket etiketinde gramajı
ve kullanım süresinin
belirtilmesi zorunludur.
Aynı istemler okullarda çocuklara verilen
peynir ve kaşar peyniri
için de geçerlidir. Çocuklara eğer sandviç
ve süt ürünleri sunulu-

yorsa, onlar mutlak ayrı
pakette olmalı ve etiketlerinde miktarı yazılmış
olmalıdır. AB, Ödeme
Ajansı aracılığıyla, birinci sınıf 100 kilogram
süt ürünleri için 18 Avro
ve 15 Avro Cent mali
yardım sağlıyor, ikinci

lık açısından aşırı derecede zararlı olduğunu
bilmelerine rağmen bu
gibi zararlı maddeleri
tüketmektedirler. Kendilerine yaptıklarının yanlış olduğunu ve zararlı
olduğunu söylemeye
kalksanız size verecekleri cevap herhalde böyle olur ‘ Ben dünyaya bir
kere geldim !!! ’. Bakın
aslında kendileri de bu
hayata ikinci kez gelmeyeceklerini bildiklerine
rağmen, hayatı sağlıklı
bir şekilde sürdürmek
yerine zehirlemeyi tercih ediyorlar.
Çok tuhaf olan bir diğer
mesele ise günümüz
gençlerinin yaptıkları
acayip işlerdir. Her genç
ilgi odağı olabilmek için
bir sürü yöntem dener.
Özellikle de kızların
ona karşı daha yakın
olmasını çok ister. Hatta o kadar çok ister ki
kulağına küpe takarak,
vücuduna ağda yaptırarak, kaşlarını yolarak
veya makyaj yaparak
onlarla bütünleşmeye
çalışır. Benim merak
ettiğim, eğer kadınlar

böylesine süslenen
‘Erkekleri’ erkek olarak
görüyorlarsa doğal kalan erkekleri ne olarak
görüyorlar acaba?
Hayret ettiğim bir diğer
mesele ise günümüzde
cahil ve sahtekâr insanları kendimize yönetici seçmemiz, akıllı ve
dürüst kişileri ise dışlamamızdır. Bu durum
hakikaten anlaşılması
çok güç bir durumdur.
Bir toplum kendisine bir
lider seçeceği zaman
nedense tam yöneticiliği hak etmeyen ve işin
ehlin olmayan kimseleri seçiyor. Her ne kadar
bu seçimlerinde çok çabuk pişmanlık duysalar
da her seferinde hep
aynı hatayı yapıyorlar.
Çok sık kullandığım bir
laf vardır “ Bir toplum
nasılsa o toplumun yöneticisi de öyledir.”
Sonuç olarak bizler
Allah’ın bize verdiği
AKIL nimetini olabildiğince olumlu bir şekilde kullanmaya ve her
zaman doğru düşünerek hareket etmeye çalışalım.

Televizyon, Şumen’de en çok kulbildirildi. Buna
lanılan elektronik eşya tıngörealdığı
Şumen’deki araç
Şumen’de en fazla kullanılan elektronik eşyanın
televizyon olduğu ortaya
çıktı. Bu sonuç, bu yıl
şubat ayında yapılan genel sayımda belli oldu.
Son 10 yılda en fazla
kullanılan buzdolabı geri
plana geçmiş durumda.
Ortaya çıkan sonuçlara
göre Şumen’de evlerin
%97,6’sında televizyon ve
çanak anten bulunuyor.

faydalanabilmeleri için
Devlet Tarım Fonuna
bağlı Ödeme Ajansının
okul sütüne talip olan
kurumları onaylaması
şarttır.
Kırcaali Haber

Son on yılda Bulgaristan’da 11
binden fazla kişi intihar etmiştir

Ne kadar da tuhaf...

Fevzi EHLİMAN

lere yöneliktir. Şema,
tüm devlet veya özel
olan okul öncesi eğitim
kurumlarını, ilköğretim
okullarını ve ortaokullarını kapsamaktadır.
Bu mali yardımdan

Televizyon en çok kullanılan elektronik eşya olarak
listenin ilk sırasında. Telefonlar %90,4 ile televizyonu takip ederken, üçüncü
sırayı ise %89 ile buzdolabı alıyor. Bu sonuçların
aksine Şumen’de halen
lüks olarak görülen bulaşık makinesinin kullanımı
sadece %4,5. Ayrıca son
yılarda Şumen halkının
daha fazla otomobil sa-

sayısında % 7’lik bir artış
gözleniyor. Son zamanlarda Şumen’de internet
kullanımında da artış var.
Her ne kadar diğer şehirlere nazaran az da olsa,
her 4 aileden biri internet
kullanmakta. Bu sonuçlar Şumen’de elektronik
eşyaların ciddi anlamda
yaygınlaştığını gösteriyor.
Fevzi EHLİMAN

Ulusal İstatistik
Enstitüsü’nün verilerine
göre, 2000-2010 yıllarında Bulgaristan’da toplam
11 646 kişi intihar etmiş
veya kendilerine bilinçli
olarak zarar vererek ölmüşlerdir. İntihar eden
erkeklerin sayısı 8 626
kişi, kadınların ise 3 020.
Bu da kadınların üç misli
daha az hayatına saldırdıklarını göstermektedir.
Dünya İntiharları Önleme Günü dolayısıyla
Dünya Sağlık Teşkilatının
yayınladığı rapor, dünya çapında son 50 yılda
görülen intiharların %60
oranla yükseldiğini göstermektedir.
Rapora göre, her sene
dünyada yaklaşık 1 milyon kişi intihar ediyor veya
her 40 saniyede bir insan
bilinçli olarak hayatına
kıyıyor. Yine bu raporda
dünya çapında yapılan
intihar deneyimleri gerçekleşenlerden 20 misli
daha çok.
Bulgaristan’da en çok
intihar 1383 olarak 2000
yılında, en az ise 859
geçen yıl yapılmıştır. Uzmanlar, bu sayıların ekonomik krizin intiharların
ana sebep olmadığını belirtiyorlar. En büyük intihar
sebebi %40 olarak ailede
yaşanılan çatışmalardan
ileri geliyor.
İkinci yerde intiharlara
sebep olarak ruh sağlığı
sorunları, ardından ağır
mali durumlar, karşılıksız
aşk, istenilmeyen hamile-

lik, işte çekilen zorluklar,
öğretmenlerle problemler
gibi sebepler belirtiliyor.
Bulgaristan’da intiharların %75’i Bulgarlar, %14’ü
ise Romanlar tarafından
yapılıyor. Ülkemizde, geçen sene kendisini öldüren kişilerden en yaşlısının 97 ve en gencin ise 8
yaşında olduğunu söylü-

EUROSTAT’ın resmi verilerine göre, Avrupa Birliğinde (AB) yapılan başarılı intiharlar bakımından
Litvanya birinci yerde,
ardından Macaristan, Letonya, Slovenya, Estonya
geliyor. Bulgaristan AB’de
intihar bakımından 20’ci
yerde bulunuyor.
Bulgaristan’da olduğu

yorlar.
Uzmanlar, son yıllarda insanların yaşadığı
günlük stresten dolayı
Bulgaristan’da her dördüncü kişinin akıl hastalığı geliştirmesi olasılığı
olduğunu uyarıyorlar. İstatistikler, her gün bir çocuğun hayatına kıydığını,
iki yaşlı insanın ise intihar
ettiğini gösteriyorlar.
Bulgaristan’da zihinsel
özürlü insanların ancak
%5-6’sının profesyonel
yardıma başvurdukları
açıklandı. Avrupa’da ise,
akıl sorunları yaşayan insanların %15-20’sinin psikiyatri doktorlarından yardım aradıkları anlaşıldı.

gibi dünyada da intihar
eden erkekler kadınlara
bakış iki misli daha fazla.
Dünya Sağlık Teşkilatının raporu ruhsal bozuklukların, depresyonların,
narkotik ve içki kullanmanın intiharlar için risk etken olduklarını gösteriyor.
Teşkilattan, global düzeyde bilinçli hayata saldırmanın erken ölüm sebebi
olarak engellenebildiği
yönde insanları bilgilendirmenin yükselmesi gerektiğini, hükümetlerin ise
İntiharları Önleme Ulusal
Stratejisi hazırlamalarını
tavsiye ediyorlar.
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Kırcaali ilinde yılbaşından beri
332 trafik kazası olmuştur
Kırcaali Trafik Polis Müdürü İvan Bakırciev, bu yılbaşından şu ana kadar Kırcaali
ili sınırları içinde toplam 332 trafik kazası, onlardan 94’ünün ağır olduğunu bildirdi.
Trafik kazalarında hayatını yitirmiş vatandaş yok, 136 kişi yaralanmış, onların 30’u
çocuk ve delikanlı. Geçen sene aynı dönemle kıyaslandığında ağır trafik kazaları 31,
yaralıların sayısı ise 49 azalmıştır. Kazaların hemen hemen tümü otomobil sürücüleri
yüzünden olmuştur. Çoğu kazalar yüksek hız ve trafikteki diğer sürücülere öncelik
hakkını tanımamaktan ileri gelmiştir.
2011 yılının yaz tatilinde çocuk ve gençlerin yaralandığı 14 ağır kaza olmuş ve 16
kişi yaralanmıştır.
Trafik Polis Müdürlüğü’nün raporuna göre, geçen yıl aynı dönemde trafik kazalarında 2 kişi ile daha fazla yaralı olmuştur.
Otomobillerin çarpışması sonucu 6 çocuk, motorlu taşıt araçların yanlış sollamasında ise 2 çocuk yaralanmıştır. Başka 5 çocuk yaya geçidinde kazaya uğramış. Ayrıca bir bisikletçi yara almış, bir başka 18 yaşından küçük delikanlı da bir otomobilin
duvara çarpması sonucu zarar görmüştür.
Kırcaali Haber
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Kırcaali Sanayi Ürünler Pazarı’nın açılışı yapıldı
1. sayfadan devamı

tığı kısa konuşmasında
Nurcan Hüseyin, birçok
zorluklar aşılarak kurulan
Sanayi Ürünler Pazarı ile
Kırcaali Pazarı’nın çehresinin şekillendirildiğini
belirtti. Nurcan Hüseyin,
Üreticiler Pazarı ve Sanayi Ürünler Pazarının
kurulmasını, belediyenin son 8 yılda takip ettiği yatırım politikasının
meyvesi olarak niteledi.
Sayın Hüseyin, “Böylece
kurulan Kırcaali Pazarı kompleksinin rahatça
şehrin Avrupa yüzünü
temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu yerde sadece Kırcaali bölgesinden değil,
tüm ülkeden, hatta bize
komşu ülkelerden ticaret
adamlarının bir araya geleceklerine inanıyorum.
Yeni edinim hepimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmasından sonra
Müh. Nurcan Hüseyin
yeni yapının açılış şeridini kesmeye davet edildi,
fakat o Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in
büyük emeğini göz ardı
edemeyerek, onun da
kendisine bu görevde
eşlik etmesini rica etti.
Kırcaali’nin toplumsal
ekonomi hayatını büyük
ölçüde etkileyecek Sanayi Ürünler Pazarı, Kırcaali Belediye yönetimi ve
Başkan Müh. Hasan Azis,
Kırcaali Üreticiler Pazarı
Kuruluşu, proje tasarımcıları ve mimarları, inşaat
uzmanları ve işçilerinin
emekleri sayesinde meydana getirilmiştir. Sanayi
Ürünler Pazarı projesi,
Doğu Rodoplar insanının
geleceğine dönük gerçekleştirilen önemli bir
projedir. Sanayi Ürünler

Pazarının yapımında hafif metal konstrüksiyon ve
termopanelden duvarlar
kullanılmıştır. Proje esnasında toplam 354 metre

kare üzerine 50 dükkan
ve 110 metre kare alan
kapsayan 4 büyük mağaza kurulmuştur. Üreticiler Pazarının kuzeyinde

Momçilgrad Belediye Meclis Başkanı
Sunay Hasan, yeni dönemde vatandaşların
daha aktif olmalarını diledi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclis Başkanı
Müh. Sunay Hasan geçen
hafta gerçekleştirilen son
oturumda Yerel Meclis
Kurulu ve üyelerine geçen dönemde yaptıkları
ortak çalışmalar için teşekkür etti ve bu işbirliğinden memnunluk duyduğunu ifade etti. Sayın
Hasan, “Güçlü olmanızı,
fikir sahibi olmanızı ve
Momçilgrad vatandaşları
ve kamu yararına daha
büyük istekle ve hırsla
çalışmanızı diliyorum”
dedi.
Meclis Başkanı, “Baştan
dönemin başında 5-6 ay
sıraya giremedik, çünkü
yöneticileri aktifleştirme-

si için muhalefet yeterli
derecede aktif değildi”
dedi, fakat ulusal çapta
Momçilgrad Meclisinin
çalışmaları son derece
yüksek seviyede olduğu-

nu vurguladı. Yerel Meclisin Momçilgrad Belediye
İdaresine yönelttiği eleştirilerin yapıcı olduklarını belirtti. Bilindiği gibi,
Meclisin oturumları yerel

Sokaklar bisikletlere kaldı
Sofya Halk Kültür Sarayı
önünde toplanan yaklaşık
400 bisikletli Çevre Bakanı Nona Karacova'nın önderliğinde başkentin ana
caddelerinden geçerek
parlamento meydanında
düzenlenen şölene katıldı.
Sofya Belediye Başkanı Yordakna Fandıkova,
kentin merkezini motorlu
araçlara bir günlüğüne
kapatarak bisiklet kullananlara jest yaptı. Parlamento meydanındaki şölende katılımcılara halk
dansları gösterisi sunuldu

ve ünlü sanatçılar konser
verdi.
Çevre Bakanı Karacova,
kendisinin de fırsat buldukça bisiklet kullanmayı
tercih ettiğini belirterek,
"Belediyenin çalışmaları sonucu son bir yılda
başkentimizde bisiklet
parkurları 10 kilometre

daha uzatıldı. Yaşadığımız ortamı daha temiz ve
sağlıklı tutmak için belediye ulaşım araçlarını ve
bisikleti tercih etmeliyiz"
diye konuştu.
Avr upa O tomobilsiz
Günü dolayısıyla başkent
merkezindeki etkinliklerin
organizasyonunu üstlenen "Velorevolyützia" (Bisikletli İhtilal) adlı bir sivil
toplum örgütünün Başkanı
Mihaela Raykova da gün
boyunca kent merkezinde
özellikle çocuklara yönelik
çeşitli eğlencelerin düzenlendiğini belirtti. Raykova,

TV kanalında yayınlanmaktadır. Sunay Hasan,
Meclisin oturumlarından
daha uzun süren daimi
komisyonlarında yürütülen müzakerelerin yeterli
derecede kamuoyuna
yansıtılmamasının bir eksiklik olarak nitelendirdi.
Momçilgrad Belediye
Meclis Başkanı Sunay
Hasan son oturumda, gelecek Meclis Kurulunun
vatandaşların daha aktif
olmaları için çalışması
gerektiğini vurguladı. Sunay Hasan, Meclisin ve
komisyonların oturumlarına vatandaşların da
katılmaları, yaşadıkları
problemleri açıkça ortaya
atmalarıyla yerel yönetimin işine faydalı olacağına inanıyor.
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"Bu yılın kutlamaları 'Otomobilsiz Kent' sloganı ile
düzenleniyor. Gelecekte
kent merkezinin motorlu
araçlara tamamen kapatılabileceğine inanıyoruz"
dedi.
Sofya merkezinin trafiğe kapatılması nedeniyle diğer güzergâhlarda
yoğun bir trafik sıkışıklığı
yaşandı. Ülkede kutlanan
Bulgaristan'ın Bağımsızlık
Günü dolayısıyla 4 günlük
tatil döneminden yararlanmak için şehir dışına çıkmak isteyenler saatlerce
trafikte beklemek zorunda
kaldılar.

Kırcaali Haber

kurulan Sanayi Ürünler
Pazarından başka, güneyinde de ek olarak gıda
ürünleri, sanayi ürünler
satılacak dükkanlar ve

butikler kurulması planlanmaktadır. Böylece
pazarın bağlantı kurulan
bölgesi güncelleştirilecek
ve estetik açıdan altyapı
şekillendirilmiş ve tamamlanmış olacak.
Sanayi Ürünler Pazarı, Üreticiler Pazarının
mimari tarzında toplam
912 metre kare üzerine
kurulmuştur. Projenin tutarı 455 000 leva.
Sanayi Ürünler pazarının resmi açılışından
sonra Sanayi Ürünler
Pazarı kompleksinden
dükkan satın alan pazarcılar, Müh. Hasan Azis’e
inşasında çıkan sorunların çözümü için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiler. Ayrıca bir çok
vatandaş da durumu fırsat bilerek, problemlerini
paylaşmak için Hasan
Azis ile sohbet ettiler.

Gıda Güvenliği Ajansı,
alkolsüz içecek ve meyve
sularının denetimine başladı
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tüm alkolsüz
içecek ve meyve suları üreten firmalarda yoğun
denetime başladı. Denetimler, Bulgaristan Alkolsüz İçecek Üreticileri Derneği ile ortaklaşa 12
Ekim’e kadar devam edecek. Denetimlerde, ürünün teknolojik belgeleri ile etiketlerde ilan edilen
birleşimlere uyulmasına dikkat edilecek. Ayrıca iyi
hijyenik uygulamaları, hammadde ve imal edilen
toplu bitmiş ürünün izlenebilirliğinin sağlanması
ve de onların ticari zincirinde dağıtılmasıyla ilgili
belgeler ve kayıtlar tutulmasını içeren gıda güvenliğini yönetme sistemi uygulanması denetlenecektir.
Meyve suları, adlarına ilişkin istemler ve tamamlamaları açısından denetlenecekler. Özellikle etiketlerde gıda katkı maddelerinin doğru yazılmasına dikkat edilecek. Denetimlerde tüketicinin doğru
bilgilendirilmesi için etiketlerde yer alması gereken
ek bilgiye de ağırlık verilecek.

Şumen’de 130 çocuk
kreşe gidemiyor
Bu yıl Şumen’deki bazı kreşler kış aylarında ısı tasarrufu amacıyla binalarına ısı yalıtımı yapmak üzere tamire başlamıştı. Tamirlerin bitmemesi nedeniyle
kreşlerin açılması bir hayli gecikmiş durumda ve bu
nedenle birçok çocuk hala kreşlere gidemiyor. Yapılan açıklamalara göre şu an 130 civarında çocuğun
kreşlere gidemediği, yaklaşık 100 kadar çocuğun
ise tamiratın bitimine kadar başka kreşlere geçici
olarak gönderildikleri bildirildi. Şumen Bölgesi Eğitim, Kültür ve Gençlik İşleri Müdürü Nayden Kosev
kreşlerin müdürleri ile bir araya gelerek durumları
hakkında bilgi aldı. Bu yıl 7 kreşte tamir işlerine başlanmış, diğer yedi kreşin tamirleri ise iptal edilmişti. Şu günlerde kreşlerin tamirlerinin bitirilmesi için
yoğun çaba sarf ediliyor. Tamiri yapan şirketlerin
takip altında oldukları ve tamiratlarını gereken tarihte bitirmeleri konusunda hatırlatmalar ve uyarılar
yapıldığı bildirildi.
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Schengen sorunu devam ediyor

Dışişleri Bakanı Nikolay
Mladenov, Bulgaristan’ın
Schengen alanına katılımı ile ilgili Finlanda ve
Hollanda’nın olumsuz
tavrını eleştirdi.
Mladenov, Dışişleri
Bakılığında düzenlediği basın toplantısında,
"Ülkemizin Schengen
üyeliği veto edilirse,
Bulgaristan bu alandaki
Avrupa Birliği’nin yasama reformlarına verdiği
desteğini yeniden gözden geçirecek" dedi.
H o l l a n d a’ya g e l e n
göçmenlerden sorumlu
Bakan Gerd Leers’in,
ülkesinin Bulgaristan ve
Romanya’nın Schengen
alanına katılımı aleyhine

rası tüm gelişmeleri
Bulgaristan’ın yakından
takip ettiğini açıkladı.
Mladenov şöyle konuştu: "Finlanda
Hollanda’nın veto kararı tamamen bu ülkelerin içişlerini ilgilendiren
bazı sorunlara dayalıdır.
Bulgaristan’ın gerekli tüm
teknik kriterleri yerine
getirmiş olmasına rağ-

izleyeceği politikasına
ilişkin yaptığı açıklaması, Mladenov’un sert tepkisine neden oldu.
Bulgaristan’ın Schengen ile ilgili teknik kriterlerin tamamını ye-

rine getirdiğini anımsatan Mladenov, AB
İçişleri Bakanlarının 22
Eylül’de Bulgaristan ve
Romanya’nın Schengen
alanına katılımı ile ilgili
olumsuz oturum son-

Sofya’da İslami bilgiler
yarışması düzenlendi
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü tarafından
düzenlenen 5. Milli
Temel İslami Bilgiler
Yarışması başkent
Sofya’nın Halk Kültür
Sarayı’nda yapıldı.
Şumnu, Smolyan,
Veliko Tırnovo, Sliven ve Blagoevgrad
Bölge Müftülüklerinin
düzenlediği Kur’an
kurslarında eğitim
gören öğrencilerin
oluşturuğu takımlar
katıldı. Jüri kararı ile
birinci seçilen Blagoevgrad kentine bağlı
Ribnovo köyü Kur’an
kursu öğrencilerine
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü
Mustafa Aliş Hacı tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Adeta bir şenlik havasında geçen yarışmanın bölüm aralarında ise Osikovo köyü
Kur’an kursunun kız
öğrencilerinden oluşan bir grup ilahiler
söyledi ve dini şiirler
okudu. Filibe İmamı
Nurettin Ahmed de
okuduğu ilahi ile izleyicilerin takdirini topladı.
Yarışmayı Başmüftü
ve bölge müftülerinin

yanı sıra Bulgaristan
Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı
Tsvetan Tsvetanov,
kabinenin tek Türk kökenli üyesi olan Kültür
Bakanı Vejdi Raşidov
ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Din
Hizmetleri Müşaviri
Doç. Doktor Fikret
Karaman da özel konuk olarak izledi.Bu
yıl 5’incisi düzenlenen
yarışmanın özel bir
değer taşıdığını ifade
eden Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, "Bu
yarışmada sadece
kazananlar var, kaybeden yoktur" dedi.
Bulgaristan’da Müslümanların barış ve
uyum içinde yaşadıklarını kaydeden Başmüftü Hacı, "Yürekte
sevgi olursa nefrete
yer kalmaz" diye ko-

nuştu.
Başbakan Yardımcısı Tsvetanov da, İslamiyetin sahip olduğu
zengin kültürel tarihin
altını çizerek, "Hükümetimiz dini hoşgörüye büyük önem veriyor. Bulgaristan’da
tüm dinler ile diyalog
içindeyiz" dedi. Yarışmaya katılanların
performansından çok
etkilendiğini açıklayan
Türkiye Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Doktor Karaman da, konuşmasında semavi dinlerin
bilime ayrı bir önem
verdiğini kaydederek
"Peygamber Efendimiz Müslümanlara
beşikten mezara kadar eğitim, bilim ve
kültürle yaşamalarını
tavsiye etmiştir" diye
konuştu.

men çabalarını tamamen
göz ardı eden Hollanda,
konu ile ilgili diyalog bile
istemiyor. Oysa Bulgaristan ve Romanya’nın
Schengen alanına katılımı sadece bizim değil,
tüm AB vatandaşların
ortan güvenliğine yarar
sağlayacaktır." Bulgaristan vatandaşlarının
"ikinci el vatandaş ol-

madıklarını" belir ten
Mladenov, "Finlanda
ve Hollanda’nın vetosu
uzun vadede AB vatandaşların yarana olmayacak. Tüm Avrupa’nın,
Bulgaristan’ın bir an
önce Schengen’de olmasında çıkarı var" diye
konuştu.
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Sebihan Mehmet: “Adatepe’de altın
çıkarılması kararını itiraz edeceğiz”
Çevre ve Su Bakanlığına bağlı Yüksek Çevre
Kurulu, Kanada “Dundee
Precious Metals” Kuruluşu ile bağlantılı olan “Balkan Mineral and Mıning”
şirketine Krumovgrad
(Koşukavak) kasabası
yakınındaki Adatepe’de
altın elde etmesine izin
verdi. Projenin, Çevresel
Etki Değerlendirilmesi
yapılmadan şirketin peşin
olarak faaliyete geçmesine imkan verildi. Böylece
Çevresel Etki Değerlendirilmesi üzere karar itiraz
edilse bile, “Dundee Precious Metals” firmasının,
proje hazırlığını yapıp,
realize edilmesi için gereken izin belgelerini almasına engel olmayacak.
Krumovgrad Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet, “Kuruluş, projenin
peşin olarak icra edilmesini istemesinden ve hele

de bunu Ekonomi Bakanlığının desteklemesinden
tamamen şaşkınız” dedi.
Başkan, “Kesinlikle kararı
itiraz edeceğiz” diye vurguladı.
Krumovgrad İçin Yaşam Derneğinden Mariya Damyanova, “Şu ana
kadar el değmemiş bu
topraktan Krumovgradlılar altın elde edilmesini

istemiyorlar” diye yorumladı.
Krumovgradlıların
Adatepe’de altın çıkarılmasına karşı imza toplamaya başlayacakları
ve belgeyi Avrupa Birliği
Komisyonuna ve Avrupa
Parlamentosuna gönderecekleri açıklandı.
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Bulgaristan’ın Selânik Konsolosu
Vasil Valçev ani olarak Makas
yolunu ziyaret etti
Gümülcine’yi Kırcaali’ye
bağlayacak Makas yolu
Kasım ayında hazır olacak. Bulgaristan, cumhurbaşkanlığı ve yerel
seçimlerin yapılacağı 23
Ekim’e kadar yolun tamamlanması konusunda
diplomatik baskı yapıyor.
Bulgaristan’ın Selânik
Konsolosu Vasil Valçev
ani olarak Gümülcine’yi
Kırcaali’ye bağlayacak
olan Makas yolunu ziyaret etti. Valçev’e Doğu
Makedonya - Trak ya
Eyaleti Sekreteri Kosta
Kaçimiga eşlik etti. Yolun Yunanistan tarafında
son 2 km’ye gelindiği ve
bazı noktalarda toprak
kayması nedeniyle işlerin
aksadığı belirtilmektedir.
Yine 5 adet tüneldeki
aydınlatmanın da hızla
tamamlanmakta olduğu

söylendi. Yolun Kasım
ayı içinde bitebileceği de
gelen haberler arasında.
Oysa Bulgaristan tarafının yolun 23 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı
ve yerel seçimlere kadar
yetiştirilmesi konusunda
ısrarcı olduğu gözlenmektedir.
Bulgaristan tarafı gümrük binasının yapımına da
başladı. Bina bölgedeki

coğrafik engellerden dolayı Bulgaristan tarafına
yapılacak ve her iki ülke
tarafından ortak kullanılacak.
İki ülke heyetini Bulgaristan tarafında karşılayan Kırcaali Valisi İvanka Tauşanova yol yapım
çalışmalarından memnun
olduklarını belirtti.

İbrahim Baltalı
Gümülcine
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Ençets okulu müdürü, yeni ders yılında daha
çok sponsor olmasını diliyor
Resmiye MÜMÜN
Valentina Tsvetanova Ençets (Salman) “Aziz Kiril ve
Metodius” İlköğretim Okulunun 7 yıldır müdürü. Onunla
beraber okulda 15 öğretmen
çalışıyor. Geçen yıl emekli
yaşını dolduran bir öğretmenin mesleğinden ayrılmasıyla
her hangi bir öğretmenin işten azledilmesine gerek kalmamıştır. Okul, Entçets’den
başka, etraftaki Krayno Selo
(Alkaya), Sredinka (Ortaçköy), Broş (Tekke), Blenika
(Terzioğulları), Dolna Blenika
(Göllü), Penevo (Köseoğulları), Dıjdovnitsa (Yağmurlar)
ve Pıdartsi (Korucu Viran)
köylerinden öğrencilere hizmet sunuyor.
Müdürden alınan bilgiye
göre, okulun öğretmen kadroları gereken profesyonel
yeteneklere sahipler. Bu
sene okulda 8’ci sınıf yok,
çünkü öğrencilerin çoğu
7’ciden sonra Kırcaali’deki
daha çok “Hristo Botev” Yabancı Dil Eğitim Lisesine olmak üzere ön hazırlığı veren
ortaokulları tercih etmişler.
Ençets okulunda yabancı dil

olarak öğrencilere İngilizce
okutuluyor ve öğretmenleri de Hacer Bayram. Bunun
yanı sıra Anadili Türkçe eğitimi de görülüyor. Burada öğrencilerin tümü 1. sınıftan 8’e
kadar haftada 2 saat zorunlu
seçme dersi olarak Anadilini
okuyorlar. Türkçe dersleri,
okulda uzun yıllar öğretmenlik yapan Gülçeray Ramadan
ve Semat Kabakçı tarafından
veriliyor. İkisi aynı zamanda
çocuklara Bulgarca derslerini
de okutuyorlar. Ençets okulunda genel öğretim programı dışında öğleden sonra

tüm öğrenciler 4 grup olarak
ertesi güne hazırlık yapılan
dersdışı çalışmalarda bulunuyorlar. Müdür, okulda mayıs ayından beri Belediyenin
sağladığı mali araçlarla yemekhanenin faaliyete geçirildiğini belirtti. Çocuklara
ulusal program üzere kahvaltı ve öğle yemeği verildiğini
kaydetti.
Tsvetanova, öğrencilerin
Bulgarca’yı kavramakta diğer köy okullarında olduğu
kadar zorluk çekmediklerini
paylaştı. O, köyün şehre yakın olmasından ve velilerin

Bulgaristan, ABD’nin Barış Gönüllüleri
ile 20 yıllık partnerliğini kaydediyor
Bu yıl A mer ika Bir le şik
Devletleri’nin (ABD) en büyük
örgütlerinden biri olan Barış
Gönüllüleri kuruluşlarının 50.
yılını kutluyorlar. Örgüt, 1961
yılında o zamanki Cumhurbaşkanı John Kennedy’nin önerisi
üzere kurulmuştur. Amaç, diğer uluslara Amerikan kültürünü tanıtmak ve aynı zamanda
Amerikalılara başka devletler
ve uluslar hakkında daha geniş
bilgi edinmelerine imkan sağlamaktır.
O zamandan bugüne dek 200
000 gönüllü, 139 devlette hizmet sunmuştur. Şu anda ise,
8 500 Amerikalı, 77’den fazla
ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet yürütüyorlar.
Bu yıl ülkemizde Barış Gönüllüleri ile yapılan ortak çalışmaların 20. yılı kutlanıyor. Birinci
gönüllüler grubu Bulgaristan’a
1991 yılının yazında iki devletin yaptığı sözleşmeyle geldiler. Bugüne kadar 1200’den
fazla gönüllü, 300’den fazla
Bulgaristan’ın şehir ve köylerinde eğitim, yerel ve gençlik
gelişimi alanında faaliyette bulunmuşlardır.
Kırcaali,ilk gruptan bir gönüllünün geldiği şehirlerden biridir.
Şu ana kadar Kırcaali ilinin yedi

belediyesinde (Çernooçene hariç), 40 Amerikalı çalışmıştır, şu
anda da iki gönüllü hizmet veriyor. Belediye İdareleri, okullar
ve sivil toplum örgütleri onlara
ev sahipliği yapıyorlar.
Barış Gönüllülerinin Kırcaali
ilindeki partnerlerinin temsilcileri, 20 Eylül’de il merkezinde 20
yıllık iş ortaklığını kutlamak için
bir araya toplandılar. Kutlama
töreni, “Osvobojdenie” meydanından hareket ettik.Tören, ilin
altı belediyesinden temsilcilerin katıldığı yürüyüşle başladı.
Partner okullardan öğrenciler

konser sundular, Kırcaali Kültür Evinin fuayesinde ise Doğu
Rodoplardaki Amerikalı gönüllülerin tanıtıldığı resim sergisi
gösterildi.
Barış Gönüllüleri Kırcaali ile
yapılan işbirliğin 20. yılının
kutlanması fikri şu anda şehirde çalışan Gayl Shulimsan ve
Sean Mikkety’ye ait. Kutlama
töreni, ABD Dostları Derneği
tarafından, ABD Büyükelçiliği,
Barış Gönüllüleri ve Kırcaali
Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmiştir.
Kırcaali Haber

Bulgarca’yı iyi bildiklerini ve
çocuklarına da öğretmek için
elinden geleni yaptıklarından ileri geldiğini düşünüyor.
Müdür, okulda çocukların
Bulgarca’yı en iyi şekilde öğrenmelerine yönelik özel bir
program çalışmaları yürütüldüğüne dikkat çekti. Bu yönde Okul Yönetim Kurulunda
yer alan velilerle ortaklaşa
çalıştıklarını paylaştı. Yönetim Kurulunun sosyal bakımdan zayıf çocuklara yardımda
bulunduğu anlaşıldı. Tsvetanova, diğer okullarda olduğu
gibi, Ençets okulunda da mali
açıdan sıkıntı çekildiğini dile
getirdi. Bundan dolayı yeni
eğitim yılında okulun daha

olarak finanse edilmesi dileğinde bulundu. Müdür, okulun
belirli kısımlarında sermaye
onarımı yapılmasına ihtiyaç
duyulduğunu belirtti. Okulun
çatısında onarım, pencere
doğramaların, mobilyaların
yenilenmesi ve özellikle de
su yalıtımı inşası gerektiğini
söyledi.
Tsvetanova, Kırcaali Belediyesi okulun bütçesini tamamladığını belirtirken, geçen yıl
yemekhane kurduğunu ve
ısıtma tesisatının onarımını
yaptığını vurguladı. Müdür,
bu eğitim yılında da Belediyenin okulda sunulan yemeğin
ucuzlamasını karşılayacağını
ve bazı küçük onarımlar ya-

çok sponsorları olmasını ve
projeler gerçekleştirerek ek

pacağını dile getirdi.

Çernooçene Belediyesinde tüm
okullarda yeni eğitim yılı açıldı
Ulusal bayrağın kaldırılmasıyla Çernooçene (Karagözler) Belediyesinde bulunan
tüm okullarda yeni 2001-2012
eğitim yılı açıldı. Okul çanı
800’den fazla öğrenci için vuruldu. İlk defa okullara giren
85 birinci sınıf öğrencileri en
heyecanlıydılar.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman 15 Eylül dolayısıyla “Hristo Botev” Lisesinin
resmi töreninde hazır bulundu.
Öğrencilere, öğretmenlere ve
velilere yönelik tebrikleme konuşmasında Sayın Osman,
küçük yerleşim yerlerinde yaşanılan eğitim problemlerine
değindi. Başkan, bu yönde
Belediyenin öğrencileri taşıma,
ucuz yemek sunma ve hedefli
bütçeyi tamamlaması şeklinde
rölünü belirtti.
Başkan, Belediye merkezindeki “Zname na mira” anaokulunu ve Beli vir ve Jitnitsa köylerindeki ilköğretim okullarını
da ziyaret etti.
Yeni eğitim yılı mükemmel
bir organizasyonla tüm Çernooçene Belediye okullarında
başladı.
Çernooçene Meclis Kurulu

son oturumunda mevcut okulları onayladı ve 2011-2012 eğitim
yılında yetersiz öğrencili ve birleşik sınıfların finanse edilmesini tamamlamaya karar verdi.
Çernooçene Belediyesinin sınırları içinde Çernooçene’de 1
düz lisesi, Paniçkovo, Lyaskovo,
Komuniga, Gabrovo, Jitnitsa ve
Beli Vir köylerinde olmak üzere 6 ilköğretim okulları, 7 bütün
gün anaokulları, 3 yarımgün
anaokulları faaliyet sürecektir.
Çernooçene bölgesinde en büyük “Zname na mira” anaokulunda 130’dan fazla çocuk, yeni
açılan Jitnitsa köyündeki bütün
gün anaokulunda ise 30 çocuk
okul dönemine hazırlık yapacaklar. Çernooçene Belediyesi,
bu yıl da öğrencilerin organizeli
yemek yemesinin korunulduğu
az belediyelerden biri.
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Okul zili 2011/2012 eğitim-öretim yılını başlattı
15 Eylül saat 9.00’da Kırcaali
Belediyesi okullarında açılış törenle başlatıldı. Okul bahçeleri
yine gülümseyen öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve sabırsız,
biraz da tedirgin birinci sınıf
öğrencileriyle doldu.
Bu yıl 98. kez olmak üzere
bölgedeki en eski okul “Otets
Paisiy”de de yeni eğitim-öğretim
yılı saat tam 9.00’da açıldı. Müdür Zlatko Atanasov öğrenci,
öğretmen ve ebeveynler huzurunda konuşma yaptı, birinci sınıf öğrencisi şiir okudu, okulun
yetenekli öğrencileri ise töreni
şenlendirdiler.
Bu yıl okulda 1200 öğrenci
öğretim görecek, ilk defa okul
kapısından içeri ise 120 öğrenci adım atacak. Gelenek olarak
birinci sınıf öğrencileri sembolik altı notu içerisinden geçtiler,
daha sonra da sınıf odalarına
gittiler. Bu yıl ikinci kez olmak
üzere Kıraali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, “Otets Pai-

siy” İlköğretim okulunun açılış
töreninin konuğu oldu. Belediye

Başkanı törene katılan herkesi
kutladı ve “İçinde bulunduğumuz tarihi kesit, milli değerlerimizi daha fazla korumamızı
gerektiriyor. Ancak böyle birer
Avrupalı olabiliriz. Bugün 15
Eylül’de okul kapısından içeri
adım atıyoruz. Bazılarımız için
ise bu ilk defa gerçekleşiyor.
Sevgili birinci sınıf öğrencileri,
sizlere bilgi dünyasını kapısını
aralayacak öğretmen ve ebeveynlere güvenin.
Değerli öğrenciler, daha yüksek yaşam standardı elde edeceğiniz gelecek başarılarınıza
inanıyorum, çünkü bunları hak
ediyorsunuz.
Değerli öğretmenler, öğrencilerinizin başarılarındaki katkılarınız hiç şüphesiz büyüktür.
Misyonunuzu hiç yorulmadan,
onurlu bir şekilde yerine getirmeye devam edin” dedi.
“Petko Raçov Slaveykov”
Okulunda yeni eğitim-öğretim
yılının açılış töreni alışılagelmiş

değildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen tören Bulgaristan

Restore edilen Eski Cami
müze olarak faaliyete geçti

Restore edilen Stara Zagoradaki Eski Cami’nin müze olarak
açılışı yapıldı. Kurdeleyi kesmek için şehre Başbakan Boyko Borisov, Kültür Bakanı Vejdi Raşidov ve Bölgesel Kalkınma Bakanı
Lilyana Pavlova geldi. Restorasyon projesinin finansmanını yapan
“Bölgesel kalkınma 2007-2013” Operatif Programı 2,4 milyon leva
sağladı. Ülkedeki ilk olan bu dinler müzesinde yüzyıllar boyunca
bu yerde var olan tüm dinlerin sembolleri sunulacak. Müzenin artık
kültür turizmi için ulusal haritasında bir yere sahip olduğunu Kültür
Bakanı Vejdi Raşidov açıkladı. Başbakan sembolik anahtarını Be-

lediye Başkanına sunarak, müzenin artık Stara Zagora’nın olduğunu belirtti. Ayrıca, Başbakan şehir için yaklaşık 40 milyon leva yeni
yatırım sözü verdi.
Kırcaali Haber

Cumhuriyeti marşı ve bayrağını
yükseltmekle başladı. Belediyedeki en büyük okulunun töreni
resmi konukları arasında öğrencilere bilgiyi bulma yolunda başarılar dileyen Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova da vardı.
Kutlama törenini hazırlayan organizatörler masalsı yön ekleyerek 174 birinci sınıf öğrencisinin dikkatini çekmeyi başardılar.
1. A sınıf öğrencileri Aleksandra
Karapetkova ve Yanko Angelov,
konuklar önünde artistik şiir
okuma tarzlarıyla beğeni kazandılar. Bulgar okullarında Şair
İvaylo Balabanov’un eserlerini
okuma ulusal kampanyasına
öğrenciler, onun bir şiirini oku-

yarak katıldılar. Türkücü Zdravko Mandaciev de sahnesiyle
beğeni topladı.
“Hristo Botev” Yabancı Diller Lisesi’nde eğitim-öğretim
yılı açılışı hüzünlü geçti. Bayrak yükseltme ve Bulgaristan
Cumhuriyeti marşından sonra,
öğrenci sesleri okul arkadaşları 15 yaşındaki Edit Simeonova
anısına bir dakikalığına kesildi.
Edit, 29 Ağustos’ta Sozopol kıyılarında trajik bir kazada yaşamını yitirdi. El ele tutuşan ve başını öne eğen ebeveyn, öğrenci
ve öğretmenler ailenin acısına
katıldılar.
Törene Kırcaali Belediye Başkanı Yardımcısı Nurcan Hüseyin
ve Peder Petır Garena katıldı.

Lise Müdürü Sayın Yordanka
Çavdarova, yeni öğrencilere
geçen yıl Bulgaristan genelinde
seviye belirleme sınavlarında
top 10 içerisinde yer alan mezun olan öğrencilerin başarılarını devam ettirmelerini diledi.
Müdür büyük bir gururla bu yıl
da öğrenci Mariya Dimova’nın
Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Ulusal Diplomayı kazandığını bildirdi.
Kircaali “Yordan Yovkov” okulunda da ilk zil çaldı. Kutlama
töreninden sonra elli birinci sınıf
öğrencisi yeni sınıf kapısından
girdiler. Bu yıl ikinci kez olmak
üzere okulda bütün gün eğitim gerçekleştirilecek. Okulun
“Okul Meyvası” Programına da
katılması öngörülüyor. Okul binasına yönetim tarafından okul
ve okul dışı faaliyetler hakkında
bilgi verilecek olan yeni ses sistemi de yerleştirilmiştir.
“P. K. Yavorov” İlköğretim
okulunun bahçesinde de saat
9.30’da Bulgaristan Cumhuriyeti marşı duyuldu. Bu yıl okulun
resmi konukları Bölge Eğitim
Müfettişliği Başkanı Grozdan
Kolev, Vali İvanka Tauşanova ve
Kırcaali Belediyesi “Eğitim” Dairesi uzmanlarından Ani Dimitrova oldu. Okul yeni eğitim yılını
yeni müdürle karşıladı. Okul
müdürü Natalya Dimitrova’dır.

Kırcaali Haber

Krumovgrad, Cebel ve Kirkovo Belediyelerinde
yeni eğitim yılı gerektiği gibi açıldı
Yeni 2011-2012 eğitim yılı
açılışında Krumovgrad Belediyesinde 10 okul öğrencilere
kapısını açtı. Onların 159’u birinci sınıfa gidiyor. Birinci sınıf
öğrencileri okulda başarılar
dileğiyle birer masal kitabı aldılar. Strandjevo köyündeki
“Aziz Kiril ve Metodius” İlköğretim Okulunda pencere doğramaları değiştiriliyor, binanın
dış ısı yalıtımı yapılıyor. Okulun
ana tamiratı için 273 538 Leva
sağlanmıştır. Oreh köyündeki
yeni muhtarlıkta yarım günlük
anaokulu açıldı. Tokaçka köyünde ise, yarım günlük anaokulunun bütün günlüğüne dönüştürüleceği binanın büyük
tamiratı yapılıyor. Krumovgrad
Belediye İdaresinden tamiratın
32 400 Levaya mal olduğunu
bildirdiler.
Cebel (Şeyh Cuma) Belediyesinde bu eğitim yılında 83
öğrenci birinci sınıfa gidiyor.
Onlardan 62’si Cebel “Hristo
Botev” Lisesinde okuyor. Diğerleri ise Rogozçe, Mişevsko, Ustren ve General Geşevo
köyleri okullarında okuyacaklar. Belediyede birinci sınıf öğrencilerin sayısında yükselme
gözleniyor. “Hristo Botev” Lisesinde geçen sene 2 sınıf vardı,
şimdi ise üç olmuşlardır. Bele-

diye İdaresinden, birinci sınıf
öğrencilerin sayısının gelecek
yılda da korunması için emek
sarf ediyorlar. Geçen yıl Belediyede yukarki sınıflarda 616
öğrenci okuduğunu, şimdi ise
604 oldukları açıklandı. Cebel
Belediyesinin tüm okullarında
yenileme yapılmıştır.
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesinde geçen yıldan 40 daha
fazla olarak 187 birinci sınıf öğrencisi sınıf odalarına ilk adımlarını attılar.
Kirkovo Belediye Başkanı Şükran İdriz her birine birer masal
kitabı ve bir takım okul araç ve

gereçleri hediye etti.
Bu eğitim yılında 8 Belediye
okullarında ve profesyonel liselerinde toplam 2004 öğrenci
okuyacak. Geçen eğitim yılında
da öğrencilerin sayısının hemen
hemen aynı olduğu belirtildi.
Okullarda kapatılan sınıf olmamıştır. Şükran İdriz, tüm ana
okullara, okullara, öğrencilere
ve öğretmenlere başarı dilediği tebrikname göndermiştir.
Kirkovo Belediye İdaresinden,
çocukların taşınılması için otobüsler kiralandığını, okullarda
yemek yemeleri sağlandığını
açıkladılar.
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Uluslararası Ekoloji Festivali ödülleri Kırcaali’de sahiplerini buldu
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Kültür Evinde düzenlenen resmi törende 6.
“21. Asır Yeşil Dalga” Uluslararası Ekoloji Film Festivalinde yer alan en iyi film
ve TV programlarının yapımcıları ödüllerini aldılar.
Törende Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis ve Yardımcısı Elisaveta Kehayova
hazır bulundular.
16-18 Eylül 2011 tarihleri
arasında Kırcaali’de çevre
sorunlarını vurgulayan Bulgaristan, Balkanlar, Avrupa
ve Dünya’dan toplam 81 film
tanıtıldı.
Uluslararası jürinin Başkanı, Bulgaristan ve Almanya’yı
temsil eden ünlü gazeteci
Rumyana Taslakova, festivali organize eden Avrupa
Ekoloji Festivali Vakfı’nın
sunduğu büyük “Leylek
Yuvası” ödülünün çeşitli
kategorilerde belirlenen sahiplerini açıkladı. Belgesel
kategorisinde Avusturya
yapımı “Radyoaktif Kurtlar” ve Çek Cumhuriyeti
yapımı “Parlayan Her Şey”

filmleri için iki ödül sunuldu.
Bilimsel popüler ve didaktik film kategorisinde 2010
Japonya yapımı “Sallanan
Toprak-Katı Heyelan Tehdidi” filmine, TV programları
kategorisinde ise Fransa
ve Kanada’nın ortak yapımı
“Değişimin Mimarları-Hiçbir
Şey Kaybedilmiyor” filmine
ödül verildi. Çevre ve kültür
zenginliğinin korunmasını vurgulayan 2011 Büyük
Britanya ve Fransa yapımı
“Lagünün Koruyucuları” filmi de ödül aldı. Festivalin

“En İyi Balkan Filmi” ödülünü ise Balkanların kültür
varlığının korunmasını vurgulayan 2011 Türkiye yapımı “Tulumcu” filmi kazandı.
Filmin yönetmeni Murat Aksoy, güzel Kırcaali şehrinde

vali Vakfı Başkanı Tsvetan
Tsvetanov’a ve Avrupa Birliği
milletvekili Metin Kazak’a teşekkür etti. Başkan’ın ikisiyle
yaptığı bir konuşma sonrası
festivalin Kırcaali’de düzenlenmesine karar alındığı

Hasan Azis’e teşekkür etti.
Tüm ödül alan filmlerin
Aralık ayı başında Sofya’da
düzenlenen “Yeşil Sinema”
girişimi esnasında tanıtılacağı açıklandı.
Avrupa Ekoloji Festivali
Vakfının yöneticisi Nevena

Pramatarova, 6. “21. Asır
Yeşil Dalga” Avrupa Ekoloji Festivalinde mükemmel
işbirliğinden dolayı Hasan
Azis’e ve ekibine teşekkürlerini sundu ve 2012 yılında da
festivalin yeniden Kırcaali’de
yapılacağını bildirdi.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144
ve Kırcaalili soydaşlarıyla
buluşmaktan son derecede
mutlu olduğunu ifade etti.
Bu yıl video klipleri kategorisinde ödül verilmedi, fakat
onun yerine 5 film için onur
belgesi sunuldu.
Ayrıca festivale ev sahipliği yapan Kırcaali Belediyesi
de Doğu Rodoplar konulu

iki filme ödül verdi. Belediye
Başkanı Müh. Hasan Azis,
birinci ödülü Bulgaristan
Milli Televizyonu’nun yapımı “Studen Kladenets Dolayında Kış” başlıklı bilimsel
popüler filme, ikincisini de
SVİDAS yapımcı şirketinin
2010 ürünü “Kartallar” filmine verdi.
Başkan, Belediye yönetimi
adına festivale katılanları selamladı ve çevre sorunlarına
dikkat çektikleri için teşekkür sundu. Hasan Azis özel
olarak Avrupa Ekoloji Festi-

ortaya çıktı. Başkan, çevre
sorunlarını tanıtan filmlerin kamuya eriştiklerini ve
yeni anlam kazandıklarına
inanıyor. Çevre sorunların
Bulgaristan ve Avrupa’nın
en güneşli şehri Kırcaali’de
en yüksek sesle dile getirildiğine inanıyor. Hasan Azis,
Kırcaali’de mevcut ekoloji
sorunlarını da dikkate almadan geçmedi. Festivalde
geliştirilen konuların Kırcaali
için de geçerli olduklarını ve
kamuya, devlet kurumlarına,
siyasi çevrelerden başka,
tüm sınırları aşarak dünyaya ulaşmalarını diledi. Başkan, Avrupa Ekoloji Festivali
Vakfı ile kurulan partnerliğin
uzun süreli olmasını diledi.
Geleneksel olarak Bulgaristan Kara Kuvvetleri Derneği Başkanı General Kiril
Tsvetkov da, Ulusal TV’nin
yapımı “Denizin Kaderi” filmine ödül sundu. Bu ödülün doğa afetleri ve kazalarında önleme ve koruma ile
ilgili verildiği bildirildi. Ayrıca
Kırcaali’de düzenlenen çocuk resimleri yarışmasında
dereceye girenler de ilan
edildi. Kırcaalili 9 yaşındaki
Miglena Kamenova’ya 70
Leva, Krumovgradlı Narin
Parapanova’ya 50 Leva, Kırcaalili Borislava Pavlova’ya
30 Leva, teşvik edici ödülün
ise, Kırcaalili 4 yaşındaki
Defne Riza’ya verildi.
Kiril Tsvetkov, Kırcaali’de
iyi korunan askeri anıtlar için

