Yardımlaşma ve dayanışma dini İslam

Kırcaali Haber Gazetesi’nin

Muhterem Din Kardeşlerim!
Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son, evrensel dinin
temelinde “ yardımlaşma ve dayanışma” mevzuu ayrı
bir öneme sahiptir. Nitekim Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de
“İyilikte ve hayırlı işlerde birbirinizle yardımlaşın, günah
ve düşmanlıkta yardımlaşmayın - birbirinizi uyarın” buyuruyor.
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Osmangazi Belediyesi Kırcaali’de geleneksel iftar yemeği verdi
Resmiye MÜMÜN

4 Ağustos akşamı
Kırcaali merkezindeki
Rusalka restoranında
artık dördüncü yıl Kırcaali ile kardeş BursaOsmangazi belediyeleri tarafından sağlanan
iftar yemeğine 600’den
fazla kişi katıldı. Organizasyon, Müslüman
Türklerden başka, şehirde değişik dinlere
mensup vatandaşları
aynı sofrada buluşturdu ve Kırcaali’nin
hoşgörü başkenti olduğunu bir kez daha
kanıtladı.
İftarda Bursa Osmangazi Belediye Başkanı

Mustafa Dündar, Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, T.C. Filibe
Başkonsolosu Şener
Cebeci ve eşi Fatma
Taşan Cebeci, AKP
eski milletvekili Mehmet Denizolgun, HÖH
Genel Başkan Yardımcısı Ruşen Riza, Bulgaristan Müslümanları
Yüksek Şura Başkanı
Şabanali Ahmet, Bursa BALGÖÇ Federasyonu Yönetim Kurulu
üyeleri Mümin Kayraklı ve İsmail Selimoğlu,
MHP Bursa Yıldırım
Belediyesi Meclis üyeleri Dinçer Yeni, Mümin
Kayraklı, İlyaz Güler ve
Ali Şimşek, Ömer Lütfi
Kültür Derneği Başka-

nı Seyhan Mehmet,
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Baş-

kanı Müzekki Ahmet,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Mes-

Mücahit Gazi Nuri Turgut Adalı mezarı başında anıldı
İsmail KÖSEÖMER

Kırmızı Moskof uşağının 45 yıl zulmettiği cennet kokulu Bulgaristan’da
Türklük, İslam ve insanlar
arası hoşgörü düşüncelerinden dolayı ceza evleri,
ölüm kampları ve sürgün
ellerde yaşamının 23 yılını geçiren Mücahit Gazi
Nuri Turgut Adalı mezarı
başında anıldı. Çok sayıda siyasinin katıldığı
anma töreninde sözü bir

Хотелът който Ви подхожда
Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

tek kardeşi Hüseyin ve
bazı siyasi tutuklular aldılar.
Bir dakikalık saygı duruşundan sonra Hüseyin
Öğretmen sözlerini Cahit
Sıtkı Tarancı’dan:
“Neylersin ölüm herkesin başında
Uyudun uyanmadın olacak
Kim bilir, nerede, nasıl,
kaç yaşında
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Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
Ул. ”Стефан Стамболов” № 7
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

tanlı Belediye Başkanı
Akif Akif, Kırcaali Belediye Meclis Başkanı
Raif Mustafa, HÖH
Kırcaali İlçe Teşkilatı Başkanı Muharrem
Muharrem ve Belediye Meclis Üyeleri resmi konuk olarak hazır
bulundular.
İftarda bölgeden köy
muhtarları, din adamları ve değişik kesimlere
mensup çok sayıda vatandaş bir araya geldi.
Osmangazi Belediyesinden baş aşçı Hikmet Cihanlı tarafından
hazırlanan yemekler
kendilerinin yardımıyla
servis yapıldı. Oruçlar

Kırcaali Merkez Cami
imamı Avni Tahir’in
okuduğu ezanla açıldı,
sofra duası ise Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet tarafından yapıldı.
Yüksek Şura Başkanı
Şabanali Ahmet yaptığı
konuşmasında Ramazan ayının ve iftar vermenin önemini anlattı.
İftar yemeği verenlerin,
oruçlunun kazandığı
sevabın aynısını aldıklarını belirtti. Yüksek
İslâm Şura Başkanı,
Allah’ın mağfiretine
ermemizi ve iftarların
yaygınlaştırılmasıyla
daha iyi Müslüman olmamıza vesile olmasını diledi.
T. C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci,
eşiyle birlikte Kırcaalileri sevgi ve saygıyla selamladıklarını ve
kendilerini yerli halkla
buluşturan Kırcaali ve
Osmangazi Belediye
Başkanlarına şükranları sunduğunu dile
getirdi. Sayın Cebeci,
Kırcaalilerle ve Türk
cemaatinin önderleriyle görüşmeyi çok
istediğini ve bunu görevinin üçüncü gününde gerçekleşmesinden
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Yardımlaşma ve dayanışma dini İslam
Beyhan MEHMET

Muhterem din kardeşlerim!
Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son,
evrensel dinin temelinde “yardımlaşma ve
dayanışma” mevzuu
ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim Yüce Allah
Kur’an-ı Kerim’de “İyilikte ve hayırlı işlerde
birbirinizle yardımlaşın,
günah ve düşmanlıkta
yardımlaşmayın- birbirinizi uyarın” buyuruyor.
Esasen İslam toplumu
hayırlı bir topluluk olarak telakki ediliyor, iyiliği emreden, her zaman
haktan ve adaletten
yana yer alan, kötülüğü yasaklayan ve işleyenlerini eliyle, diliyle
uyaran- olmadı kötülük
işleyen adına buğuz
eden. Müslüman, Yunus Emre misali “Yaratandan dolayı yaratılanı sever”, “büyüklere
saygı, küçüklere sevgi
ve ilgi gösteremeye çalışır”.
Aslında cennet’in en
önemli anahtarlarından
biri şüphesiz ki Uhuvvettir (İslam kardeşliği).
Nitekim Rahmet elçisi
(s.a.s) “İman etmedikçe
cennete giremezsiniz,
birbirinizi din kardeşi

olarak sevmedikçe de
iman etmiş olmazsınız”
buyurur. Müslüman’ın
duyarlı bir insan olması
gerektiğini de ““ Komşusu aç iken tok yatan
bizden değildir” ilkesiyle komşu hakkının
önemini, ve özellikle de
ihtiyaç sahibi insanlara
yardımcı olmanın önemini vurguluyor Peygamberimiz (s.a.s).
Muhterem Kardeşlerim!
Peygamberimize nübüvvet mührü verilmeden önce (Peygamber
olarak gönderilmeden
evvel) Mekke toplumuna cahiliye dönemi
denir, İslam literatüründe. O döneme ait bir
söz vardır “Zalim de
olsa, mazlum de olsa
kardeşine yardımcı
ol” – Peygamberimiz
yıllar sonrasında bu
sözü telaffuz ettiğinde,
sahabe efendilerimiz
(peygamberimiz döneminde yaşayan – örnek
nesil) ya rasülallah bu
söz cahiliye dönemine
ait değil miydi? Biz bu
sözü nasıl algılayalım?
diye meraklarını ve
hayretlerini dile getirdiler. Efendimiz (s.a.s)
“Zalimin zulmüne engel olun! Mazlumu teselli edin ve yardımcı
olun” buyurdular. Toplumdaki olumsuzluklar karşısında, “Bana
ne” denmemeli, “Bana
dokunmayan yılan bin
yaşasın” yaklaşımları
sergilenmemeli! Her bir
insan toplumun önemli bir bireyidir! Ayrıca
her bir insan küçük
bir kainattır! Yardımlaşma ve dayanışma

denildiğinde nedense
akla hep maddi yardım
gelir! Oysa eskiler, eskimeyen sözlerinde ne
güzel beyan etmişler,
“Bir kişiye balık tutmasını öğretmen, ikram
etmenden daha hayırlıdır”.
Ayrıca yaşama azmini

verdikleri zekat (malın
40/ 1). Yine Ramazanda her bir fert, zengin
– fakir fark etmez –
kendisinden daha fazla ihtiyaç sahibi olarak
nitelendirdiğine“ sıhhat
ve afiyette” olduğu için
fitre verir, kişi başı – 4
leva. Geçerli sebep-

hasta) tutamadığı günler için fidye verecektir.
Bir fidye eşittir fitrenin
miktarı 4 leva.
Tabii sıhhati yerinde
olan bir kişinin oruç tutamadığı günleri varsa,
o kazasını yapacaktır.
Kurban bayramında
da kesilen kurbanın

yitirmiş bir insanı teselli
etmek, yolunu kaybetmiş olana yolunu tarif
etmek, dertli birini motive etmek, hastaya moral depolamak, maddi
yardımlardan daha
deruni yardımlardır!
Peygamber efendimiz
(s.a.s) “Bir Müslüman
kardeşinin yüzüne tebessüm etmen dahi
senin için sadaka sevabına vesiledir” buyuruyor. Maddi yardımlara
gelince: “Allah adına
zekatlarınızı vererek
arının ayeti gereğince” Ramazan ayında
zenginlerin ihtiyaç sahibi insanlara yönelik

lerle oruç tutamayan (
aşırı yaşlılık, hayatı boyunca ilaca bağımlı bir

3/1 ihtiyaç sahiplerine
dağıtılır.
Zenginlik ve fakirlik

Allah tarafından imtihan maksatlı verilen iki
zıd durumdur! Zenginin
infakı
(Allah adına fakirleri
gözetmesi) ve şükrü, fakirin ise sabrı ve
tevekkülü önemlidir.
Peygamberimizin öğretilerinden bir tanesi
de “ kişi kendisi için
istediğini, kardeşi için
de sevip istemedikçe,
gerçek manada iman
etmiş olmaz” kendimiz için ne istiyoruz?
Allah’ın sevdiği kullardan olmak, sıhhat
ve afiyet nimetinden
faydalanmak, hayırlı
bir ömür sürdürmek,
faydalı bir ilim tahsil
etmek ve özellikle yarın cennette Peygamberimize (s.a.s) komşu
olmak! Değil mi?
Benim de Sizler için
dilek ve dualarım o
çerçevededir!
Kalbi saygı ve dualarla
Beyhan MEHMET
Kırcaali Müftüsü

Ardino bölgesinde yaz
Kur’an kursları başladı

Kırcaali Bölge
Müftü Vekili Erhan
Recep, Ardino (Eğridere) bölgesinde
30’dan fazla çocuğun Temmuz ayının
başından beri yaz
Kur’an kurslarını ziyaret ettiklerini bildirdi.
7- 14 yaş arası çocuklar Kur’an okumaya cami imamları tarafından okutulacaklar. Kur’an
kursuna en büyük
ilginin 15 öğrenci
katılımıyla Byal İzvor (Akpınar) köyünün Diamandovo
(Hüsemler) semtinde ve ardından 12
olan Byal İzvor köyünde ve 8 öğrenci
ile Ardino kentinde
olduğu öğrenildi.

Er han Rec ep,
“Kurs eğitimi esnasında çocuklar İslâm
dininin esaslarını,
namaz kılmayı, dua
yapmayı, Arap alfabesini ve Kur’an-ı
Kerimin okunmasını öğreniyor. Ayrıca
hoşgörülü olmayı, büyüklere karşı
saygı göstermeyi,
haramı, helalı ayırt
etmeyi öğreniyor.
Kurs esnasında kül-

türel ve spor etkinlikleri düzenleniyor”
diye paylaştı.
Kur ’an kur sları
Ağustos ayının sonuna kadar devam
edecek, Eylül’ün
başında ise sınavlar olacak. Kursu
başarıyla tamamlayanlara cami encümenlikleri tarafından sağlanan para
ve maddi ödüller
sunulacak.
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Bulgaristan vatandaşları krize rağmen yaz tatilinden vazgeçmiyor
Yaz, yılın en çok beklenilen mevsimidir. Birçoğumuz valizleri hazırlayıp,
denizin veya dağ tatilinin
yolunu seçer. Sahilde, deniz kenarında dalgaların
uğultusunu dinlemekten
daha güzel bir zevk var
mıdır? Bulgaristan vatandaşları açısından yazda
deniz tatili yaşam standardı, alışkanlık, hayatın
“olmazsa olmazı” haline
gelmiştir. Aile bütçesinden ciddi bir kesim ayırmaya değecek kadar bir
masraf.
Bundan olmalı ki, krize
rağmen yerli tatil köylerimizde her yerde Bulgar
dili duyuluyor, her yeri
yerli turistlerle dolu. Bu
yaz da farklı değil.
Kamuoyunu Araştırma
Merkezi’nin yaptığı ankete göre, bu sene Bulgaris-

tan vatandaşlarının yarısı
tatile gidecek. Son dokuz
yılda deniz veya dağda

tatile giden Bulgarların
sayısı dört kat artmış.
İşsizlik, kriz, parasızlık,

gelecek korkusuna rağmen, insanlar kendi konforuna iyi bakıyor demek.

Avrupalı Genç Hukukçular İçin "Uluslararası Hukuk
ve Mukayeseli Hukuk" Eğitim Programı İlanı
Başkanlığımızca Avrupa
Birliği ülkelerinde yaşayan
genç hukukçularımızın
hukuk deneyimlerinin artırılmasına yönelik olarak
bir "Uluslararası Hukuk ve
Mukayeseli Hukuk Eğitim
Programı"düzenlenmesi

planlanmıştır.
A n k a r a Ü n i ve r s i t e si, Gazi Üniversitesi ve
TOBB Üniversitesi Hukuk
Fakültelerinin de iştirakiyle ortaklaşa düzenlenecek
olan eğitim programı 10–
19 Eylül 2012tarihlerinde

Ankara'da gerçekleştirilecektir. Programın eğitim
dili Türkçe olacaktır.
Program kapsamında
öncelikle dünyadaki çeşitli yasama, yürütme ve
yüksek yargı sistemleri
mukayeseli olarak ince-

lenecek, ayrıca konunun
uzmanları ile yapılacak
pratik çalışma ve incelemelerle Türkiye'nin hukuk
sistemi hakkında detaylı
bilgiler edinilmesi imkânı
sunulacaktır. Uluslararası
hukuk eğitimi kapsamında

uluslararası hukuk sisteminin öğeleri, ülkelerarası
hukuksal işbirliğinin araç
ve yöntemleri kapsamlı olarak incelenecek ve
ülkemizde bu konuda
faaliyet yürüten kişi ve
kurumlar ayrıntılı olarak
anlatılacaktır. Dersler, alanında deneyimli ve yetkin
akademisyenlerce verilecek, pratik ve incelemeler de alanda uzun süreli
deneyime sahip uzman
ve yöneticiler tarafından
takdim edilecektir. Dersler
interaktif katılım ve bilgi
alışverişine açık olacağı
gibi derslerden sonra da
çeşitli konferans, seminer,
bilgilendirme toplantıları
düzenlenecektir.
Eğitim Programı, Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden ve bu ülkelerde
bulunan hukuk fakültelerinde lisansını ve/veya
yüksek lisansını tamamlamış ya da bu ülkelerde
hukuk alanında doktora
eğitimine devam eden;
1975 yılında veya daha
sonraki yıllarda doğmuş

İVF Prosedürleri için 6000 Leva sağlandı
Kırcaali Belediye
Meclis üyeleri oy birliği ile İn Vitro Fertilizasyon / İVF/ prosedürlerini maddi destekte bulunmak için
iki aile ve birlikte yaşayan bir çifte ikişer
bin Leva sağlanması-

nı onayladı. Yatırılan
belgeleri dikkatlice
inceledikten sonra
Komisyon, talepte
bulunanların Yönetmelik gereğince maddi destek koşullarına
uyduklarını belirledi.
Komisyonunun kara-

rı No 1 / 02.07.2012
y. Protokol’ünde yer
almıştır. Geçenki oturumunda Belediye
Meclisi İVF prosedurleri için desteğe ihtiyaç duyan ailelere 24
000 Leva para desteği kararı aldı, bu des-

bulunan; T.C. vatandaşı
veya kaybettirme hâlleri
dışında vatandaşlıktan
çıkmış olan kişilerin başvurularına açıktır.
Program süresince 11
gün boyunca konaklama, planlanan her türlü
faaliyetlere katılım ve
gidiş-dönüş uçak biletleri
dâhil olmak üzere ulaşım
giderleri Başkanlığımız
tarafından karşılanacaktır. Katılımcılara ayrıca
herhangi bir ek ödeme
yapılmayacaktır.
Programa başvuru için
ekte bulunan başvuru formunun doldurulması suretiyle elektronik başvuru
yapılması yeterli olacaktır.
Başvuru için son tarih 15
Ağustos 2012 mesai bitimi olarak belirlenmiştir.
Programa toplam 40 katılımcının kabul edilmesi
düşünülmektedir.
Programımıza göstereceğiniz ilgiye şimdiden
teşekkür eder başarılar
dileriz.

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı

tek belediyenin 2012
yılı bütçesinde de yer
almakta. Belediye
Meclisi’nin Bağımsız
Üyesi Dr. Marin Muhtarov: “Bu program,
çocuğu olmayan 12
aileye şans verecek”
dedi.
Kırcaali Haber

Ak günde kara gün parası
biriktirmek yerine, insanlar ülkede veya ülke dışında tatile gitmeyi yeğliyor.
1993 yılında Bulgaristan
vatandaşlarının sadece
%11’i yaz tatiline para ve
zaman ayırırken, bugün
artık yüzde 48’lere ulaştı.
Ancak daha yaşlı kesim
için bu artış sözkonusu
değil. Emekliler tatile yine
çıkmayacak. Gerçi köylerde yaşayan, özellikle
azınlık mensubu kişilerTürkler, Romanlarda da
durum farklı değil. Eski
ailelerin birçoğunda şehir
dışında yazlıkları var, yaşlıların birçoğu da yazları
orada geçiriyor.
Yeni başlayan yaz sezonunun ne kadar başarılı olacağı açısından iç
piyasa da önemlidir. Ülkemiz vatandaşları bu yıl
nerede tatil yapacaklar?
Bulgaristan’ın Karadeniz
kumsallarında mı, yoksa
fiyatların biraz daha yüksek olduğu, ama buna
karşın hizmet düzeyinin
daha yüksek olduğu komşu Türkiye’de mi? Veya
ekonomik krizle derinden
sarsılan ve yine de göz-

de bir yaz destinasyonu
olan Yunanistan’da mı?
Eurobarometre’nin bir
araştırmasına göre Bulgaristan vatandaşlarının
% 73’lük bölümü yurtta tatil yapmayı düşünüyorlar.
Ulusal İstatistik Kurumunun yılın ilk üç aylık dönemine ilişkin verileri de
tatilini ülke içinde yapmayı yeğleyen vatandaşların
sayısında % 20’lik artış
olduğunu gösteriyor.
Bulgaristan’da krize
rağmen vatandaşlar tatil
imkanlarından vazgeçmiyor. İnsanlar 100 ile 250
avro arasında para ayırıp,
yaz tatilinden mahrum olmuyor. Parası olmayan
da Karadeniz’de daha
ekonomik tatiller seçiyor.
Son yıllarda Türkiye ve
Yunanistan da Bulgarların rağbet ettiği tatil
destinasyonları arasında
yerini pekiştirdi. Antalya,
Marmaris, Halkidiki ve
Tasos adasına giden yüz
binlerce Bulgaristan vatandaşı var. Diğerleri de
o yerlerde güneş altında
sahilde gezecek günlerin
hayaliyle kalıyor.
BNR

M u s t a f a Kö s e v ’i n
ailesine yardım çağrısı

Yakoruda Belediyesi’nin girişimiyle, 18 Temmuz’da
Burgas havaalanında terörist saldırısında hayatını
kaybeden otobüs şoförü Mustafa Kösev’in ailesine
yardım kampanyası başlatıldı.
Yurukovo köyünden terör kurbanı Kösev’in on
yaşındaki kızı ve eşi Emine’nin hiçbir gelir kaynağı
yok. Aile, şimdiye kadar sadece Mustafa’nın
maaşıyla geçiniyormuş.
Bütün GSM operatörlerinden 17777 numaralı
telefona DMS MUSTAFA yazılı bir SMS göndererek,
bu acılı aileye KDV dahil 1.20 lv. bağışlamış
olacaksınız.
Terör saldırısında Bulgaristan vatandaşı Mustafa
Kösev’in kızı ve eşine yardımlarınızı şu banka
hesabına da gönderebilirsiniz:
Uni Credit Bulbank
IBAN: BG89UNCR70001520661066
BIC / SWIFT: UNCRBGSF
Emine Kösova
Terör saldırısında ölen Mustafa Kösev’in on
yaşındaki kızı okusun ve yüzü yine gülsün
yardımlarımız sayesinde!

Bulgaristan’da 410 bin kişi işsiz
Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün Bulgaristan’daki İşgücü Araştırması’nın ilk sonuçlarına göre, yılın ikinci
üç ayında ülkedeki işsiz sayısının 410 bin kişi olduğu
belirtilmiştir. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 1 daha fazla.
Ülkenin aktif nüfusunun yüzde 12’si işsizdir. Çalışanların toplam sayısı yaklaşık 3 milyon kişi. Bu, 15
ve 64 yaş arasındaki toplam nüfusun yüzde 58’ini
oluşturuyor.
Ulusal İstatistik Enstitüsü her üç ay ve yıllık araştırmalar yapmaktadır. Yılın ikinci üç yılın son verileri
21 Ağustos’ta ilan edilecek.
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Mücahit Gazi Nuri Turgut Adalı mezarı başında anıldı
1. sayfadan devam

Bir saltanatlık saltanatın
olacak
Taht misali o musalla
taşında”
dizesini okudu ve yolun
sonu kara toprak olduğunu söyledi. Ardından
11.09.1922 ile 05.08.2004
yılları arasında Gazi Nuri
Adalı’nın yaşamından kesitler okudu. Çileli yaşam
ve en yakınlarını toprağa
verememe acısı bir kez
daha bilenlere bilmeyenlere anlatıldı.
Ardından sözü Nuri Ağabeyin kader arkadaşı Küçük Halil aldı ve rahmetliyle sekiz yıl Eski Zağra
ceza evinde, bir buçuk
yıl Belene Ölüm Adasında ve üç yıl da sürgünde
kaldıklarını anlattı. Çöldeki Kahramanı en güzel
sözleri şiire döken yine
bir başka siyasi tutuklu

Sadullah Emrullah Dede
oldu.
Hem yeni nesillere ders
hem de yıkılın bu çınarı yeniden yeşer tmek
için…
Ben bir dost arıyorum
benimle olabilme,
Ben bir dost arıyorum
benimle ölebilme,
Ben bir dost arıyorum
benimle gülebilme,
Ben bir dost arıyorum
benimle ağlayabilme.
Acaba var mı böyle dostlar yoksa gizli mi, saklı mı
kaldılar? …
Dostluğun, hoşgörünün,
milli değerlerin, dilin, dinin
önemi üzerine mesajlar olan şiirli anlatımdan
sonra sözü Halil Kahraman aldı. Nuri Adalı’nın
sürekli Mandela ile karşılaştırılmaması gerektiğini,
Güney Afrika’da yerlilerin
çoğunluk olup söz sahibi
olduklarını. Asıl kendisini
Yunan mitolojisinde insan-

lara ateşi veren Prometeus ile karşılaştırılması
gerektiğini, çünkü kendisini mücadele meşalesini
yakıp güneşi getirdiğini
söyledi.
Nuri Turgut Adalı Şumnu

Eğridereliler Derneği Ardino’da İftar Yemeği Verdi
Ramazan ayı vesilesiyle,
Bursa Eğridereliler Derneği Ardino’da “Emona”
restoranında 70 kişilik iftar yemeği verdi. Yemekte Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada buluştu.
Menüde, tas kebap, pilav,
çorba ve geleneksel Türk
tatlıları vardı.
Bu geleneksel iftar yemeğinde konuklar arasında Belediye Başkanı
Resmi Murat, Belediye
Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Eğridereliler
Derneği Başkanı Ahmet
Kahraman ve Ardino’nun
fahri vatandaşı Reşat Aydın da yer aldı.
Dernek Başkanı Ahmet
Kahraman yaptığı konuşmasında, “ 11 Ayın Sultanı Ramazan, bereketin,
birliğin sembolüdür ve bu
vesileyle Müslümanların
ve Hıristiyanların bir sof-

rada bulunmaları bunun
bir göstergesidir” dedi. İftar yemeğinin sponsoru,
Derneğin Yönetim Kurulu
üyesi ve aynı zamanda
Ardino’nun Lübino köyünden göç etmiş D-r Ahmet
Yalın olduğu açıklandı.
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Eğridereliler Derneğinin yönetim kuruluna
bu asil girişimden dolayı teşekkürlerini sundu.

Başkan, Ramazan’da yapılan sosyal dayanışmalarla çok mutlu olduğunu
ifade ederek, Belediye
ile Dernek arasındaki iyi
ilişkilerin devam etmesini
diledi.
İftar yemeğinin sonunda Ardino merkez camii
imamı Orhan Yakup sağlık, birlik ve şükran için bir
dua okudu.
Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan’da 600 bin hane
yoksulluk sınırında
Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu Başkanı
Plamen Dimitrov Ulusal
Radyoya konuşurken,

Bulgaristan’da 600 bin
hanenin yoksulluk sınırında, kişi başına ayda 205
leva ile geçim sürdürdük-

lerini bildirdi. Son üç aylık
dönemde fakir insanların
sayısı % 3 arttı. Aynı zamanda Bulgaristan standartlarına göre iyi yaşayan ve ayda 550 levayla
geçim sürdürenlerin sayısı %1.5 azaldığı saptandı.
Konfederasyon en yoksul
insanlara daha son baharda pahalılaşma için
tazminat sağlanmasında, asgari maaşların da
artmasında ısrar ediyor.
Konfederasyon bütçeden
sağlanan aylıkların ve
emekli maaşlarının da %
10 artmasını isteyecek.
Kırcaali Haber

Nüvvap mezunu ve çok
etkin ve sivri zekalı bir
Turancı olduğu için komünist rejimi tarafından
1949 yılında takip alınıp
çileli hayatı başlıyor. Halil
Kahraman da Gazi Nuri
Adalı’nın mezarı başına toplanan herkese şu
soruyu sordu: “Levskiyi,
Botevi ihbar edenleri tarih
yazıyor. Şu köyde bizim
güzel abimizi, bizim özgürlük meşalemizi yakan
Nuri Ağabeyi ihbar eden
neden bilinmiyor? Neden
korkuyoruz ki? Dost olalım, şeffaf olalım”.
Devamında Nuri Ağabeyin yaptıklarını, şehitlerimizin kahramanlıklarını
herkese öğretilmesinin
gerekli olduğunu, şehit
yakınlarının sadece seçimlerden önce hatıralarının sorulmaması gerektiğini, siyasi güç HÖH
ve iş adamları sayesinde
çok işlerin yapılabileceğini dile getirdi.
Yüksek Şura Başkanı

Şabanali Ahmet şehit
sözcüğünün anlamını
açıkladıktan sonra imamlar Kur’an’ı Kerim’den dualar okudular. Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de
Allah vergisi sesiyle hem
Arapça hem de Türkçe
dua okudu.
Sekizinci kez düzenlenen bu anma törenine HÖH genel başkan
yardımcısı Ruşen Riza,
HÖH il teşkilatı başkanı, yedi belediyenin siyasi ve idari yöneticileri,
siyasi tutuklular ve köy
sakinleri geldiler. Ayrıca
Bursa’dan gelen Mümün
Köseoğlu (Köseömer) de
siyasi tutuklu arkadaşları
Küçük Halil, Halil Kahraman, Sadullah Emrullah
ve Dobrucalı Vahit Aslan
rahmetlinin kabri başında
dua okudular ve eskilere geri döndüler. Sonra
da Nuri Adalı’nın oğlu ile
sohbet ettiler.
Havanın sıcak ve Ramazan ayında olmamız ne-

deniyle tören kısa sürdü.
Büyük hoşgörü adamı
kendisini ihbar edeni af
etmiş!
Nuri Adalı’nın kardeşi
Hüseyin’e ihbarcının bilinip bilinilmediğini sorduğumda: “Evet, biliyoruz
ancak ağabeyim çok
affediciydi ve ihbarcı ile
görüştüğünde onu ve diğerlerini de afettiğini söyledi. Ancak cenazelerine
katılamayıp mezara verilen yakınları bu suçluları affedip etmeyeceğini
bilmediğini” söyledi. Bu
yüzden kendilerinin de bu
olayın üzerine gitmediğini
açıkladı.
Siyasiler yönetilen sorulara yanıt vermezken, bir
tek HÖH Kırcaali Gençlik
Kolları Teşkilatı Başkanı
Kadir Mustafa gazetemizin sorularını yanıtladı.
Kendilerinin böyle değerli
ve yol gösterici abilerinin
olduğu için gururlu olduklarını, onların yakmış olduğu hak ve özgürlükler
ateşini taşıdıklarını ve
gelecek nesillere devretmek istediklerini söyledi.
Ayrıca unutulmaya yüz
tutmuş şehitleri ve dava
adamlarını yeniden öğrenmek, öğretmek için
üzerlerine düşecek her
göreve hazır olduklarının altını çizdi. Gençlik
İl teşkilatı olarak kendilerinin yeniden mezarı
başına gelip Nur Turgut
Adalı’yı anacaklarını
söyleyip herkese hayırlı
Ramazanlar diledi.
Büyük Mücahit 5
Ağustos 2004 yılında
Mestanlı'da gözlerini
dünyaya yummuştu.

Bulgaristan Trafik Kanunu değişti. Trafiğe
çıkan tüm araçlar, yeni
kanuna göre farlarını
sürekli açık tutmak zorunda. Araçlar şu ana
kadar bunu sadece 1
Kasım ila 1 Mart tarihleri arasında yapmak
zorundaydı.
08.08.2012 yılından
itibaren geçerli olan değişikliğe uymayanlara
50 leva (25 euro) ceza
kesilecek. Ayrıca yol
boyunca bulunan bariyerleri aşarak geçmeye
çalışan yayalara da 50
leva yaptırım öngörülüyor.
Muhalefet, daha fazla
yakıt tüketimine sebep
olacağını öne sürerek
değişikliğe karşı çıkı-

yordu. Hükümet ise bu
şekilde yol güvenliğinin
artırıldığını düşünüyor.
Yeni Trafik Kanunu'na
göre ayrıca kırmızı ışıkta geçen ya da yayalara
yol vermeyen sürücülerin ehliyetlerine ikinci
ihlalde bir ay süreyle
el konulacak. Kanında
0,5-1,2 promil alkol tes-

pit edilen sürücüleri ehliyetlerine ise 6 ila 12 ay
arasında el konulacak
ayrıca bu kişilere 500 ve
bin leva arasında para
cezası verilebilecek.
Trafikte bisiklet sürenler
ise özel sarı ışık yansıtan yelek giyme mecburiyetinde kalacak.
cihan

Araçların farları sürekli açık olacak!
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Arpezos-Kuzey Parkında Basın Toplantısı
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Arpezos- Kuzey Parkı’nın
faaliyete geçme belgesi olan Belge No16, 13
Temmuz’da imzalandığını
bildirdi. Belediye Başkanı
basın mensuolarını yeni
parka “Bank Üzerinde
Basın Toplantısı”na davet etti. Baş mimar Petya
Nazırova ve uzman Gülüzar Mustafa ile birlikte
Belediye Başkanı parkın
şu ana kadar inşa edilen
yerlerini gösterdi ve diğer
aşamasındaki çalışmalar
hakkında detaylar açıkladı. Sayın Azis: “Resmi
açılışından önce park
birçok Kırcaalilinin ilgi
odağı olmasından mutluyuz” dedi. Belirttiklerine
göre, parkın ilk bölümü
tamamlanmıştır. En yakın zamanda parkın ikinci

kısmına ulaşımı sağlayacak merdiven inşaatı anlaşması da imzalanacak.
Projede 5 metre genişliğinde ve Arda nehri ile
eski nehir bölgesini bağlayan sokağın üzerinden
geçecek yaya üstgeçidi
öngörülmüştür.
Belediye Başkanı: “Şelaleden göle kadar ulaşımı
sağlayacak bu tesis için
iki öneri gelmiştir, fakat
başka öneriler de bekliyoruz” diye ilave etti. Parkın tuvaletleri için teknik
projesi hazırlandığını, şu
anda “Arpezos - Kuzey”
Parkı’nın 5 kimyasal tuvaleti bulunduğunu da
belirtti. 5’i özürlüler için
olan, 90 araçlık otopark
da tamamlanmıştır. Sayın Azis, 3 Aralık’ta belediyenin beş milyon Leva
değerinde inşaat faaliyet-

leri sağlayacak proje ile
operasyonel programlarının hibe programı olan
“Yeşil ve Ulaşılabilir Şehir
Ortamları”na başvuracaklarını açıkladı.

Mimar Nazırova: “Yeni
inşa edilen park 64 dekar
alanı kapsıyor, 238 dekarı
tamamlamak için ise bizleri daha çok çalışmalar
bekliyor” dedi. Mimar,

Osmangazi Belediyesi Kırcaali’de
geleneksel iftar yemeği verdi
1. sayfadan devam

mutlu olduğunu paylaştı. Şener Cebeci, şehrimizi daha birçok kez
ziyaret etmek istediğini
ve o zaman daha çok
şeylerin konuşulacağını ifade etti. Şener Cebeci, eşinin Sofya’da,
kendilerinin ise Filibe’de
Kırcaalilere daima kapılarının açık olduğunu
vurguladı.
Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar, Kırcaalileri selamlamasında bu tür
etkinliklerin daha fazla
olmasını istediklerini
belirtti. Sayın Dündar,
Omurtag Belediyesinden sonra, önümüzdeki hafta Kosova’da iftar
vereceklerini açıkladı.
Sayın Dündar, geçen
hafta da Bosna’daki
Müslümanlarla buluştuklarını, dolayısıyla
birçok bölgelerde kardeşleriyle bir araya gelme çabasında olduklarının altını çizdi. Mustafa Dündar Bursa’da
Balkanlardan çok sayıda göçmen olduğunu vurgulayarak, “Bu
kardeşliğin, bu dostluğun sizlerle birlikte
yönetimlere de geldiğine inanıyoruz. Yerel
yönetimlerle birlikte de
üst yönetimlere geçmesini arzu ediyoruz”

projenin 5 etaptan oluştuğunu açıkladı. “Pentagon”
sitesine kadarki ilk etap
ve 5 dekar alana yerleştirilen en büyük tesis olan
gölden oluşan ikinci etap
hazırdır. Kültür ve eğlence merkezi haline gelmesi
öngörülen amfi tiyatronun
inşası hazırlıkları başlamıştır. Üçüncü etap birkaç
çeşit spor sahasını içeren
spor alanının; dördüncü
etap panayır sitesi ve beşinci etap piknik alanı da

olacak olan “Vızrojdentsi” semti yeni köprüsüne
kadarki alanın düzenlenmesinden oluşuyor. Buz
pisti yapımı da düşünülüyor. Mimar Nazırova:
“En önemlisi yapılanları
muhafaza etmektir. Her
gün belediyemize parkı
kirletme sinyalleri alıyoruz. Üç bahçıvan göreve
aldık, ancak hepimiz sağduyulu davranmazsak başaramayız” dedi.
Parktaki gezintileri esnasında Belediye Başkanı ve ekibi Kırcaalililerden
birçok öneri aldılar. Gençler scateboard gibi sokak
sporları alanlarını, bazıları kafeteryaları sordu, bir
başkaları ise parka zarar
verenlere büyük cezaların
olmasını talep etti. Belediye Başkanı: “Ülkemizdeki
şehirlerin çok azı böyle
bir parka sahiptir. Yeni
inşa edilen kısmında ücretsiz internet, parkın 24
saat kamera izlenimi de
sağlanmıştır” dedi. Kendisi ve meslektaşlarının
da yeni fikirlere hep açık
olduklarını belirtti.
Kırcaali Haber

HÖH, Ardino’da
iftar yemeği verdi

dedi. Başkan, böylece ekonomik ilişkilerin
gelişeceğini ve burada
barışın daha sağlam
temellere oturacağını
düşünüyor. Mustafa
Dündar, “İnşallah, bu
coşkunun, bu güzelliğin devam etmesi dileğiyle şimdiden Ramazan Bayramını tebrik
ediyorum” sözleriyle
konuşmasını bitirdi.
Ev sahibi konumundaki Başkan Hasan Azis
konuşmasında iftara
katılanların Ramazan
ayını kutladı ve Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’a ve
ekibine bu anlamlı organizasyondan dolayı
şükranlarını sundu.
Başkan, özetle şun-

ları söyledi: “Kırcaali her zaman sadece
Bulgaristan’da değil,
Balkanlar’da da bir
hoşgörü simgesi olmuştur, çünkü bizim
için burada çeşitli din
ve ırka mensup halkın
hep beraber kardeşçe
yaşaması çok önemlidir. Yüzyıllar boyunca
atalarımız böyle yaşamışlar ve biz de bunu
devam ettirmek zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bundan dolayı da daima Kırcaali’nin
hoşgörü başkenti olduğunu söylüyoruz. Bu
akşam bunu daha da
iyi bir şekilde gözler
önüne seriyor. Burada
bu akşam 7’den 77’ye
kadar insanımız var.

Bundan ziyade Müslümanlardan başka, Hıristiyanlar da var. Birbirini tanımayan insanlar
bu akşam aynı sofrada
yemeğini paylaşıyor.
İşte, bu da Ramazan
ayının bir güzelliğidir.
Biz Kırcaali’de her gün
böyle hoşgörü içerisinde hayatımızı paylaştığımızı gösteriyoruz.
Böylece biz bu hoşgörü
mesajını Kırcaali’ye ve
Balkanlara tekrar yansıtmaya çalışıyoruz”.
Hasan Azis, son olarak Osmangazi Belediyesi ile geleneksel
projelerin devam etmesi dileğiyle tüm Bursa
halkına selam gönderdi
ve gelecek Ramazan
Bayramını kutladı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Merkez Konseyi, Ardino’da (Eğridere) 50’den fazla kişiye iftar
yemeği verdi. Yemeğe katılan konuklar arasında
HÖH Ardino İlçe Teşkilatı Başkanı İzzet Şaban ve
Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram da yer
aldı.
İzzet Şaban, iftarda hazır bulunanları selamlayarak tüm Müslümanlara hayırlı oruçlar ve gelecek
Ramazan Bayramını onurla karşılamalarını diledi.
Ardino merkez camii imamı Orhan Yakup herkesin adından sağılık ve şükran için bir dua okudu.
HÖH Merkez Konseyi tarafından, Ardino’da başka bir iftar yemeği daha verileceği bildirildi.
Ramazan bayramı öncesi bir ay boyunca varlıklı
kişiler fakir ve muhtaç kişilere iftar yemeği vermektedir.
Ardino camiinde iftar yemeği bir gelenek haline
gelmiştir ve her gün farklı kişiler tarafından finanse
edilmektedir.

Bulgaristan Suriye’ye ilişkin
karar tasarısını kutluyor
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vesela
Çerneva, yaptığı açıklamada “ Bulgaristan, Arap
Birliği’nin eş başkanları sıfatıyla Suudi Arabistan,
Mısır ve Bahreyn tarafından sunulan ve Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilen Suriye karar tasarısını kutluyor” diyor.
Sözcüye göre karar metninin onaylanması, uluslararası toplumun, Suriye’de devam eden şiddet
olayları ve Suriye makamlarının insan haklarını,
Birleşmiş Milletler Tüzüğü’ndeki ilke ve amaçları,
uluslararası hukuk normlarını çiğnemesine kesinlikle karşı koyma kararlılığı ve iradesini açık olarak
teyit ediyor.
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Ardino’da Meclis Üyelerin maaşları azaltıldı
Ardino (Eğridere) Meclis Kurulu’nun gerçekleştirdiği oturumda iki ek
rapor sunuldu. Toplantı
Meclis Başkanı Sezgin Bayram tarafından
açıldı. Meclis üyelerinin
tartışmada bulundukları
önemli konular arasında
mevcut bütçenin icrası,
bütçe dışındaki hesap
ve fonlar, uyum ve yapısal fonlar (KSF) ve
Ardino Belediyesinin ilk
altı ay için sermaye giderleri yer aldı. Belediye
Başkanı Resmi Murat,
sermaye giderleri için
belirlenen mali kaynaklar
çerçevesinde ayrı ayrı
yapılar arasında telafi
edici değişiklikler yapılması için Meclis Üyelerinin onayını aldı.
Ardino Belediye Meclisi

Çalışma Usulü ve Esasları Önergesinde yapılan
değişiklik kabul edildi.
Kanun düzenlemesi so-

nucunda Meclis Üyeleri
bir belediye memurunun
brüt ücretinden şu ana
kadar olduğu gibi yüzde

60 oranında değil, yüzde 30 oranında tutarında
ücret alacaklar. Meclis
Kurulu Başkanının maa-

OZK çalışanları, çinko ocaklarının girişlerini bloke ettiler
Kırcaali Kurşun ve Çinko Fabrikasının (OZK)
yaklaşık 40 işçisi üçüncü indüksiyon ocağının
giriş kısmını kapatarak,
alacaklı banka tarafından
kiralanan meslektaşlarının tesisi boşaltma çalışmasını engellediler.
Zaştita Sendikası Kırcaali İl Başkanı ve fabri-

“Bu kiralanan 15 demir
dökme işçisi, güvenli iş
koşulları için koruyucu
ekipmana sahip değiller
ve hiçbir kimse gelip de
tam olarak ne olacağını söylemiş değil” dedi.
Çinko ocağının girişini
kapatan işçilere daha
başkalarının da katılması
bekleniyor.

kada mühendis, teknoloji
uzmanı Stefan Atanasov,

OZK’nın alacaklı bankalarından BNP Paribas

söz konusu 15 demir dökme işçisini ocağı harap
edip, çinkodan boşaltma
çalışması yapmak için
kiralamıştır. İşçiler, bu
olursa, son yıllarda 550
ailenin geçimini sağlayan
metalürji fabrikasının kesinlikle faaliyetine son
verileceğini dile getirdiler.
İnsan zinciri oluşturmakla eylemciler, fabrika
yönetiminin tek temsilcisi
ekonomi müdürü Valentin Manev ile görüşmeyi
düşünüyorlar. Eylemciler,
ocaktaki 20 ton çinkonun
satılışından elde edilen
paralarla aylık ücretlerinin ödenmesini ısrar
edecekler. Ocaktan boşaltılacak madenin yaklaşık 30 bin dolar maliyeti
var.
Atanasov, bu tür ikinci
ocağın girişini de kapat-

mayı düşündüklerini açıkladı. Bununla fabrikada
iş durdurulmuş olacak.
Atanasov, şu ana kadar
fabrikaya yönelik her
hangi bir yatırımcının ilgi
göstermediğini söyledi.
Sendikacıların ifadesine göre, OZK’nın elektrik için 400 bin levadan
fazla borcu mevcut. Bu
borç kapatılmazsa, bugüne kadar aralıksız süren
üretim süreci tamamen
durdurulmuş olacak.
Zaştita Sendikasının
elde ettiği verilere göre
EVN elektrik dağıtım şirketi sonuçta harcanılan
elektrik enerjisinin ödenilmesi için ültimatom
koymuştur.
Fabrikada yaklaşık 200
kişi çalışıyor, mart ayında
başlayan protestolardan
bu yana toplam 300 kişi
işten ayrılmıştır.

Krumovgrad’ta kadınlara ücretsiz mamografi yapıldı
Krumovgrad (Koşukavak) kentinde 21 ve 22
Temmuz 2012 tarihlerinde erken tanı koymak
amacıyla ücretsiz meme
kanseri tarama kampanyası düzenlendiği bildirildi. Bunun Belediye Başkanı Sebihan Mehmet
ile Yerel Meclis Başkanı
Metin Bayramali’nin girişimle gerçekleştirildiği
belli oldu. Meme kanseri
muayeneleri, Sağlık Haklarını Koruma Merkezi
tarafından Raiffeisenbank ve Dünya Kadınlar
Kulübü’nün desteğiyle

organize edilmiştir.
Ücretsiz olan muayenelere Krumovgrad Belediyesi sınırları içindeki yerleşim yerlerinden kadınlar
katılmıştır. Krumovgrad
Hastanesinde düzenlenen klinik muayene ve
ultrasonografi incelemeler
Dr. Mladen Mladenov tarafından gerçekleştirildi.
Hekimle peşin randevu
saati alan 250 kadından
180’in meme kanseri taraması yaptırdığı anlaşıldı. Mamografi yapılan
kadınların 25 ile 65 yaş
arasında oldukları belir-

tildi.
Krumovgrad Belediye
yönetimi, kadınlar sağlık
durumuyla ilgilenmelrinden memnun oldukla-

rını ve ücretsiz yapılan
mamografiler için Sağlık
Haklarını Koruma Merkezi
ekibine minnettar olduklarını ifade etti.

şı ise Belediye Başkanının maaşından yüzde 90
miktarında olacaktır.
Yerel par lamenterler Belediye Başkanının Bölgesel Kalkınma
Operasyonel Programı
gereğince gerçekleştirilen “Ardino (Eğridere)
Nehri Kıyılarını Güçlendirme ve Nehir Eşiklerini Selleri Önlemek İçin
Restore Etme” projesinin
ücra edilmesi için avans
ödeme yapılmasına dair
emirname çıkartmasını
kabul ettiler.
2007-2013 Yılları Ardino Belediyesi Gelişim
Planı ara değerlendirmesi üzere fikirler paylaşıldı. Başka ele alınan bir
öneri ise Belediye İdaresindeki toplam memur
sayısı, yapısı ve faaliyetlerine ilişkili idi. 20122013 eğitim-öğretim yılı
için merkezi okullar listesi güncellendi. Belediye

Başkanı Resmi Murat’a
özel belediye mülkiyeti
olan tarım arazilerin yönetimine ve ilgili kararlar
alınmasına ilişkin yıllık
programı güncellemek
için hak verildi.
Diğer tekliflerde tarım
arazilerini satma ve belediye mülklerini kiraya
verme prosedürleri açılması öngörülmektedir.
Ardino Belediyesi sınırlarında köpek alma, sahip olma ve idare etme
ve sokak köpeklerin türemesini kontrol altına
alma talimatnamesi kabul edildi.
Ardino’nun seçkin vatandaşlarından Hristo
Filipov’un yaşadığı sokağa anıt taşı koyulması teklifi kabul edildi.
Oturum sonunda biyoteknoloji ve yeni enerji
kaynaklarına dayalı bir
belediye kuruluşu kurulması kararı alındı.

Çernooçene’de 16 terzi kadın,
işverenini protesto ediyor
Haskovo Nikotoniya Şirketinin sahip olduğu Çernooçene (Yeni Pazar) Belediye merkezinde bulunan bir
terzi atölyesinde çalışan 16 kadın maaşlarının ödenmemesine karşı protesto amacıyla üretim sürecini durdurdu. Kadınlar Nisan ayından bu yana işçi ücretlerini
almadıkları iddiasıyla çalışmak istemediklerini beyan
ettiler, o zamandan beri ancak avans para aldıklarını
söylüyorlar.
İşçiler, şirketin yönetimine işten ayrılma niyetinde
olduklarını yazılı bildirmişler, fakat henüz görevden
serbest bırakılmaları için karar çıkartılmamıştır. İş
dosyaları işleminin geciktirilmesinin kasten yapıldığını düşünüyorlar.
Kanuna dayalı önlemler alınması için Kırcaali İş Müfettişliğine toplu şikayette bulunmaya hazır olduklarını
beyan ettiler.
Kadınlar, şirketten işçi çalışma kartlarını aldıktan
sonra İş Bürosunda veya başka bir yerde iş aramaya
karar vermişlerdir.

Buğday hasadı bitmek üzere
Tarım ve Gıda Bakanlığı Basın Merkezinden ülke
genelinde buğday hasadının sona ermekte olduğu
bildirildi. 23 Temmuz 2012 tarihine kadar elde edilen
verilere göre 9,72 milyon dekar buğday ekili alanlar
hasat edilmiştir. Bu da il tarım müdürlüklerinin ön
verilerine göre ekilen buğdayın yüzde 90’ının hasat
edildiğini göstermektedir.
Şu ana kadar ülkede dönüm başına ortalama 404
kg verim ile toplam 3,92 milyon ton buğday verimi
elde edilmiştir.
Buğday toplama kampanyası gerçekte Montana,
Gabrovo, Rusçuk, Silistre, Veliko Tırnovo ve Burgaz
gibi illerde sona ermiştir. En yüksek buğday verimliliğin dönüm başına 460 kg ile Dobriç, 453 kg ile Razgrad, 448 kg ile Pleven, 444 kg ile Silistre ve 438 kg ile
Veliko Tırnovo bölgelerinde olduğu belirtildi.
Şu ana kadar ülkede buğday üretiminde 496 tonla
Dobriç, 338 tonla Pleven, 292 tonla Veliko Tırnovo
ve 247 tonla Yambol illerinde en büyük pay olduğu
kayıt edilmiştir.
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Kırcaali’de en çok tekstil işçisi aranıyor
İstihdam Ajansına
bağlı Kırcaali İş Bürosu Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre
bölgede en çok tekstil
firmaları işçi aramaktadır. Şu anda çoğunun ilköğretim ve lise eğitimli
olarak terzilik, nakış işleme, paketleme, örme,
ütü, kalite kontrol işlemi
gibi işler yapacak toplam 22 işçi aranmakta.
İşverenlerin siparişine
göre onlardan 11 kişi
özürlülüğü %50’inin
üzerinde olan işsizlerden seçilebilir.
İlköğretim ve orta eğitimli işsiz kişiler arasından 4 araç yıkama
işçisi, 2 hayvan bakıcısı, 2 temizlikçi, sanayi sektöründe 2 genel

hizmet işçisi, orman
kesim işçisi, ağaç işleme işçisi, orman işçisi,
mobilyacı, metal levha
işleme tezgâh operatörü, kaynakçı, öğütme
makinesi operatörü,
kauçuk ürünleri makine
operatörü, çilingir, profesyonel yeterliliğe sahip manikürcü elemanı,
garson, danışman satıcı aranmakta.
Ayrıca engelliler arasından bir araba tamircisi ve bir kondüktör işe
alınabilir.
İş ilanına göre, yüksek
eğitimli bir kalite kontrol
uzmanı, elektrik mühendisi, teknik sekreter, yönetici, muhasebe
kırtasiye ürünleri distribütörü aranıyor. Ayrıca

yüzde 50’den fazla çalışma kabiliyetine sahip
engelliler arasından
yüksek eğitime sahip
tıp komisyonu başka-

nı görevini alacak bir
hekim ve bir bilgisayar
sistem uzmanı seçilecektir.
Başka iş bürolarında

Ardino’da kadınlar osteoporoz taraması yaptırdılar
“Osteoporoz gelişme
riskinizi biliyor musunuz?” motosu altında
Ardino (Eğridere) kentinde gerçekleşen tarama
kampanyasına 20’den
fazla kadın katıldı. “Osteoporoz gelişme riskinizi biliyor musunuz?”
kampanyaları Osteoporozsuz Kadınlar Derneği
tarafından, Osteoartrit
ve Osteoporoz Hastaları Derneği ve Sağlık
Bakanlığı’nın ortaklığıyla
ve Bölge Sağlık Müfettişliği ve Ardino Belediyesi
ile ortaklaşa düzenlendi.
Osteoporozsuz Kadınlar
Derneğinden Georgi Ge-

orgiev tarafından yapılan
taramada 15’den fazla
kadında normal kemik
yoğunluğu, diğerlerinde
osteopeni ve sadece bi-

rinin osteoporoz riskinde
olduğu ortaya çıktı.
Kemik yoğunluğu azaltılmış ve osteoporoz gelişmesi etkenleri tespit

Son iki yılda 700’den fazla
hekim ülkeyi terk etti!
Bulgaristan Hekimler Birliği Başkan Yardımcısı Yuliyan Yordanov, düzenlenen
bir yuvarlak masa toplantısında, yılbaşından bu yana ülkeyi 256 hekimin terk
ettiğini bildirdi. Onlardan 32sinin bu yıl mezun olduğu açıklandı. Geçen yıl ise
toplam 507 hekimin çalışmak için yurt dışına gittiği anlaşıldı.
Otvoreno Obşestvo (Açık Toplum) Enstitüsünden Boyan Zahariev, EylülEkim 2011 tarihleri arasında ülke genelinde 1 000 hekimin katılımıyla yapılan
bir inceleme sonuçlarından alıntılar vererek, “Avrupa Birliğinin tahminine göre
2020 yılında hekim eksikliği yaşanacak.
Zahariev, “Genel tıp veya anesteziyoloji ihtisasına sahip 31-45 yaş arasındaki
genç hekimler çoğunlukta çalışmak için yurt dışına çıkıyorlar” dedi.
Yapılan ankete göre sağlık uzmanlarının yüzde 20’si yurt dışında çalışmak
istediklerini ifade etmişler. Diğer %13’lük bir kesim ise gelecek 2 yıl içerisinde
ülkeyi terk etme niyetinde olduklarını paylaşmışlar. Hekimlerin çoğu İngiltere,
Almanya ve Fransa’da çalışmayı tercih ediyor.
Bu hekimlerin %70’i Bulgaristan dışında çalışmak istemelerinin en büyük
sebebinin daha yüksek ödeniş olduğunu dile getirmişler. Yüzde 40’ı ise daha
iyi çalışma koşullarını sebep göstermişler. Yabancı ülkede çalışmak isteyen
hekimlerin %90’ı 5 bin Avroya kadar aylık ücret alacağını umuyor.

edilen kadınlar bölgedeki
osteoporoz merkezleri ve
özel muayenehanelere
yönlendirildiler.
Tarama muayeneleri
Ardino Belediye İdare
binasının salonunda yapıldı.
Ardino’dan Tat yana
Aleksandrova ilk defa kemik yoğunluğu taraması
yaptırıyor. O, “Sonuçlar
iyi çıktı. Ardino’da yılda
bir kere bu tür sağlık
taramalarının organize
edilmesi iyi bir girişim”
dedi.
Belediye Başkanı Resmi Murat, bu insancıl girişimin organizatörlerine
teşekkürlerini sundu.
Osteoporozsuz Kadınlar Derneğinden, “Osteoporoz, kemik yoğunluğu ve kalitesi azalmış
durumlarda tespit edilen
bir hastalıktır. Bu da kemiklerde zayıflamaya yol
açar ve özellikle omurga,
kalça ve bilek kemiklerinde kırılma riskini arttırır.
İncelemelere göre osteoporoz 40-50 yaşından
yukarı her üçüncü kadında ve her beşinci erkekte
görülür. Osteoporoz riski
doğru bir yemek yemeyle
oldukça azaltılabilir. Her
gün yemek menüsü vücuda 1200-1500 mg kalsiyum sağlaması gerekir.
Süt ürünleri, balık, çerez
ve sebzeler kemiklerin
sağlığı için çok değerli
maddenin ana kaynağıdır” açıklama yaptılar.

ise yüksek veya lise
eğitimine sahip iyi İngilizce ve Hollandaca bilen bir iş organizatörü,
İngilizce ve Fransızca

bilen gelir kontrol uzmanı ve 4 askerî müzisyen
arandığı açıklandı.
İsrail’e inşaat işçileri
aranmaya devam ettiği
belirtilmiştir. Bu konuda
ayrıntılı bilgi Kırcaali İş
Bürosu 22 Nolu odadan
veya 0361/66562 telefonundan alınabilir.
İş ilanları hakkında
daha geniş bilgi edinmek isteyenlere Kırcaali
Belediyesi için 6 53 60;
6 65 75, Momçilgrad /
Mestanlı/ Belediyesi
için 42 -16, Ardino /Eğridere/ Belediyesi için
27 -75, Krumovgrad /
Koşukavak/ Belediyesi
için 28 -86 ve Kirkovo
/Kızılağaç/ Belediyesi
için 21 -27 telefonları
verilmiştir.

Rahmiye Murtalib’den
örnek bir davranış

Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyü bakkalında çalışan Rahmiye Murtalib, İPhone 4 marka
bir cep telefonu buldu ve hemen sahibine teslim etti.
SİM kartı içinde olan cihaz bulunduktan bir saat sonra
sahibi tarafından çaldırınca, Madan’lı bir dondurma
dağıtıcısının olduğu ortaya çıkmış.
Sahibi, telefonunu almak için hemen Mleçino’ya geri
dönmüş. Kendisi, Rahmiye Hanıma asil davranışı için
teşekkür edip dondurma ikramında bulunmuş.
Rahmiye Mutalib, “Telefonu kendime saklamak aklımın ucundan bile geçmedi, çünkü bir başkasına ait bir
şeyin bende olmasını istemem. Anne ve babam beni
böyle yetiştirdiler” dedi. Ardından da tüm insanlara dürüst olmaları konusunda çağrıda bulundu. Kendisi dört
yıldan fazla süredir köy merkezinde bulunan bakkalda
çalışıyor. Köy sakinleri, onun her zaman işinde başarılı, güler yüzlü ve müşterilerine saygılı davrandığını
söylediler.

Kırcaali’de eğitim altyapısına
hizmet durmak bilmiyor
Okul ve Anaokulların tamiratı için 3 milyon levalık proje anlaşması imzalandı.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
“Kırcaali Belediyesindeki Okullarda Enerji Verimliliğini Artırma Önlemlerinin Uygulanması” Projesi
için “Bölge Gelişimi” İşlemsel Programı ile Hibe
Yardımı Sağlama Anlaşması imzaladı.
Projenin toplam değeri 2 973 183 leva olup iki yıl
içerisinde Kırcaali “Yordan Yovkov” Okulu, Şiroko
Pole, Most (Köpürlü) Köyü Okulları, Kırcaali “Rayna Knyaginya”, “Maksim Gorki”, “Çayka” Anaokulları ve Ençets (Salman) Köyü anaokulu binaları
tamir edilecektir. Tamir çalışmaları pencere değişimi, ısı yalıtımı, çatı ve cephe tamiratı, elektrik
tesislerini yenileme gibi çalışmaları kapsayacak.
Anlaşmanın imzalanmasıyla, Kırcaali Belediyesi
tarafından daha 2010 yılında hazırlanan proje çalışmaları anca başlatılabildi. Tamiratları gerçekleştirecek şirketleri seçme ihaleleri başlatılacaktır.
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ABD yönetiminden, internette kişisel verilerin toplanılmasına karşı öneri
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Cumhurbaşkanı Barak Obama ve ekibi,
internet tüketicilerinin kişisel verileri üzerinde daha
fazla kontrole sahip olma

ların elde ettiği kazançlar
buna bağlıdır.
Kişisel verileri koruma
teşkilatları da kendi tarafından bu önlemi desteklediğini ilan ettiler.

dar bu hususta uzlaşmaya
varılmadığı gibi pozisyon
açısından her hangi bir
yakınlaşma olmamıştır.
Google ve Facebook şirketlerinin korkuları, bu tür

hakkı veren bir öneride
bulundu.
Reuters Haber Ajansına
göre, eğer bu öneri kabul
edilirse, web siteleri, ziyaretçilerin istediği takdirde
onlarla ilgili bilgilerin korunmaması ve takip edilmesine karşı bir seçenek
oluşturmak zorunda kalacaklar.
Bu öneri Google ve Facebook gibi sosyal paylaşım
siteleri tarafından olumlu
karşılanmıyor, çünkü on-

Sivil toplum kuruluşu
(STK) olan Center For
Digital Democracy İcra
Müdürü Jeffrey Chester,
“On-line (çevrimiçi) olarak
internette daha çok vakit
geçiren vatandaşların veri
profilleme ve ayak izlerinin
azaltılmasını istiyoruz” diyor.
Bu konuda Beyaz Saray
ile internet devleri arasında
müzakerelerin artık birkaç
aydır başarısız sürmeye
devam ediyor. Şu ana ka-

bir önlemin alınmasıyla
reklam gelirlerini oldukça
etkileyip, düşüş olacağıdır.
İki kuruluş da gelirlerinin
büyük bir bölümünü online
reklamlar sayesinde elde
ediyorlar, onlar ise tüketiciye ait bilgi toplanmasına
göre seçiliyor.
Reuters’ten, “Bu yılın sonuna kadar bir uzlaşmaya
varılmazsa, denetleyici ve
düzenleyici kurumlar ve
ABD Kongresi muhtemelen internette kişisel veri-

len korunması zorunluluğu
veren yasal değişiklikler
yapılması için girişimde
bulunacaklar” diye kaydetmişler.
Direct Marketing Association Başkan Yardımcısı
Linda Uuley, “Kişisel veriler ortadan kaldırılırsa,
İnternet öldürülecektir. Bu
kadar basit her şey” diyor.
Uuley, “Kişisel verilerin
toplanılması birçok şirket-

lerin gelirlerinin ana kaynağıdır. Bunun sayesinde
internette bu kadar çok
ücretsiz hizmet ve içerik
bulunuyor” diye belirtiyor.
Buna karşılık Consumer
Watchdog STK Müdürü
John Simpson, “Müşteriler
üzerinde casusluk yapmadan ibaret bir çalışma modeli varsa, bunu anladıklarında büyük tepki olacaktır” diye cevap veriyor.

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış
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