“Doğu Rodoplar” başlıklı ilk gezi rehber kitabı çıktı

Kırcaali Haber Gazetesi’nin

Bölgenin tanıtıldığı “Doğu Rodoplar” başlıklı ilk gezi
rehberi basıldı. Rehber kitap, 16 Şubat tarihinde Sofya’da
düzenlenecek 29. Holiday Spa Expo 2012 Uluslararası
Turistik Borsanın açılış gününde tanıtılacak.
Turist rehberi, Doğu Rodopların sürdürülebilir gelişimini amaçlayan “Yeni Trakya Altını” başlıklı BulgaristanHollanda ortak projesi çerçevesinde yayınlanmaktadır.
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Cebel Belediyesi 2012 yılı bütçesini kabul etti
Cebel Belediye Meclisinin oturumu, Harmanli’nin
Biser köyünde selde hayatı kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı
duruşuyla başladı ve selzedelere 1000 leva para
yardımı yapılması kararı
alındı.
Meclis üyeleri oy birliğiyle 5 aylık Merve Cemal Cevir’in tedavisi için
belediye bütçesinden 500
leva yardım sağlanmasını onayladılar. Merve’ye
yurt dışında acil kemik
iliği nakliyatı yapılması
gerekir. Ameliyatın maliyeti 200 000 avro. Devlet,
90 000 avro mali yardım
sağlamış, kalan para ise
açılan banka hesapları
aracılığıyla bağış toplanmaktadır.
Cebel belediyesinden
olmayan aileye, meclis
üyeleri, köy muhtarları
ve belediye memurla-

a
a

Cebel
rı tarafından toplanan
500 leva da bağışlandı.
Cebel Belediye Meclis
Başkanı Sabri Hüseyin,
“Anne babanın çektiği
sıkıntıyı anlıyoruz. Bizim
belediyeden olmasalar
da, zor zamanda onlara

el uzatmak insanlık borcumuzdur” diye açıkladı
ve ailenin lösemi hastası olan ilk çocuklarını da
kaybettiğini belirtti.
Bununla beraber Cebel Belediyesi ağır hasta
olan daha 8 kişinin teda-
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visi için para yardımı yapacaktır. Hastalara 150

ile 300 leva arası para
yardımında bulunulacak.
Trafik kazasında ciddi yaralanan bir vatandaşa da
1 000 leva para yardımı
yapılacak.
Cebel meclis üyeleri, 4
783 806 leva değerindeki
2012 yılı bütçesini kabul
ettiler.
Meclis Başkanı Sabri
Hüseyin, “Kabul edilen
bütçe geçen yıldan daha
az, fakat yapılacak bir
şey yok, kriz var” diye
konuştu. Sabri Hüseyin,
belediyenin 2011 yılı bütçesinden tasarruf ettiği
462 956 leva parası bulunduğunu bildirdi.
Cebel Belediyesinin
2012 yılı bütçesinde 415

000 leva sermaye giderleri için öngörülmektedir.
Bu paralar acil tamir işleri
için harcanacak. Onlardan 250 000 levası belediye yollarının tamiratı
için ayrılmıştır. Sabri Hüseyin, “Zengin bir belediye değiliz ve gerçeklere
göre hareket etmeliyiz.
Gelirimiz az, fazla para
harc ayamayız ” dedi.
Meclis Başkanı, bina ve
arsa satımı yapılacak,
özelleştirmeden belediye hazinesine yeni para
girmesini umuyor.
“Bu satışlardan gelirlerin en az %20 artmasını
bekliyoruz” diye umutlu
olduğunu ifade etti.

Kırcaali Haber

“Son Mutluluk Kumpanyası”
müzikali Kırcaalileri fethetti
Resmiye MÜMÜN
“Kadriye Latifova” Devlet Müzikal ve Drama
Tiyatrosu, 2010 yılında
“Kadriye Latifova” Sahnesi adı altında “Dimitır
Dimov” Drama ve Kukla
Tiyatrosu ile birleşmesinden sonra uzun zamandır
beklenen ilk oyunu “Son
Mutluluk Kumpanyası”
müzikalinin prömiyerini
16 Şubat akşamı Türkçe

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

olarak gerçekleştirdi.
Prömiyerde, T.C. Filibe
Başkonsolosu Sayın Ramis Şen resmi misafirler
arasında yer aldı. Haldun
Dormen’in büyük başarı
kazanmış “Hisseli Harikalar Kumpanyası” komedi müzikali Kırcaali’de
Antalya Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Selim
Gürata’nın yönetmenliğinde sahnelendi. Müzikalin koreografisi Türkiyeli konuk yönetmen Yıldız
Çankaya’ya, dramaturjisi
ise Hüseyin Erdoğan’a
ait. Oyunun sahne tasa-

rımını Hikmet Hacı yapmıştır. Müzikal yapısında
Ayhan Şakir’in, Yakub
Yakub’un ve Apturrahman
Yıldıray’ın emeği var.
“Son Mutluluk Kumpanyası” komedi müzikali salonu dolduran daha çok
genç seyircilerin büyük
beğenisini kazanarak,
keyifle izlendi.
“Son Mutluluk Kumpanyası” müzikali bir çadır
tiyatrosunun perde arkasında olup bitenleri
göstermektedir. Ard arda
sıralanan komik olaylar

Devamı 7’de

HABERLER

22 Şubat 2012

2
Kırcaali Haber 2

Sofya Mezarlığında Yatan Osmanlı Prensesinin Mezarına Alçakça Saldırı

Vedat S. AHMED

Sultan V. Murad’ın kızı
Fatıma Sultan’ın Sofya
Mezarlığındaki kabrinin
etrafını kuşatan demir
parmaklık kesilip çalınmış, mezar taşındaki
Osmanlı tuğrası kırılıp
okunmaz hale getirilmiş.
T ü r k i y e
Cumhuriyeti’nin ilân
edilmesiyle yurtdışında
ikamete zorlanan Osmanlı hanedanı üyeleri
dünyanın dört bir tarafına yerleşmişler, bir
kısmı da Bulgaristan’ı
mekân tutmuşlardır.
Başkent Sofya’ya yerleşenler arasında Sultan
V. Murad’ın kızı Fatıma
Sultan da bulunmaktadır.
Sofya’ya yerleştikten
birkaç yıl sonra Prenses, 23 Kasım 1930
tarihinde bu dünyaya
veda etmiştir. O yüzden
naşı Sofya şehrinde bulunan Orlandovtsi Merkez Mezarlığındaki Türk
parseline defnedilmiştir.
Osmanlı hanedanı üyesinin vefatı münasebetiyle Sofya Banyabaşı
Camiinde mevlid-i şerif
okutulduğu o dönemin
basınında duyurulmuştur.
Bir zamanlar mezarlığın Müslümanlara ait
kısmında bulunan gasilhanenin yakınlarına
defnedilmiş olan Fatıma Sultan’ın mezarı
ufak sütunlar ve güzel
işlenmiş demir korumalık ile çevrilerek koruma altına alınmıştır.
Mezar taşları ise özel
olarak hazırlanıp baş
ucundaki estetik değere sahip taşın ön tarafına Osmanlıca, arka

tarafına da Bulgarca
yazılar hakkedilmiştir.
Aynı taşın ön tarafına
Prensesin babası Sultan V. Murad’ın tuğrası
da işlenmiştir.
Çocukları uzun zaman
Bulgaristan’da yaşadıktan sonra komünizm
dönemi Devlet Emniyeti
(DS)’nin binbir baskısına maruz kaldığı için
buldukları ilk fırsatta
Batı ülkelerine kaçarak
annelerini yad ellerde bırakmışlardır. Her
şeye rağmen belirli bir
döneme kadar Sofyalı
Türklerce kabri ziyaret edilen Fatıma Sultan, son dönemlerde
sadece birkaç Sofyalı
vefakârın duasıyla yâd
edilir olmuştur.
Geçen haf ta sonu
Bulgaristan Türklerinin
canlı tarihi Dr. İsmail
Cambazov hocam ile
tarihimizdeki beyaz karanlık sayfaları aydınlatmak üzere Sofya’daki
tarihî Türk mezarlığını
ziyaret ettiğimizde hayretler içinde kaldım.
Muhtemelen bizleri

“barbar” olarak niteleyen birileri 80 yıldan
beri sessizce ve garip
bir halde mezarlığın bir
köşesinde yatan Fatıma Sultan’ın mezarını
kuşatan demir parmaklıklar ve zincirler kesilerek alınmış, çalınmıştı.
Bu da yetmiyormuş
gibi, mezar taşının üst
kısmına ustalıkla işlenen V. Murad’ın tuğrası
kırılmıştı. İçler acısı bir
vahşet... İnsana cansız
olarak yattığı mezarında bile rahat yok...
Komünizm döneminde
birçok Osmanlıca ve
Türkçe yazılı mezar
taşı zaten yok edilmiş
mezarlıkta tarihimize
ışık tutacak birkaç mezar taşı bulunuyordu
ki, bunların en önemlisi barbarlığa kurban
gitti. Olayın ne zaman
olduğu tam olarak belli
değil, ama 2011 yılında
olduğu anlaşılıyor. Fâili
meçhul bir cinayet...
Şanlı tarihe sahip olan
bizler en azından kalana sahip çıkmak için
elimizden geleni yap-

malıyız ki, onların da
yok olmasıyla bizler de
yok olmayalım.
***
Fatıma Sultan’a Dair

Birkaç Söz:
Fatıma Sultan, 30 Mayıs – 31 Ağustos 1876
tarihleri arasında sadece doksan üç gün tahtta kalan Osmanlı Sultanlarından V. Murad’ın
kızıdır. Tarih kaynaklarında 19 Haziran 1879
tarihinde Çırağan
Sarayı’nda doğduğu
bildirilmektedir. Annesi
Resan Hanımefendi’dir.
Eşi Mahmud Refik olup
tespit edebildiğimiz kadarıyla çocukları şunlardır: Ayşe Hatice Hanımefendi, Mehmed Ali
Beyefendi, Celaleddin
İris, Aliye Sultan. Eceli
gelmiş ve yakalandığı hastalık sebebiyle
sürgünde bulunduğu
Sofya’da iken 23 Kasım
1930 tarihinde vefat
etmiştir. Bazı kaynak-

lar vefat tarihini 1932
gösterse de mezar taşındaki tarih çok net bir
biçimde 1930’u göstermektedir.
F a t ı m a S u l t a n ’ı n
Mezartaşındaki
Sözler:
“Tuğra: Mehmed Murad Hân bin Abdülmecîd
el-muzaffer dâimâ.
O s m a n lı p â d i ş â h l a r ın d a n
cennetmekân Sultân
Murâd-ı Hâmis Hazretlerinin kerîmeleri olup
hasbe’l-kader bu diyâr-ı
gurbetde rahmet-i
Rahmâna ilticâ eden
mağfûretün lehâ Fâtıma
Sultân Hazretlerinin
kabr-i münevverleridir.”
2 Receb 23 Teşrîn-i
sânî (Kasım)
Sene 1349 – Pazar
Sene 1930

Tarım üreticilerinin banka
hesaplarına haciz

Kırcaali Vergi Dairesi Müdürü Dimitır Dimitrov, basına yaptığı açıklamada
2011 yılının ağustos ayından sonra Kırcaali ilinde 415 tarım üreticisinin banka hesaplarına haciz koyulduğunu bildirdi. Uygulanan haciz, vergi ve sigorta
ödemeyen tarım üreticilerinin devlet bütçesine olan borçlarını kapatmak
için bir önlemdir. Tarım Fonundan destek alan çiftçiler Tarım Müdürlüğü
tarafından Vergi Dairesine bildirilmiş ve vergilerini yatırmayanların banka
hesaplarına el koyulmuştur. Dimitrov, tarım üreticilerinin vergi borçları toplam 304 992 leva olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Kırcaali bölgesinden
15 000 çiftçi sigorta ve vergilerini düzenli olarak yatırmaktadır. Vergi Dairesi
bilgilerine göre, Kırcaali ili kayıtlı tarım üreticisi açısından ülke çapında ilk
sıralarda yer almakta.
Tarım Fonundan destek alan ve devlet hazinesine olan borçlarını ödemeyen çiftçilere 2012 yılında da banka hesaplarına haciz koyma yaptırımları
uygulanmasına devam edilecek.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülkede faaliyet gösteren ve vergi borçları olan
Bulgaristan vatandaşlarının, o ülkelerdeki vergi borçlarını ödemeleri için
Kırcaali Vergi Dairesine yardım talebinde bulunulmuştur. Her vaka ele alınmış, borçların toplanması için gereken işlemler yapılmıştır.
Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizdeki borçlarını toplamak için bu yıldan itibaren Bulgaristan da AB ülkelerine yardım talebinde bulunabilecek.

Bu yıl okullarda sömestri
tatili olmayacak

Kırcaali Milli Eğitim Müdürü Grozdan Kolev, bundan böyle öğrencilerin tatil
günleri Müdürlüğün internet sitesinde ilan edileceği açıklamasında bulundu.
Kış hava koşullarına göre sınıf odaların ısınması için Kırcaali ilindeki tüm
okullarda gereken akar ve katı yakıtlar mevcut. Kırcaali’deki “Vasil Levski”
İlköğretim okulu ile Şiroko Pole köyündeki ilköğretim okullarında olduğu gibi,
bazı okullardaki sınıf odaları klimalarla ısıtılmakta. Plan üzere, daha geçen
yıl ağustos ayında tüm okul müdürleri yeni eğitim yılında kış koşullarına hazır
olduklarını rapor etmişlerdir.
Grozdan Kolev, bu yıl okullarda sömestri tatili olmayacağını hatırlattı. Okul
tatillerinin yeni şeması üzere, 23-26 Şubat tarihleri arası öğrenciler kış tatili
yapacaklar.
İlkbahar ve Paskalya tatilleri 1.-11. sınıf öğrencileri için 7-16 Nisan 2012
tarihlerinde, 12. sınıflar için ise 12-16 Nisan tarihleri arası olacak.
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Hasan Hasanoğlu, her gün Kırcaali pazarında yüzlerce müşterisiyle buluşuyor
Resmiye MÜMÜN
Penevo (Köseoğulları)
köyünden 76 yaşındaki
Hasan Ahmet Hasanoğlu her gün Kırcaali pazarında kendi ürettiği tarım
ürünlerini müşterilere
sunuyor. Kendisi, Entçets
(Salman) bölgesinde en
büyük tarım üreticisi olduğunu iddia ediyor. 2000
yılından beri çiftçilikle
uğraşıyor, kendisine 30
yaşındaki oğlu Hayrettin
ile kalp hastası eşi yardım ediyorlar. Beraberce
120 koyuna, 6 ineğe, 50
hindiye, 20 tavuğa bakıyorlar. Hasan dede, iki
ay önce atının çalındığını
ve onun yerine başka bir
at alacağını söyledi. Aile,
yaklaşık 20 dekar toprak çalıştırıyor ve sebze,
meyve yetiştiriyor. Yaz aylarında, gerektiği zaman
30 leva gündelik ödeyerek Kırcaali’den 5-6 işçi
çalıştırıyor.
Hasan Hasanoğlu, 2011
yılında Ankara yöresinden
ceviz fidanları getirttiğini
ve 10 dekar ceviz bahçesi
yaptığını paylaştı. Ayrıca
10 dekar büyüklüğündeki
evin bahçesinde aşılanmış meyve ağaçlarında

her çeşit yemiş yetiştirdiklerini belirtti. Pazarcının tezgâhında patates,
lahana, pırasa, her çeşit
soğan, sarımsak, kavanozlarda çeşitli turşular,
kışlık konserveler, kuru
sebze ve meyveler, kabuklu ve kabuksuz ceviz,
elma, tarhana baharatı,

dekar arazim var, oraya
bir villa yaptım. Bu arazinin bir dekarında sebze
yetiştiriyoruz, fakat sulamak için su yeterli değil.
O yüzden bir kilometre
uzak yerde toplanan suyu
pompalayarak, sebzeleri
suluyorum. Ceviz bahçem
ise Karşıkitarla’da bulunu-

dik, fakat geçen yıl mart
ayında, aralarında birer
ikişer başka yemiş ağacı
da bulunan, ceviz fidanı
diktik.
Eskiden Kırcaali bölgesinde benden çok tütün
üreten yoktu. Her yıl en
az 10 dekar tütün ekiyor,
ortalama üçer ton tütün

asma yaprağı, her çeşit
çay, komposto, hoşaf gibi
daha birçok tarım ürünü
bulunuyor.
Hasan amca, “Kırcaali barajının kıyısında 18

yor. Orada Sofya’dan bazı
kişiler ihaleye katılıp arazi sahibi oldular. Benim
bahçe de bu arazilerden
birinde bulunmaktadır. Bu
yere eskiden yonca eker-

satarak kazancımızdan
memnun kalıyorduk. Komünizm döneminde Rodoplarda en büyük tütün
üreticisi olarak, sosyalist
emek kahramanı ödülünü

“Doğu Rodoplar” başlıklı ilk gezi rehber kitabı çıktı
Resmiye MÜMÜN
Bölgenin tanıtıldığı
“Doğu Rodoplar” başlıklı
ilk gezi rehberi basıldı.
Rehber kitap, 16 Şubat
tarihinde Sofya’da düzenlenecek 29. Holiday
Spa Expo 2012 Uluslararası Turistik Borsanın
açılış gününde tanıtıldı.
Turist rehberi, Doğu
Rodopların sürdürülebilir gelişimini amaçlayan
“Yeni Trakya Altını” başlıklı Bulgaristan-Hollanda
ortak projesi çerçevesinde yayınlanmaktadır.
Kitabın tanıtıldığı basın
toplantısına katılan Ekonomi, Enerji ve Turizm
Bakanı Trayço Traykov
ile Hollanda Krallığı Bulgaristan Büyükelçi Yardımcısı Rini Bus, kitabın
Bulgarca ve İngilizce
baskısı ilk kendilerine
verildi.
Sofya’da İnter Expo
Centerin 2. salonunda
proje üzere açılacak olan
stantta turistik rehber kitabı özel indirimli fiyatıyla ziyaretçilerin dikkatine
sunulacak.
Kitap, Doğu Rodopların
doğasını, kültürel ve tarihi mirasını tanıtmaktadır.

Ayrıca Doğu Rodoplar
bölgesinin turistik yerleri,
seçkin yemek ve konaklama imkânları, ulaşım
bilgileri de kitapta yer al-

yarışmasını kazanan fotoğraf da yer almakta.
Turistik rehber kitabı,
Bulgarca ve İngilizce
olmak üzere iki dilde ba-

maktadır. Kitapta, proje
üzere 2011 yılında düzenlenen “Doğu Rodopların Vahşi Doğası” adlı
kompozisyon yarışmasını
kazanan yazı ile fotoğraf

sılmıştır. Kitabın müellifi
tutkulu gezgin ve fotoğrafçı Georgi Palahutev’tir.
Doğu Rodopları konu
edinen ilk turist rehber
kitabı “Yeni Trakya Al-

tını” projesi esnasında
yine Bulgarca ve İngilizce olarak bir yıl önce
basılan bölgenin turistik
haritasından sonra piyasaya sunulmaktadır.
Rehber kitabı ve harita,
Bulgaristan’ın bu güzel
bölgesindeki kültürel ve
tarihi mirasa değer verenler için eşsiz bir rehber. Projenin devamında, Hollandalı Crossbill
Guides Vakfı tarafından
2013 yılında İngilizce olarak bölgenin doğasıyla
ilgili yeni bir rehber hazırlamak olacaktır.
“Yeni Trakya Altını” projesi, Holiday Spa Expo
2012 Uluslararası Turistik
Borsasında artık üçüncü
kez tanıtıldı. Ziyaretçiler, proje üzere açılacak
stantta “Doğu Rodoplar”
turistik rehber kitabıyla
birlikte, Doğu Rodoplara ait turistik harita, bölgeye ait turizm kitapları,
şaraplar, faydalı bilgiler
ve reklam malzemeleri
alabilirler, yerel otelci ve
çiftlik sahipleriyle görüşebilirler, uygun seyahatler
için kayıt yaptırabilirler ve
ödüllü çekilişlere katılabilirler.

aldım” diye gururla geçmişini anlattı. En son 2010
yılında ailesiyle beraber
6 dekar tütün işlediklerini dile getirdi ve bundan
sonra gençlerin tütün
üretmelerini tavsiye etti.
Borsadan alınan değil
de, kendi elde ettiği tarım ürünlerini sunduğu
için oldukça daha ucuza
satabildiğini ve bundan
dolayı her gün yüzlerce
müşterisi olduğuna seviniyor. Pazardaki bazı
tüccarların ise, gerek
yurtiçinden, gerek Türkiye veya Yunanistan’dan
gelen sebze ve meyveleri sattıkları için daha
az müşterileri olduğunu
paylaştı.
Yaşlı pazarcı, her yıl tarım üreticisi olarak, Avrupa Birliği Fonlarından ve
devletten yaklaşık 10 000
leva mali yardım aldığını söyledi. “Devlet mali
yardım versin ya da vermesin, ben elde ettiğim
kazançtan memnunum.
Çalışan, her zaman kazanıyor. Allah’a şükürler
olsun, kendimin ve ailemin tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum” dedi.
Hasan amca ayrıca,
daha çok kuruculukta,

Entçets köyündeki posta şubesinde ve Penevo
köyündeki meyhanede
çalışarak, 30 yıl emek
verdikten sonra kendisi
180 leva, eşi ise tütün
üreticisi olarak 120 leva
emekli maaşı aldıklarını
açıkladı. “Penevo muhtarı Bahri Nuri, her durumda bana yardımcı oluyor.
Bazen gereken yerlere bir
belge sunmak için bütün
gün benimle sırada bekliyor. Bence halka böyle
hizmet etmeye devam
ederse, emekli oluncaya kadar muhtar olabilir”
diye memnuniyetini dile
getirdi.
İ z m i r ’d e y a ş a y a n
K ırc aali ’nin Pr ilept si
(Salifler) köyünden Recep Korkmaz, 5-6 yıldır
Bulgaristan’a sık sık geldiğini ve genelde cuma
ve pazartesi günlerinde
alışverişini daima Hasan
Hasanoğlu’dan yaptığını
paylaştı. “Hasan Ağabey
her zaman kaliteli mal sunuyor. Onun sattığı sebze
ve meyveler her zaman
taze. Üstelik diğer pazarcılara bakış, çok daha
ucuza veriyor. Bu yüzden,
bir müşteri olarak, ondan
çok memnunum” dedi.

Gelecek ders yılında 27 sınıfta
meslek eğitimi verilecek

Kırcaali Valiliğinden verilen bilgiye göre, Kırcaali
İli Gelişmesi Kurumlararası Komisyonu 2012-2013
eğitim-öğretim yılında Kırcaali ilindeki meslek liselerinin öğrenci kabul edebileceği sınıflar belirlendi. Toplantı, 27 Ocak 2012 tarihinde Kırcaali Vali Yardımcısı
Asen Türdiev başkanlığında gerçekleşti. Komisyon,
sınıflardan birine 6. sınıftan sonra, beşine 7. sınıftan
sora, yirmi birine ise 8. sınıftan sonra, toplam 27 sınıfa
öğrenci kabul edilmesine karar aldı. Bu sınıflardaki öğrenciler normal meslek eğitimi alırken, ek olarak 4 açık
öğretim sınıfı da açılacak. Bu sınıflar, 13 meslek lisesinde, “Peyo Yavorov” İlköğretim Okulunda ve “Petır
Beron” Engelliler Yatılı Okulu’nda açılacak.
Kırcaali Eğitim Müdürü Grozdan Kolev, “Şu ana
kadar meslek eğitimi veren sınıfların sayısı 26 idi ve
bu sınıflarda ortalama 19 öğrenci bulunmaktaydı.
Meslek eğitimi veren sınıfların belirlenmesinde,
mevcut öğrencilerin sayısı ile öğrencilerin tercihleri
göz önünde bulundurulmuş, işgücü piyasasının ihtiyaç
ve gereksinimleri etkili olmuştur. Ayrıca belediyelerdeki
yetkililerin düşünce ve önerileri de göz önünde
bulundurulmuştur”, diye açıkladı.
Bu sınıflardan 19’u Kırcaali Belediyesinde ,
Momçilgrad, Krumovgrad ve Kirkovo belediyelerinde
ikişer sınıf, Cebel ve Ardino’da ise birer sınıf açılacak.
Çernooçene Belediyesinde ise, meslek eğitim görülen
herhangi bir sınıfın olmayacağı belirtildi.
Öğrencilerin tercih ettiği muhasebecilik, gıda
sanayisi, makine, turizm, ulaşım, bilgisayar teknolojileri
ve başka alanlarda ihtisaslaşmalarına devam edilecek.
Kırcaali İnşaat Meslek Lisesi, 7. sınıftan sonra
“Emlakçı” ve 8. sınıftan sonra da “İç Tasarımcı” gibi
yeni açılacak olan bölümlere öğrenci kabul edecek.
Aleko Konstantinov Meslek Lisesi ile Prof. Dr. Asen
Zlatarov Meslek Lisesinde 4 açık öğretim sınıfı
açılacak.
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Sevgililer Günü’nde pekişen sevgiler
Resmiye MÜMÜN
Her yıl 14 Şubatta
birçok ülkede kutlanan Sevgililer Günü
Kırcaali’nin sokaklarına da taşındı. Ellerinde
çiçek ve hediyelerle neşeli görünen daha çok
genç kız ve oğlanları
görmek mümkündü. Bu
günü para kazanmak
için fırsat bilen vatandaşlar, bu yıl da şehrin
hareketli yerlerinde çiçek sattılar.
Şehrin merkezinde
bulunan “Osvobojdenie” meydanında 1 levaya karanfil ve 3.50
levaya krizantem satan
Nikola Petrov onlardan
biriydi. Genelde özel
günlerde sokakta çiçek
sattığını ifade eden tarım üreticisi, bugün alış
verişin zayıf olduğunu
belirtti. Öğle saatlerine

kadar daha çok karanfil
olmak üzere ancak 10
çiçek satabilen Petrov,
her geçen yılla Kırcaalilerin daha az çiçek
aldıklarını gözlemlediğini paylaştı. Geçen yıl
Sevgililer Günü’nde 50
civarında çiçek satabildiğini söyledi. Gençle-

rin çoğu yurt dışında
olmaları da alışverişi
etkilediğini öne sürdü.
D a h a ya ş lı l a r ve
emekliler ise mevcut
harçlarını gidermeyi
ancak başardıklarını,
çiçek almayı hiç mi
hiç düşünemediklerini
söylüyorlar. Çiçekçi,

mesai saatinden sonra
müşterilerinin artacağı
umduğunu dile getirdi.
Alışılmışın dışında olarak Sevgililer Günü’nde
kızların ve kadınların
da sevgililerine veya
eşlerine çiçek almaları
gerektiğini söyleyen satıcı, Sevgililer Günü’nde

Kırcaali’nin Su Boru Hattı için Çözüm Arandı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman
ve Vali İvanka Tauşanova, Kırcaali ve Momçilgrad belediyelerinin içme
suyunu sağlayan “Borovitsa” barajı genel su
boru hattının acil tamiratını görüştüler. Görüşmede Su ve Kanalizasyon, Yol Yönetimi Daireleri ve İtfaiye temsilcileri
de yer aldı. Bu görüşme
Kırcaali, Momçilgrad ve
Çernooçene belediye
başkanlarının inisiyatifi
üzerine gerçekleştirildi.
Kırcaali ve Momçilgrad
belediyelerinin içme
suyu “Borovitsa” barajından sağlanıyor, hasar

gören tesis ise Çernooçene belediyesi topraklarında /Nenkovo köyü
yakınlarında/ bulunmakta. Belediye Başkanları
yolun yeniden yapılandırılması için maddi destek
talebinin güncellenmesi

ve bu bölgedeki su iletim sisteminin tamiratı
için mektuplar hazırlayacaklar. Çernooçene
Belediye Başkanı: “2009
yılında Bakanlar Kurulu
Rehabilitasyon ve Destek Bakanlıklar Arası Ko-

misyonuna, 300 bin Leva
değerinde olan proje sunulmuştu” hatırlatmasını
yaptı. “Gerekliyse proje
güncellenebilir” dedi.
Müh. Azis “Borovets”
Mahallesi su sorununu
da dile getirdi. Görüşme
esnasında projenin 540
bin Leva değerinde olduğu, ihalenin gerçekleştirildiği ve projenin yakın
zamanda başlatılacağı
belli oldu.
Daha sonra görüşmeye
katılanlar, Nenkovo köyü
yakınlarında bulunan ve
risk altında olan su boru
hattı bölgesini ve “Borovets” Barajı köprüsünü
ziyaret ettiler.
Kırcaali Haber

Uyuşturucu madde kullanımına karşı
kampanya
Kırcaali Belediyesi,
gençlerin kullandıkları narkotik maddelerin
azaltılması amacıyla
“Hayat Paha Biçilmez
Değerde! Onu Uyuşturucuya Değişme” başlığı altında 13 Şubat
tarihinde Kırcaali’de
bilgilendirme kampanyası düzenledi. Etkinlik,
Sağlık Bakanlığı, Kırcaali Belediyesi, Kırca-

ali Sağlık Müfettişliği
ve 2011 Medya Expert
Group tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.
Bilgilendirme kampanyası, ülkenin 19 şehrinde düzenlenecek ulusal
bir kampanyadır. Etkinliğin amacı, esrar, eroin,
kokain, amfetamin ve
ecstasy gibi uyuşturucu
(psikotrop) maddelerin
zararlarını anlatmak,
kullanılması sonucu
meydana gelen olum-

suzlukları konusunda
gençleri bilgilendirmektir.
Belediye Çocuk Merkezi salonunda saat
9.00 ile 11.00 arasında
düzenlenen etkinlikte,
konuyla ilgili belgeseller
yayınlandı ve bilgilendirme amacıyla hazırlanan
broşürler dağıtıldı. Aynı
zamanda etkinliğe katılanlar arasında bilgi yarışması düzenlendi ve
ödüller verildi.

Kampanya dâhilinde
düzenlenen etkinlikler, saat 13.00’te Kırc aali “A leko Kons tantinov” Meslek Lisesinde devam etti.
Kampanya, Kırcaali Belediye Başkanlığı, Kırcaali Belediyesi Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Kırcaali Sağlık
Müfettişliği, sivil toplum
örgütleri, yerel ve ulusal
basının desteğiyle düzenlenmektedir.

birinin sevgi, saygı duymadığı sevgilisine göstermelik olarak çiçek
hediye etmesinin bir
anlamı olmadığını, sevgilinin değeri her zaman
bilinmesi gerektiğini savundu. Petrov, satamadığı çiçeklerin tümünü
eşine hediye edeceğini
gururla açıkladı.
Bu anlamlı günde
eşinden bir krizantem
alan Özlem Belgin,
kendini çok mutlu hissettiğini paylaştı. Bebek beklediği için anne
olacağına çok sevinen
Özlem, evlenmezden
önce eşiyle 2 yıl çıktığını ve bu zaman içerisinde de ondan daima
çiçek ve hediye aldığını, Sevgililer Günü’nü
ise özel kutladıklarını
ifade etti. Eşini çok sevdiğini söyleyen Özlem,
beraber oldukları her
günün Sevgililer Günü
gibi geçtiğini dile getirdi.
41 yaşındaki Tsvetan
Serbezov, her yıl 14
Şubatta olduğu gibi diğer özel günlerde de kız

arkadaşına mutlaka bir
kırmızı gül veya karanfil ile sevindirdiğini paylaştı. Serbezov ayrıca
çoğu zaman sebepsiz
olarak da sevgilisine
çiçek veya hediyeyle
sürpriz yaptığını ifade
etti. “Kız arkadaşım
her çiçekten daha güzel. Ona sayısız çiçek
vermekle, çiçek gibi
güzel olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi.
Plovdiv Üniversitesi’nin
Kırcaali Şubesinde okuyan 22 yaşındaki Şenol
Mustafa, Sevgililer Gününü kutlamayacağını
söyledi. Sebebi de, 4-5
ay önce sevgilisinden
ayrılmış olması. Şenol,
“Sevgililer Gününde gül
hediye edebileceğim,
Seni seviyorum diyebileceğim biri olsaydı,
iyi olurdu, fakat yok.
O yüzden sevgilinin
ve sevginin kıymetini
iyi bilmeliyiz. Sevginin
korunması için saygı
çok önemli” diye dile
getirdi.

'Artı 90' Yayın
Hayatına Başladı

Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın yayın
organı 'Artı 90' dergisinin ilk sayısı çıktı.
155 ülkede yaşayan 6 milyon Türk ile
soydaş ve akraba topluluklar hakkında
haberlerin yer aldığı derginin ilk sayısı ilgi
topladı. Almanya'da yaşanan ırkçı terör
saldırılarının kapak konusu olarak işlendiği dergide, cinayete kurban giden kişilerin profilleri ve kurum uzmanları tarafından kaleme alınan makalelere yer verildi.
Fransa Türklerinin siyasi hayata katılımları,
Brüksel'in orta yerinde bulunan Türk mahallesinin (Schaerbeek) hikayesi ile yurt
dışında yaşayan vatandaşların başarı öyküleri de dergide yer alan konular arasında.
Derginin yayın kurulunun tamamı, kurum
çalışanlarından oluşuyor. Dergi, standart
bir kamu dergisinin dışında, tamamen sivil
bir mantıkla hazırlanmış durumda. 112 sayfa olarak tasarlanan dergi, 3 ayda bir yayınlanacak. Dağıtımı ise başta Türkiye'deki
tüm kamu kurumları olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve dünyada
Türklerin yaşadığı bölgelere yapılacak.
Dergi, internet sitesi aracılığıyla da dünyanın dört bir tarafındaki vatandaş, soydaş
ve akrabalara ulaşacak. Derginin internet
adresi şöyle: www.arti90dergi.com
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Momçilgrad Belediyesi, 2012 Yılı Bütçesini kabul etti
Momçilgrad (Mestanlı)
Meclis Kurulunun yaptığı oturumda Belediye
Başkanı Akif Akif, “Başımıza afet geldiği zaman,
doğa gücü hayatımızı alt
üst ettiği vakit daima insanlığımız ortaya çıkıyor.
Bu kürsüden bildirmek
isterim ki, Biser köyü
afetzedeleri Momçilgrad
Belediyesinin kardeş
Bursa Büyükşehir Belediyesinden maddi yardım aldılar. Yardımdan
dolayı Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep
Altepe’ye bizzat teşekkür
etmek istiyorum” dedi.
Başkan, afetzedelerin
kardeş belediyeden bir
TIR dolusu gıda ürünleri,
giyim eşyası ve battaniye
aldıklarını bildirdi. Meclis
Üyeleri, sellerden dolayı
hayatını kaybedenlerin
anısına saygı duruşunda
bulundular ve köyde hasar görenlere 1000 leva
yardım sağlanmasını ka-

rar verdiler.
Yerel Meclis, 2012 yılı
için sermaye giderlerinin isimleriyle belirtilmiş
tahsisatını ve Belediyenin 2012 Yılı Bütçesini
kabul ettiler.
Momçilgrad kasabasında bulunan kreş ve anaokullar için 303 000 leva
ayrılmıştır. Mali Kaynaklar çocuk kurumlarında
daha kaliteli yiyecek sağlanması amacıyla geçen
yıldan 30 000 leva ile
daha fazladır.
Momçilgrad Belediye
2012 yılı bütçesi 8 804
324 leva. 5 287 578 levası devlet hazinesinden, 3
516 746 levası da belediye gelirlerinden sağlanacak. Bütçenin %47,4
bölümü eğitim ve sağlık
giderlerinin karşılanması
için öngörülmüştür.
2011 Yılı Bütçesinin
mali çerçevesi de ilk
aşamada 8 895 290 olarak ve sunulan raporda 9

170 096 leva olduğu belirtilerek, hemen hemen
aynısıdır.
Belediye bütçesinde öngörülen sermaye giderleri genellikle belediye yol
şebekesinin tamiri, çeşitli

projelerin desteklenmesi
ve Güneydere kıyılarının
güçlendirilmesi için kullanılacak. Belediye bütçesinde yol tamiri için 326
200 leva, “Nikola Yonkov
Vaptsarov” Lisesi ile “Dr.

Biser köyü afetzedelerine 5 bin leva bağış
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Meclis Kuruluna sunduğu
teklif üzere, Belediyenin
Harmanli’nin Biser köyü
afetzedelerini 5 000 leva
ile bağışta bulunacağını
bildirdi. Sayın Azis’in Başkan Yardımcısı seçildiği
Bulgaristan Cumhuriyeti
Ulusal Belediyeler Birliği
Yönetim Kurulunun ülkedeki tüm belediyelerin
aşırı yağmurlardan ciddi
hasarlar gören Harmanli
Belediyesine yardım etmeleri kararı aldığı açık-

landı. Harmanli Belediyesi
yönetimi afetzedeler için

Bir çınar daha devrildi
Birkaç yıldır Kirkovo
belediyesi hayli kıymetli evlatlarını yitirdi. Yöre
insanlarının „Mehmedali
muallim” diye bildikleri kardeşimiz de ebedi
mekânına yattı. Yakınlarını, komşularını, dostlarını, hepimizi yasa boğdu. Yıllar önce kalp krizi
geçiren merhum, bu defa
kahpe feleğe teslim oldu,
yenildi.
1937 yılında Vırben
köyünde dünyaya gelen
Mehmedali Hafız, zamanına göre orta halli, ileri
görüşlü bir ailenin çocuğuydu. Fotinovo köyündeki Rüştiye okulunu başarıyla bitiren bu büyük dostumuz, Mestanlı Türk Lisesini de alacı bir öğrenci
olarak ikmal etti. Fakirliğin

Mehmedali Hafız
alıp yürüdüğü bu yıllarda,
o yılmadan, usanmadan
çalıştı. Aynı sene Sofya
Yüksek Tıp Enstitüsüne
kabul oldu. Üç ay öğrencilik yapabildi. Fakirlikten
dolayı bırakmak zorunda kaldı. Sonra Haskovo Öğretmen Enstitüsü

kullanılacak mali yardıma
ihtiyaç duyulduğunu bil-

dirmişti.
Başkan Hasan A zis,
Kırcaali Belediyesi’nin
girişimi üzere Türkiye’de
kardeş Bursa Büyükşehir
Belediyesinde de afetzedelere yardım kampanyası düzenlendiğini açıkladı.
Kampanya sonucunda
Büy ükş ehir Belediye
Başkanı Recep Altepe’nin
Biser köyüne gönderdiği
200 000 avro tutarında
gıda ve giyecek eşyaların
birkaç gün önce afetzedelere ulaştığı bildirildi.
Kırcaali Haber

Matematik Bölümü’nü
yüksek başarıyla bitirdi.
Yıllarca köyünde ve Fotinovo merkez okulunda
matematik dersleri verdi,
yüzlerce matematikçi yetiştirdi. Hatta oğlu Yılmaz
bile Türk Dili ve Edebiyatı
yanı sıra, matematik öğretmeni iktisasına sahip
oldu.
Merhum, Türk Edebiyatı
ve Tarihine çok bağlı bir
kişiydi. Pir Sultan Abdal
ve Yunus Emre’den tut ta
Tevfik Fikret, Namık Kemal ve günümüz edebiyatı devlerinden Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Cahit
Tarancı, Yahya Kemal v.s.
gibi şair ve yazarlarla yaşıyordu. Şimdi bile bizlere
şümulü olan Tevfik Fikret
“Millet marşı” ve “ Yağma
sofrası” şiirlerini okurken
hayli duygulanır, gözyaş-

larını tutamazdı. Şiirler
yazardı. Şiir okumasını
da severdi. Büyük insan,
seyrek rastlanan insansever, misafirperver idi.
Herkese yardım elini
uzatırdı. Yüksek görevlere sahip olduğu yıllarda
bile insanlara olan yakınlığını, sıcakkanlılığını hiç
yitirmedi. Bu satırları yazan bendeniz de merhum
Mehmedali ağabeyimden
okul dışı aldığım dersler
sayesinde sözünü ettiğimiz Mestanlı lisesinden
yüksek diplom aldığımı
belirtmek isterim.
Bir cümleyle nerede
olursa olsun hem kendini, hem ailesini layıkıyla
temsil etti.
Her nine ve dede gibi, o
da ikiz torunları Deniz ve
Eliz’e çok bağlıydı. Onlara hasrettiği bir şiir “Filiz”

Petır Beron” İlköğretim
Okulunda enerji tasarrufu projesinin gerçekleştirilmesi için 97 420 leva
öngörülüyor.
Belediye hastanesinde
enerji tasarrufu projesinin gerçekleştirilmesi için
bütçeden 120 000 leva
destek yapılması öngörülmektedir. AB fonlarından desteklenecek ve
800 000 leva değerinde
olan proje onaylanmış,
gerçekleştirilmesi için
önümüzdeki aylarda
sözleşme imzalanması
bekleniyor.
İçme suyu problemi
olan Vryalo, Gorna Çobanka, Letovnik, Neofit
Bozveli’nin Sılzitsa mahallesi ve Gurgulitsa’nın
Borovo, Yamaç ve Şturets mahallelerine su
sağlamak için belediye
bütçesinde 35 000 leva
öngörülmüştür.
Momçilgrad Beledi-

ye Başkanı Akif Akif,
“Momçilgrad Belediyesinin 2012 Yılı Bütçesi sınırlandırılmıştır ve bütçe
disiplininin korunmasına
çok dikkat edilecektir. Bu
bütçenin kreşlerin, anaokulların, okulların ve
kamu kuruluşların normal fonksiyonlarını yerine getirmelerini sağlamasını bekliyorum, diye
değerlendirdi.
Bu yıl da Momçilgrad
Belediyesi, bakıma muhtaç çocukların aileler tarafından kabul edilmesi
projesi, “Yerleşim Yerlerinin Yenilenmesi ve
Geliştirilmesi” projesi,
Güneydere’nin güçlendirilmesine ilişkin proje, çocukların enteraktif öğretimi projesi, kişisel asistan
projesi, sosyal asistan ve
ev yardımcıları projeleri
ile daha birçok projeler
üzere çalışmaya devam
edecek.
Kırcaali Haber

Akar yakıt fiyatları
yükselmeye devam ediyor
Bu yılın daha ilk gününden itibaren zamlanan
akaryakıt fiyatları düşüşe geçecek gibi görünmüyor. Son durum itibari ile benzinliklerde benzin fiyatı 2,52 levaya yükselirken, dizel ise rekor denecek
2,70 levaya kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesindeki neden sadece piyasalarda petrol fiyatının
yüksek olması değil, 2012 yılının başında yükseltilen tüketim vergisi de şu anda akaryakıt fiyatlarının yükselmesindeki en büyük etken. Sadece 2
yıl önce 2 levanın altında akaryakıt alınabilirken, şu
anda fiyatlar 2,50 levanın üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar Avrupa ülkeleri arasında en düşük maaşa
çalışan ülke olmamıza rağmen tüketim vergisinin
diğer ülkelere kıyasla belirlenmesinin haksızlık olduğu konusunda dert yanarken, yakın gelecekte
akaryakıt fiyatlarının düşmesini temenni ediyorlar.
Son günlerde petrol fiyatlarında hafif bir düşüşün
gözlenmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da az
da olsa düşüşün gerçekleşmesi bekleniyor. Vatandaşlara göre akaryakıt fiyatları yükseldikçe hayatın
daha da pahalılaşmasına neden oluyor. Geçtiğimiz
yıl akaryakıt fiyatlarının bir dönem yükselmesi nedeniyle ülke genelinde protestolar düzenlenmişken,
şu anki akaryakıt fiyatlarının geçen yıla oranla daha
yüksek olmasına rağmen vatandaşlar sessizliğini
koruyorlar. İlerleyen günlerde akaryakıt fiyatlarının
daha da yükselmesi durumunda vatandaşların nasıl
tepki verecekleri merak konusu.
gazetesinde resimleriyle
beraber yer aldı. Tabloya dönüştürdüğü o eser,
merhumun yattığı karyola
karşısında devamlı duracak.
Merhum Mehmedali Hafız öbür dünyaya
zannımca gözleri açık
gitmedi. Çünkü ardından
işgüzar, tatlı dilli emekli
öğretmen eşi Ayşe’yi, iki
yüksek tahsilli ve halen

belediye başkan yardımcısı olan oğlu Yılmaz’ı,
Bursa’da ki kızı hekim
Şirin’i, öğretmen gelini
Fehime’yi ve gözlerinden bile kıskandığı ikiz
torunları Eliz ve Deniz’i
bıraktı.
Mehmedali ağabeyimiz, ruhun şad, mekanın
cennet olsun!
Mestan ADALI

6
Kırcaali Haber 6

HABERLER

22 Şubat 2012

Adatepe ve eski madenciliğin sırları
Bu topraklarda yaşayan
Traklar, her şeyden başka iyi
madenciydi. Madenciliğin kökleri bugün Doğu Rodoplar’da,
Krumovgrad yakınlarındaki
Adatepe’de bulundu. Adatepe,
Avrupa’da şimdiye kadar keşfedilen en eski altın madendir.
Bilim adamları, altın madeninin
M.Ö. 2000 yılına, yani Mikena
ve Troya zamanına ait olduğunu söylüyor. Bulgar arkeoloji
uzmanları, Adatepe’deki eski
madenciliğin sır kapısını 2005
yılında aralamaya başladı.
2010 yılından bu yana Bulgaristan Bilimler Akademisi
(BAN) Ulusal Arkeoloji Enstitüsü, eski madeninin arkeoloji
kurtarma projesi üzerinde çalışıyor. Proje, “Balkan Mineral
and Mining” şirketi tarafından
finanse ediliyor. Söz konusu
şirket, Krumovgrad yakınlarındaki altın madenin çalıştırılmasına dair imtiyaz kazandı.
Adatepe’deki kazı çalışmaları için 2014 yılına kadar 2,5
milyon leva sağlandı. Altın
madenin son derece değerli
olmasından dolayı, kazılara

Bulgaristan bilim adamlarının
yanısıra, Alman arkeologları
da katılıyor.
Bunun dışında 5 yabancı
laboratuvar ve üniversiteden,
farklı alanlardan 20’den fazla
yabancı uzman da katılıyor.
Bugüne kadar farklı iş alanları,
ev ve taş kalelerin temellerine
rastlandı. Madenin çalıştırılması için farklı taş araçlar ve eski
çömlek taslar bulundu. Sadece
geçen yılki kazılarda yaklaşık

5 ton seramik keşfedildi ki, bütün bu seramik parçalar incelenmeyi bekleniyor.
Kazıları yöneten Doktor Hristo Popov’a göre, eski maden,
alışılmış dışındaki bir arkeoloji
kazıdır. Doktor Hristo Popov,
Bulgaristan Radyosu’na “Eski
madeni, altın metalinin çalıştırıldığı ve Trak Çarlarının müzelerden bildiğimiz ünlü altın
hazinelerine giden altının elde
edildiği eski bir fabrika olarak

Ardino Belediyesi turizm vergisini düşürüyor
Ardino Belediye Meclisi, düzenlediği son meclis olağan
oturumunda turizm vergisinin
düşürülmesine ilişkin karar aldı.
Meclis üyelerinin oybirliğiyle
kabul edilen değişiklik sonucu,
2012 yılında 1 yıldızlı otel sahipleri, otelde konaklayan kişi başına 0,30 leva turizm vergisi ödeyecek. Önceki yıllarda bu vergi
0,60 leva idi. İki yıldızlı otellerde
konaklamaya ilişkin vergi 0,80
levadan 0,40 levaya düşürüldü.
Değişiklik, daha yüksek kategoride konaklama tesislerini de
kapsamaktadır. Üç yıldızlı otel
sahipleri artık 1 leva yerine 0,50
leva turizm vergisi ödeyecek. 4
ve 5 yıldızlı otellerde konaklamak için ise 0,60 leva harç ödeneceği açıklandı.
Ardino Belediye Meclisi’nin
gündeminde olan bir başka
konu da, ana okullarda veliler

tarafından ödenecek ücretlerdi. Alınan karara göre, tam gün
anaokuluna giden çocuk başına
40 leva, yarım gün eğitim veren
anaokuluna giden çocuk başına
ise 20 leva ücret ödenecek.
Belediye Meclis Üyeleri, köy
muhtarlarının maaşlarını da

belirledi. Alınan karara göre,
köy muhtarları 500 ile 620 leva
arası maaş alacaklar. En yüksek maaş Byal İzvor, Jıltuşa,
Padina, Gorno Prahovo ve Mleçino muhtarları, en düşük maaş
ise Sintçets, Gırbişte ve Lenişte
muhtarları alacak.

Kreş ve anaokullar için aylık 50 leva ödenecek
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Belediye yönetiminin kreş ve ana okullara
giden çocuklar için velilerin abone ücreti yerine oransal ücret
ödemelerini planladığını bildirdi.
Şu ana kadar velilerin 35 leva
ana ödemeyle beraber, 10 leva
da abone ücreti ödedikleri belirtildi. Oransal ücret ödeme kararından sonra veliler çocukların
bir ay kreş/anaokulu ziyaretleri
için toplam 50 leva ödeyecekler. Oransal ücret çocuğun okul
öncesi eğitim kurumunda bulunduğu süre üzere hesaplanacak.
Başkan, bunun hesabına kreşe/

ana okulda sunulan bakım için
bir çocuk ücretinin 1,65 levadan
2,45 levaya yükselen fark Belediye tarafından karşılanacağını
açıkladı.
Hasan Azis, çocukların beslendiği yiyeceklerin yüksek

kaliteli olmasına çaba gösterileceğine dikkat çekti. Başkan,
belediye içinde toplam 24 kreşe/anaokulunu 3 200’den fazla
çocuğun ziyaret ettiğini ve yeni
kararların anne babaları olumlu
ekileceğini ifade etti.

kabul edebiliriz” dedi ve şöyle
devam etti: “Bulgaristan’da ilk
defa eski bir madende jeofizik
araştırmalar yapılıyor. İlk defa
lazerli incelemeler uygulanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde ulaşılması zor bölgelerde arkeoloji bölgeleri kolaylıkla
bulabiliyoruz.
Bilim açısından bu çok önemli, çünkü Adatepe’de olup bitenleri ve zaman olarak tespit
edilmesi açıdan çok önemli.
İlk defa bilim adamlarından
bir grup, eski altın üretiminin
canlandırılmasını yapıyor.
Doktor Hristo Popov şunları
paylaşıyor: “Amacımız, eski taş
ve odun araçlarla Adatepe’de
altın damarlarda altın bulmaya
çalışmaktır. Deney, iki aşamada gerçekleşti. Eylül ayı sonunda odun araçlarla, altın damarı
bulabildik. Daha sonra ateş ile
damarı kızdırdık. Geçmişte
kullanılan bu metoda göre, kuvars daha kolay işleniyor. Yaklaşık bir gece boyunca kayayı

kızdırdık ve altının fazla olduğu 350 kilogramlık bir kayayı
kazabildik. Daha sonra kaya
un haline getirildi ve yıkandı.
Yaklaşık 30 gram kadar altın
elde ettik. Bu deney bizim için
son derece yararlı oldu, çünkü
o zamanki toplumun gelişmesi,
o zaman yaygın olan altın elde
etme teknolojisine kadar birçok
soruya cevap bulduk.”
Adatepe’de eski madenciliğe
adanan açık hava müzesinin
kurulması öngörülüyor. Ziyaretçiler ve hele hele çocuklar,
tarihin bu kısmıyla tanışma
fırsatına sahip olacak, müzeyi
ziyaret sırasında arkeolog veya
madenci kılığına girecek, hazine ve altın avcısı olabilecektir.
25 Ocak’tan 11 Mart tarihine
kadar Ulusal Arkeoloji Enstitüsünde “Arkeoloji ve iş alanında
işbirliği” başlıklı fotoğraf sergisi düzenlenecek. Burada eski
altın madeninden buluntular
orada sergilenecektir.
BNR

“Vasil Levski” Lisesi’nde
bilgisayar odası açıldı

Ardino (Eğridere) “Vasil Levski” Lisesi Müdürü Anika Petrova, okul bütçesi imkânlarını değerlendirilerek, okula yeni
bir bilgisayar odası donattıklarını belirtti. Odadaki 15 bilgisayarla bir bilgisayar ağı kurulmuş ve Thin Client teknolojisi
sayesinde 2 ana bilgisayara bağlı monitörler kullanılabiliyor.
Öğrencilerin kişisel monitör, klavye ve fare kullanmalarıyla
birbirinden bağımsız işlemlerle ortama erişme imkânı sağlanıyor.
HP Classroom Manager Software LTU programı sayesinde
öğretmen, aynı anda 14 öğrenciye farklı ödev verebilir, test
yaptırabilir. Bu programın uygulanmasıyla öğrenciler sadece
öğretmenin belirlediği yazılım uygulamalarına erişebiliyorlar.
Bu da öğretim sürecini “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” derslerinde daha etkili olmasını sağlıyor.

16 milyon levanın üzerinde
vergi kaçağı tespit edildi
Kırcaali Vergi Dairesi Müdürü Dimitır Dimitrov, düzenlediği basın toplantısında kurumun 2011 yılındaki çalışmalarını
tanıttı. 2011 yılında kuruma bağlı maliye müfettişleri 150
yoklama yapmış. Yapılan yoklamalar sonucu 16 461 000
leva vergi kaçağı tespit edilmiş ve devlet hazinesine ek gelir elde edilmiştir. Yoklamalardan %74’ünde 10 000 levanın
üzerinde vergi kaçağı açığa çıkarılmıştır. Teftişlerin çoğu
inşaat sektöründe yapılmış ve 3 milyon leva değerinde vergi
kaçağı ortaya çıkarılmıştır. Toptan satış sektöründe yapılan
teftişlerde ise 2 866 000 vergi kaçağı tespit edilmiştir. 2 200
000 leva vergi kaçağıyla perakende satış işletmeleri üçüncü
sırada yer almaktadır.
Uygulanan vergiler arasında 16 461 000 levadan 12 470
000 leva Katma Değer Vergisi (KDV), 2 241 000 leva Kurumlar Vergisi, 1 140 000 leva Gelir Vergisi, geri kalan 410 000
leva ise sosyal ve sağlık sigortalarıyla ilgili kaçak vergiler
oluşturmaktadır.
31 Aralık 2011 tarihine kadar vergi borçlarının % 92,4’ü
toplanmış, 15 832 150 leva ek gelir devlet hazinesine girmiştir. Kırcaali Vergi Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 2010
yılına kıyasla 2011 yılında vergi borçlarının toplanmasında
% 3,7 artış olmuştur.
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“Son Mutluluk Kumpanyası” müzikali Kırcaalileri fethetti
1. sayfadan devam

tiyatronun assolisti Süheyla
Deniz’in (Sevgül Kardamova)
aniden tiyatrodan ayrılmasıyla
başlıyor. Tiyatroda ayak işlerine bakan Cafer’in (Ayhan Şakir) namus davası iddiasıyla
peşine düşen Hüseyin Ağa’nın
(Orhan Tahir) elinden kurtulması için kadın kılığına girmesi
onun assolist rolünü de başarıyla yapabileceği fikrini doğuruyor. Ağanın Mehlika Caferi
adında tanıtılan yeni assoliste
aşık olması onu evlenme teklifi yapmaya zorluyor. Hüseyin
Ağa’nın sayesinde çadır tiyatrosu oyuncularının İstanbul’da
ünlü gece kulübü “Son Mutluluk
Kumpanyası”nda gösteri sunma
fırsatı bulmuşlardır. Bu amaçla
tiyatro yönetimi Hüseyin Ağa’nın
Mehlika Hanım ile sözde evlilik
törenini düzenliyor. Ancak ağanın gelinin duvağını açtığında
Mehlika’yı değil, kendi karısı
Hatice’yi görmesiyle gerçekler
ortaya çıkıyor. Bu arada tiyatro-

ya geri dönen Süheyla da aşık
olduğu solist Erol’a ve Cafer de
nişanlısına kavuşuyorlar. Böyle mutlu sonuçlanan müzikalin
oyuncuları izleyicilerin alkış tufanına tutuldular.
Kırcaali tiyatrosu “Son Mutluluk Kumpanyası” müzikalinin prömiyeri için T.C. Plovdiv

Filibe Başkonsolosu Ramis
Şen’den, Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova’dan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’ten,
“Dimitır Dimov” Drama ve Kukla
Tiyatrosundan, Kırcaali “Buket”
Derneğinden, tiyatronun perukçusu Tanya Karakirkova’dan çiçek aldı.

Güner Şükrü’nün resim sergisi GISSEN Galerisinde
Gazeteci Güner Şükrü’nün
hazırladığı Mleçino (Sütkesiği) köyünü tanıtan resim
sergisini, internet üzerinden sergi tanıtımı yapan
GISSEN Galerisi göstermeye başladı. Fotoğraf
makinesi merceğinden
Mleçino’ya daha büyük
sevgiyle bakan Güner’den
başka birini bulmak zor
olur. Bu şirin Rodop köyünde doğup büyüyen Güner,
Kırcaali’deki yabancı dil
eğitimli liseden mezunu
olduktan sonra, şansını
denemek için komşu ülkemiz olan Türkiye’ye gidiyor.
Orada 10 yıl çalıştıktan
sonra mal sahibi bile oluyor, fakat bir anda onu geriye çağıran sıla özleminin
sesine kulak veriyor ve her
şeyi bırakıp Bulgaristan’a
dönüyor. Kendisi, ağır iş
yapmaktan korkmuyor ve
serbest vakitlerinde ot biçmek için Mleçino’ya gidiyor, daha sonra da anne
babasına yardım etmek
için köye kadar sırtında ot,
saman taşıyor.
Mleçino, Ardino Belediyesinin en büyük köylerinden biri sayılır. Komünizm
döneminde Mleçino, civar
köylerin merkeziymiş. Şimdi Mleçino’nun kaderi onlarca Rodop köyünün kaderinden farklı değil, fakat

bura insanları kalplerinin
derin bir yerinde sıla anılarını saklıyorlar ve dünyanın neresinde olurlarsa
olsunlar buraya dönmeye
hazırdırlar.
Sergiyi düzenleyenler,
“Güner Şükrü, insanları, doğayı ve Rodop bölgesine has mimarisiyle
Mleçino’yu oluşturan tüm
temel unsurları 38 resimde göstermeye çalışıyor.
Güner, bunu bir muhabirin
deneyimli gözüyle yapmış
ve çok iyi sonuçlar elde etmiştir” diyorlar.
Galeriyi düzenleyenler,
“Rodopların güzellikleri, diğer “Fotoğraf” bölümünde yer alan Rumen
Starkovski’nin “ Büyük
Elma – New York” başlıklı
sergisiyle mukayese edi-

lirse, doğal olarak karşıda
duruyor” dediler.
Güner Şükrü, “Mleçino’nun
güzelliğini daha çok insana
göstermek istedim ve bunun için İnternet galerisinde sergi düzenlemenin en
doğru yaklaşım olduğunu
düşünüyorum. Çok az kişinin görebileceği bir sergi
düzenlemek için emek harcamanın bir anlamı yok”
diye paylaştı.
Kendisi, Facebook sitesinde büyük arkadaş
grubuna sahip, fakat resimlerini onlara tek tek
göstermektense, elindeki
malzemeyi tasnif ederek,
arkadaşlarının da görebileceği bir sergi düzenlemeye
karar vermiş.
Kırcaali Haber

Ayrıca T. C. Filibe Başkonsolosu Ramis Şen yaptığı kısa
konuşmasıyla oyuncuları tebrik
etti. Sayın Ramis Şen, “Kırcaalili hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Kırcaalili hemşerilerim

diyorum zira ben de Kırcaali’den
göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Bu itibarla Kırcaali’de olmak benim için her zaman ayrı
bir mutluluktur. Bu akşam çok
güzel bir oyun seyrettik. Bizlere
bu imkanı sunduğu için Antalya
Devlet Tiyatrosu Müdürü Sayın Selim Gürata’ya ve Kırcaali Tiyatrosu oyuncularına çok
teşekkür ediyorum. Kırcaali’de
Kadriye Latifova Tiyatrosu’nun
kapatılması bizleri çok üzdü.
Yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk
kez Kırcaali’de bir Türkçe oyun
seyretme imkanına kavuştuk.
Bunun için ben Sayın Gürata’ya
ve Kırcaali Tiyatrosu Müdürü
Sayın Plamen Panev’e teşekkür
ediyorum. Türkçe oyunların devamını diliyorum. Bu güzel oyunu sahneye koyan Sayın Gürata ve Kırcaali Tiyatrosu ekibine
sizlerden bir kez daha alkış rica
ediyorum. Saygılar sunuyorum”
diye duygularını paylaştı.

Çiftçiler şikâyetçi oldular
Kırcaali İlinden 660 çiftçi, kendilerine dönüm başına mali
yardım sağlanmadığı gerekçesiyle Tarım ve Gıda Bakanı
Miroslav Naydenov’a şikayet dilekçesi gönderdiler ve karara itiraz ettiler. Kırcaali İl Tarım Dairesi Müdürü Yordanka
Goçeva, Kırcaali bölgesinden mali desteği onaylanmayan
3 653 kişi, itiraz etme hakkına sahip olduklarını belirtti. Geçen yıl eylül ve ekim aylarında Belediye Tarım Müdürlükleri
tarafından yapılan denetimlerde, bu çiftçilerin beyan ettikleri
araziler, mali destek sağlama istemlerine uymadıkları tespit
edilmiştir. Bu kişilerin karara itiraz etme süresi 20 Ocak 2012
tarihinde tamamlandı. Bakanlıkta kurulan bir komisyonun,
itiraz dilekçelerini araştırmaya başladığı açıklandı. Şikayetlerin haklı çıkması durumunda çiftçilere ek olarak mali destek
sağlanacak.
Kırcaali İlinden itiraz edenler en çok Ardino Belediyesinden 292, en az ise Çernooçene Belediyesinden 25 kişi oldukları açıklandı.
Kırcaali İlinden toplam 6 333 kişi dönüm başına mali destek
alma talebinde bulunmuştur. Onlardan 2 794 çiftçi, ulusal
yardım şeması çerçevesinde destek almak için dilekçe sunmuşlar.
Tarım üreticileri, Devlet Tarım Fonunun sitesinde 2011 yılı
için dönüm başına aldıkları mali desteğin tam miktarını ve

uygulanan cezaları yoklayabilirler. Tarım Fonu, dönüm başına mali destek talebinde bulunan toplam 86 199 kişiye
645 milyon leva ve ulusal yardım şeması üzerinden de 67
280 kişiye 80 milyon leva ödeme yaptı. Bu durum da mali
destek talebinde bulunan % 98,2 çiftçi destek hakkından
yararlanmıştır.
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Bulgaristan ACTA Anlaşmasından Vazgeçiyor
Bulgaristan, fikir ve sanat
eserleri üzerinde hak sahibi
olanların internete doğrudan

müdahale etmesine imkân
veren bir sansür anlaşması
olarak gösterilen ACTA (AntiCounterfeiting Trade Agreement) anlaşmasına verdiği
destekten vazgeçiyor.

Ekonomi, Enerji ve Turizm
Bakanı Trayço Traykov yaptığı açıklamada, ülkenin daha

önce imzaladığı anlaşmanın
onay için parlamentoya sunulmasını durduracağını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) diğer ülkelerin ACTA konusundaki
görüşleri netleşmediği sürece

Bulgaristan’ın da bu anlaşmaya taraf olmayacağını kaydeden Traykov, “Bana sorarsanız,
ACTA özellikle Bulgaristan’da
hiçbir şeyi değiştiremeyecektir” dedi.
Avrupa Komisyonu ve aralarında Bulgaristan’ın da yer
aldığı toplam 22 AB ülkesi,
ACTA anlaşmasını 2012’nin
Ocak ayında Japonya’nın başkenti Tokyo’da imzalamıştı.
Anlaşma, Bulgaristan kamuoyunda tepkilere neden olmuş
ve geçen hafta Cumartesi başta başkent Sofya olmak üzere
ülke genelinde düzenlenen
gösterilerle protesto edilmişti.
Uluslararası hacker grubu
“Anonymous” da, internet
paylaşım ağlarında yayınladığı mesajında Bulgaristan
hükümetinin ACTA’ya verdiği
destekten vazgeçmemesi du-

rumunda ülkenin ekonomisi
ve ulaşım sektörüne ciddi zararlar verebileceği tehdidinde

bulunmuştu.

Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene

Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Hasan Azis, yeniden Rodop Belediyeler
Birliği Başkan Yardımcısı seçildi
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, yeniden Rodop Belediyeler
Birliği (ARO) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı seçildi. Birliğin Müdürü Zlatka Nikolova, bu
kararın Yönetim Kurulunun yaptığı oturumda
alındığını açıkladı.
Yapılan oylama sonucu
Smolyan Belediye Baş-

kanı Nikolay Melemov
ARO Başkanı seçildi.

Melemov’un diğer yardımcıları, Asenovgrad
Belediye Başkanı Emil
Karavanov ve Velingrad
Belediye Başkanı İvan
Lebanov oldu.
Oturumda ARO’nun çalışacağı projeler, belediye bütçelerinin durumu
ve gelecek Genel Kurul
toplantısında ele alınacak konulara değinildi.

Türk Kültür ve Sanat Derneği ve Kırcaali Haber Gazetesi,
BENİM BAYRAMIM 23 NİSAN
konulu kompozisyon yarışması düzenliyor. Yarışmanın amacı, Bulgaristan’da
Türk asıllı öğrencilerin arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını
benimsetmek ve anadilleri Türkçeyi sevdirmek ve yaşatmak.
Yarışma iki grupta yapılacak
I. grup: 1. - 4. sınıf öğrencileri; II. grup: 5. - 8. sınıf öğrencileri
Dereceye girenlere:
I. ödül – Dizüstü Bilgisayar ; II. ödül – Dijital Fotoğraf Makinesi
III. ödül - Dijital Fotoğraf Makinesi
Denemeler okunaklı ve 2 sayfayı geçmemeli. Yapıtlar 10 Nisan 2012 tarihine kadar
şu adrese gönderilmeli:
Вестник „Кърджали Хабер”, Бул. България № 53, ет. 2, офис 10, Кърджали 6600
Kırcaali Haber

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Sebahat Ahmet; GENEL YAYIN YÖN. YRD.: Durhan Ali; MUHABİR: Resmiye Mümün; Yayın Ekibi: Sebahat
Ahmet, Mustafa Bayramali, Bayram Kuşku, Habibe Hasan, İsmail Köseömer.; Tel.: 0361/ 52 715; GSM: 0878 70 19 67; e-mail: kircaalihaber@gmail.com
Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bulvarı, No 53, Kat. 2, ofis No 10. Abone Katalog No: 2454
ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Себахат Ахмед ; ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОР: Дурхан Али ; РЕПОРТЕР: Ресмие Мюмюн ; Редакционен съвет: Себахат Ахмед, Мустафа
Байрамали, Байрам Кушку, Хабибе Хасан, Исмаил Кьосеюмер. Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600; Бул.“България” № 53, ет. 2, офис № 10
Издава: Е. Т. «СЕНИ ПРЕС - ГЮЛШЕН АХМЕД» гр. Кърджали ; Каталожен № 2454 ; ISSN 1313 - 6925

