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Kırcaali Atık su Arıtma Tesisi’nin Temeli Atıldı
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis ile Çev-
re ve Su Bakanı İskra 
Mihaylova, Kırcaali’nin 
en önemli altyapı proje-
lerinden biri olan atıksu 
arıtma tesisi projesinin 
temelini attılar. Vızroj-
dentsi semtinde düzen-
lenen törende Kırcaali 
Valisi Biser Nikolov, HÖH 
milletvekil ler i Erdinç 
Hayrulla ile Mustafa Ah-
med, Kırcaali Hıristiyan 
Cemaati Başkanı Peder 
Petır Garena, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed, Şirketler Birli-
ği temsilcisi Pavel Kalist-
ratov, Kırcaali ilinin ilçe 
belediye başkanları yer 

aldılar. Toplam tutarı yak-
laşık 70 milyon leva olan 
proje, Çevre Operasyo-
nel Programı gereğince 
gerçekleştirilmektedir. 
Proje esnasında 14,2 
km su boru hattı ve 23 
km kanalizasyon şebe-
kesi kurulup yeniden ya-
pılandırılacak. Ayrıca 54 
bin kişilik nüfusa hizmet 
verecek atık su arıtma 
tesisi kurulacak. 
Ev sahibi konumundaki 

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis yaptığı 
konuşmada, “Biz daima 
Avrupalı olduğumuzu 
söylerdik, fakat bu proje-
nin gerçekleştirilmesiyle 
artık hakkıyla Kırcaali’nin 
bir Avrupa şehri oldu-
ğunu söyleyebileceğiz. 

Proje aslında 7-8 yıl 
önce başlatıldı. Son ay-
larda Çevre ve Su Ba-

kanı İskra Mihaylova’nın 
desteğini gördük. Ben-
den önceki Belediye 

başkanlarına, projenin 
bu aşamasına gelip ger-
çekleşmesine yardımcı 

olan tüm uzmanlara te-
şekkür etmek istiyorum. 
Belediye yönetimi son 
yıllarda Avrupa Birliği’nin 
tüm çevre kriterlerinin 
iyileştirilmesi ve yerine 
getirilmesi için çaba sarf 
etmekte ve bu da bizi bu 
gösterge açısından ülke-
deki belediyeler arasında 
ön sıralara taşıyor” dedi. 
Başkan, yerel yönetimin 
Kırcaali Kurşun ve Çin-
ko Fabrikası’nda çinko 
üretimi için yeni bir tek-
nolojinin uygulanmasına 
yardımcı olmasını, Arda 
nehrine atık suların dö-
külmesi sorununu çözen 
Su Aynası projesinin 
gerçekleştirilmesini, gaz 

Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem 
Dalgıç Kırcaali’yi ziyaret etti

Kırcaali’nin kardeş Te-
kirdağ Belediye Başkanı 
Op. Dr. Adem Dalgıç’ın 
başkanlığında 30 kişilik 
heyet Kırcaali ziyaretin-
de bulundu. Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis tarafından karşı-
lanan heyet ilk önce 
belediyeyi ziyaret etti. 
Başkan Azis konuklara 
ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti ve belediye 
tarafından gerçekleşen 
projeler hakkında bilgi 
verdi. 
Hasan Azis, “Tekirdağ 

Belediyesi ile ilişkilerimiz 
çok iyi bir seviyede de-
vam etmektedir. İki be-
lediye arasında kültür, 
eğitim ve sosyal alanda 
iş birliğimiz yoğun olarak 
sürmektedir. İnanıyorum 
ki, bu ilişkiler önümüzde-
ki yıllarda da devam ede-
cek. İki kardeş belediye 

olarak ortak projelerimizi 
gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz” dedi. 
Tekirdağ heyeti daha 

sonra Kırcaali Bölge 
Müftülüğünü ziyaret etti. 
Müftü Beyhan Mehmet 
tarafından karşılanan 

konuklar, müftülük fa-
aliyetleri hakkında bilgi 
aldılar. 
Dostane bir sohbetten 

sonra Kırca Ali mezarı 
başında dua eden ko-
nuklar, buradan Ömer 
Lütfi Kültür Derneğine 

geçtiler. Dernek Müdürü 
Müzekki Ahmet tarafın-
dan karşılanan Tekirdağ 
heyeti, derneğin yoğun 
faaliyetleri ve tarihi hak-
kında bilgilendirildi. 

  Devamı 6’da

Resmiye MÜMÜN

  Devamı 6’da

Sebahat AHMET



 2
  Kırcaali Haber  223 Ekim 2013 HABERLER

Ardinolular bayram konseriyle sevindirildi
Kurban Bayramı mü-

nasebet iy le  A rd ino 
Rodopska İskra 1921 
Toplum Merkezi, kültür 
ocağı salonunda konser 
düzenledi. Konserde, 
Momçilgrad ilçesinin 
(Mestanlı) Zvezdel (Gök 
Viran) köyünden saz 
ve söz ustası Fahri Nur 
söylediği otantik türkü-
leriyle hayranlarıyla bu-
luştu. Büyük usta yeni 
Rodoplar Türküsü’nü ta-
nıttı. Fahri Nur, İzmir Ege 
Üniversitesi’nden Devlet 
Müzik Konservatuarı 
mezunudur. Çok yönlü 
yeteneğe sahip bir kişi. 
Türkü yorumculuğundan 
başka, besteci, heykeltı-
raş, ressam ve şairdir. 
Yurt içi ve yurt dışında 
sayısız gösteriler sun-

muştur. 
Ardinolular bol alkış-

la programda yer alan 
Momçilgrad Türk Kül-
tür, Sanat ve Etkileşim 
Derneği’nin çatısı altında 

Nuray Yusuf’un yönet-
menliğinde faaliyet sür-
düren Rodop Esintileri 
Türk Folklor Grubu ve 
Minik Trakyalılar Folklor 
Grubu’nu karşıladılar. 

Amatör sanatçılar, Trak-
ya bölgesinden bir Ru-
meli dansı sundular.
Konser’de Rodopska 

İskra Toplum Merkezi’nin 
çatısı altında Ozan 

Mutalibov’un yönetmen-
liğinde faaliyet yürüten 
Perde Arkası Tiyatro 
Grubu da sahne aldı. 
Muhteşem oyunuyla 
genç yetenekler seyir-
cileri kahkahaya boğ-
dular. 
Etkinlikte resmi konuk 

olarak Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat, 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı İzzet Şaban ve 
Yerel Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram hazır 
bulundular. 
Resmi Murat Belediye 

yönetimi adına konserde 

bulunan Müslümanla-
rın Kurban Bayramı’nı 
tebrik ederek, sağlık, 
bereket ve bayramı gü-
zel geçirmelerini diledi. 
Başkan, Müslümanla-
rın bayram konserine 
gelen Hıristiyanlara da 
kalbi şükranlarını sun-
du. “Ardino’da Paskal-
ya, Noel veya başka 
bir Hıristiyan Yortusu 
geldiği zaman birlik-
te kutluyoruz, bayram 
olduğu zaman da hep 
birlikte kutladığımızı 
yeniden gösteriyoruz” 
diye kaydetti.

Güner ŞÜKRÜ

Angel Voyvoda köyünde 
Bayram konseri

Ardino Rodopska İskra Toplum Merkezi, Haskovo ili-
nin Angel Voyvoda (Kumburlar) köyünde Kurban Bay-
ramı konseri sundu. Köydeki toplum merkezi salonun-
da düzenlenen konseri yerli halk dışında Karamantsi 
(Karamanlar), Boyan Botevo (Durak), Sırnitsa (Sarnıç) 
ve Vinevo (Şeremetler) köylerinden gelen vatandaşlar 
da izledi. 

Onların arasında 9 aylık Zeynur en küçük izleyici, 
en yaşlı ise 70 yaşındaki Şahir Yaşar’dı. Şahir amca 

köyüne Türkiye  Aydın İli Didim ilçesinden gelmişti. 
İki saat süren bayram konseri izleyiciler tarafından 

büyük alkış topladı. 
Program Ozan Mutalibov yönetmenliğindeki Ardi-

no Perde Arkası Tiyatro Grubunun sunduğu Davetsiz 
Misafir skeçiyle başladı. Muhteşem oyunculuk yetene-
ğiyle genç Ardinolular, izleyicileri kahkahaya boğdular. 
Yüksel İsmail’in yönettiği ve solistliğini yaptığı Yerel 
Türk Folklor Orkestrası’nın sunduğu gösteriler de bü-
yük alkış aldı. Ali Emin ile Beysim Yaşar da saz ve 
akordeon eşliğinde söyledikleri türkülerle izleyicilerin 
gönlünü kazandılar. 

Ardinolu amatör sanatçılar, Mineralni Bani Beledi-
ye Başkanı Mümün İskender’in davetlisi olarak Angel 
Voyvoda köyüne konuk oldular. 

Köy muhtarı Ekrem Üzeyir, konukların ve seyircile-
rin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ederek güzel 
dileklerde bulundu. Sayın Üzeyir, “Muhteşem konser 
izledik. Çok güzel ve unutulmaz bir gece yaşadık” diye 
ifade etti. 

Yüksel İsmail kendisine Ardino’nun sembolü Şeytan 
Köprüsü bulunan bir anmalık hediye sundu.

                                                      
Güner ŞÜKRÜ

Ardinolu Sanatçılar, Momçilgrad 
Sonbahar Şenliği’ne Konuk Oldu
Geçen Cumar te-

si günü Momçilgrad 
(Mestanlı) kasabasın-

da düzenlenen gele-
neksel sonbahar şen-
liği çerçevesinde Ar-
dino Rodopska İskra 
Toplum Merkezi’nde 
faaliyet yürüten ama-
tör sanatçılar, Müzik-
Anlaşma Dili başlığı 
altında büyük bir kon-
ser sundular. 
Konserin başında 

Toplum Merkezi Baş-

kanı Leman Koçeva, 
Momçilgrad halkına 
Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat’ın 
selamlarını ileterek, 

ev sahibi konumun-
daki Belediye Başkanı 
Akif Akif’e programa 
katılım daveti için te-
şekkürlerini sundu.
Ardino (Eğridere) sa-

natçılarının 90 dakika-
lık konseri izleyicilere 
neşeli anlar yaşattı. 
Solistliğini ve yö-

netmenliğini Yüksel 
İsmail’in yaptığı Ye-

rel Türk Folklor Ekibi 
muhteşem per for-
mansıyla bu kez de 
izleyicilerin bol alkış-
larını kazandı. Svetla 

Semercieva’nın yö-
nettiği Kadın Folklor 
Grubu da yakışır bir 
şekilde Ardino’yu tem-
sil etti. Elmalı köyün-
den saz ve söz ustası 
Ali Emin’in ve Ardino-
lu yetenekli müzisyen 
Ergün Mümünov’un 
gösterileri de büyük 
ilgiyle izlendi. 
A rdino Belediye 

yönetimi ve Toplum 
Merkezi adına Baş-
kan Yüksel İsmail, 
Momçilgrad Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Erol Mehmed’e kültür 
ocağının sembolünü 
taşıyan bir anmalık 
hediye sundu. 
Konse r  son ras ı 

İstanbul’da yaşayan 
73 yaşındaki Dr. Em-
rullah Haliloğlu, “Her 
yıl Ramazan ve Kur-
ban Bayramında do-
ğup büyüdüğüm yere 
gelirim. Çok güzel 
bir konserdi. Rumeli 
havası vardı. Katılım-
cıların emeğine sağ-
lık. Müzik toplumun 
gıdasıdır, nereden 
geldiğimizi hatırlatır. 
Kimliğimizi, gelenek 
ve göreneklerimizi 
gösterir” dedi. Daha 
sonra aynısı gün Yerel 
Türk Folklor Orkestra-
sı, Kırcaali’nin Baştino 
(Babalar) köyünde dü-
zenlenen Hasan Baba 
Mayesi’nde de bir kon-
ser sundu. Burada da 
Ardinolular seyircilerin 
bol alkışları ve heye-
canına sebep oldular.

Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali’de bayram coşkuyla kutlandı
Her yıl olduğu gibi bu 

yıl da Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği, Belediye 
Kültür Merkezi’nde gö-
nülleri fetheden Kurban 
Bayrami konseri sundu. 
Kırcaali Belediyesi’nin 
desteğiyle konser Kır-
caalilere bayrama özel 
armağan edildi. İki saat 
süren muhteşem konser-
de dernek çatısı altında 
faaliyet sürdüren folk-
lor grupları ve solistler 
zengin halkoyunları ve 
türkü repertuarıyla Türk 
kültürü ziyafeti sundular, 
seyircinin gönlünü fet-
hettiler. Amatör folklor 
sanatçıları ve ses yete-
nekleri gösteri boyunca 
salonu tıklım tıklım dol-
duran izleyiciler tarafın-
dan alkış yağmuruna 
tutuldu. Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği bir kez daha 
Bulgaristan’da Türk kül-
türünü yaşatan en büyük 
kurumlardan biri olduğu-
nu ispatladı. 
Konserde konuklar 

arasında T. C. Filibe 
Başkonsolosu Şener 
Cebeci, Bulgar istan 
Müslümanları Yüksek 
İslam Şura Başkanı Şa-
banali Ahmet, Kırcaali 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 

Kırcaali Milletvekili Mus-
tafa Ahmet, HÖH Kırca-
ali İlçe Teşkilatı Başkanı 
Muharrem Muharrem, 
Bulgaristan Sosyalist 
Partisi (BSP) Kırcaali İl 
Teşkilatı Başkanı Georgi 
Küçükov, Kırcaali Devlet 
Tiyatrosu Müdürü Dimo 
Dimov, sivil toplum ör-
gütleri temsilcileri hazır 

bulundular. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis konukların Bele-
diye yönetimi adına Kur-
ban Bayramlarını sağlık, 

baş hoşluğu, huzur, aile 
mutluluğu, anlaşma, 
barış dileyerek kutladı. 
Başkan, “Kırcaali’nin 
sadece ülkede, Balkan-
lar ve Avrupa’da değil, 
tüm dünyada hoşgörü-
nün başkenti olduğunu 
unutmayalım ve gerek 
tutumumuzla, gerekse 
beraber kutladığımız 
bayramlarla Kırcaaliler 
olarak örnek olmaya de-
vam edelim. Yıllarca bize 
verdiğiniz destek için 
teşekkür etmek isterim. 

Sizler küresel dünyada 
nasıl yaşamamız gerek-
tiğine dair bir örneksi-
niz. İzninizle Filibe Baş-
konsolosu Sayın Şener 
Cebeci’ye Kırcaali’de Hı-
ristiyanlarla hep beraber 
kutladığımız özel gün ve 
bayramlarda daima yanı-
mızda olduğu için kendi-
lerine özel şükranlarımı 

sunmak isterim. Bayra-
mınız kutlu olsun!” diye 
konuştu.
T. C. Filibe Başkonso-

losu Şener Cebeci yap-

tığı konuşmasında, “He-
pinizin mübarek Kurban 
Bayramı’nı hem Filibe 
Başkonsolosu olarak 
kendi adıma, hem Filibe 
Başkonsolosluğu per-
soneli adına, hem de 
Türkiye’deki soydaşla-
rınız, akrabalarınız adı-
na canı gönülden kut-
luyorum. Aileleriniz ve 
sevdiklerinizle beraber 
nice güzel bayramlar 
geçirmenizi diliyorum. 
Bayramlar bizim ortak 
geleneklerimiz, değer-

lerimiz. Onları hep bera-
ber yaşatıyoruz, yaşata-
cağız. Aramızdaki küçük 
kardeşlerimiz inşallah, 
aynı coşkuyla ileride 
bu bayramı yaşayacak-
lar. Bu vesileyle Ömer 
Lütfi Derneği’ne, onun 
çok değerli Başkanı’na, 
halkoyunları ekibine de 
hem böyle bir organizas-

yon düzenleyip bizi da-
vet ettikleri için, hem de 
Kırcaalileri, Bulgaristan 
Türklerini uluslararası et-
kinliklerde en iyi şekilde 

temsil ettikleri için ayrıca 
teşekkür ediyorum. Her 
şey gönlünüzce olsun, 
bayramınız kutlu olsun!” 
dedi. 
Konuşmaların ardın-

dan Kırcaali Valisi Biser 
Nikolov tarafından gön-
derilen bayram mesajı 
okundu. 
Yüksel Esen’in yönet-

menliğindeki Kırcaali 
Folklor Ekibi, Kadriye 
Latifova Çocuk Folk-
lor Grubu ve Sebahat 
Ahmet’in yönettiği Sürp-
riz Modern Dans Grubu 
sahne aldı. Folklor ekip-
lerinin bayram için özel 
hazırladıkları iki yeni hal-
koyunu tanıtıldı. 
Folklor Ekibi’nde yer 

alan kızlar yepyeni ta-
kımlarıyla Trakya, er-
kekler ise özel kıyafetle 
sundukları zeybek oyu-
nu ile seyircinin beğeni-
sini kazandılar. Kadriye 
Latifova Çocuk Grubu 
da yeni bir Rumeli hal-
koyunu sergiledi. Ayrıca 
Sürpriz Modern Dans 
Grubu’ndaki kızlar da 
renkli kıyafetlerle muh-
teşem modern bir dans 
gösterisi sundular. 
Solistlerden Duygu Ali, 

Mert Hüseyin ve Behiye 
Ahmet, Kırcaalili seven-
leriyle buluştu. 
Bayram konserinde 

derneğin yeni ses yete-
neklerinden Dilek Mus-
tafa başarılı bir perfor-
mans sergiledi. 
Folklor Ekibine yeni 

katılan ve Şiroka Lıka 
Müzik Okulu’nda eğitim 
gören solist Cansu söy-

lediği Türk halk türküle-
riyle çok sayıda hayran 
kazandı. 
Konserde özel konuk 

olarak ünlü Rumeli ses 
sanatçısı Mümin Kara-
göz sahne aldı. Sanat-
çı, alışılmışın dışında 
iki sanat müziği eseri 
seslendirdi, neşeli anlar 
yaşattı. 
Konser, sahne alan tüm 

folklor ve ses sanatçıla-
rının hep birlikte Hayat 
Bayram Olsa şarkısı-
nı söylemeleriyle sona 
erdi. 

Konser için, Ömer Lüt-
fi Kültür Derneği’ne T. 
C. Filibe Başkonsolosu 
Şener Cebeci, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Kırcaali Belediye 
Meclis Başkanı Raif Mus-
tafa, Kırcaali Valisi Biser 
Nikolov, HÖH Kırcaali İlçe 
Teşkilatı, BSP Kırcaali İl 
Teşkilatı, Kırcaali Millet-
vekili Milko Bagdarsarov, 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Hakif Emin ve Kırcaali 
Devlet Tiyatrosu Müdürü 
Dimo Dimov tarafından 
çiçek sunuldu. 

Resmiye MÜMÜN

Kurban Bayramı, 
Bulgaristan Esnafını 

Sevindirdi
Türkiye'den Bulgaristan'a gelen vatandaşlar, 

ekonomik kriz yaşayan ülkedeki esnafın yüzünü 
güldürüyor.

Kurban Bayramı nedeniyle Bulgaristan'da Türk 
ve Müslümanların yaşadığı bölgeler canlandı. 
Türkiye'de yaşayan binlerce Bulgaristan göçme-
ni ve Batı Avrupa ülkelerinde çalışanlar bayram 
nedeniyle ülkeye dönmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı doğum yerlerinde geçirmek 
isteyenler, Türklerin ve Müslümanların yaşadığı 
bölgelerin canlanmasına neden oldu. Türkiye'de, 
Bulgaristan Türklerinin çoğunlukta ikamet ettiği 
İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne ve Yalova gibi iller-
den onlarca yolcu otobüsü Bulgaristan'ın Kırcaali, 
Şumnu, Razgrad, Rusçuk ve Haskovo illerine yol-
cu taşımaya iki yönlü devam ediyor.

Bayramın yarattığı insan akınından Bulgaristan-
daki esnaf da memnun. Kurban pazarlıklarında 
satışlar son günde artarken, Bayram sonrası alış-
veriş merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Kırcaali'de araba kiralama şirketi sahibi Nikolay 
Obretenov, "Bayramdan önce bir iki araç zor kira-
layabiliyordum. Halihazırda boş aracım yok, oysa 
sürekli sormaya geliyorlar" dedi. Bayramın coşku-
su taksi şoförlerini de sevindirdi. Kırcaali ve diğer 
büyük şehirlerdeki taksiciler, bayramları sabırsız-
lıkla beklediklerini ifade ederek bayram öncesi ve 
sonrasında işlerin katlandığını söylüyor.

Haskovo otogarında taksicilik yapan Selim Meh-
met "Çok şükür bayramlarda işlerimiz iyi gidiyor. 
İnsanlar kurbanlıklarını kesmek için Türkiye ve 
diğer ülkelerden memeleketlerine geliyor" dedi.                                 
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Bulgaristan okullarında askeri eğitim verilecek
Bulgaristan’da 1989 yı-

lında sona eren liselerde-
ki temel askeri eğitiminin 
yeniden müfredata dahil 
edileceği bildirildi.

Bölge zabıtaların inter-
net sayfalarında ilan edi-
len eğitim konuları ara-
sında terörist olabilecek 
kişilerin belirlenmesi ve 
Kalaşnikov makineli tüfek-
le ateş etmek gibi çeşitli 
yetkinlikler öğretilecek. 
Program kapsamında 11 
yıllık eğitim öngörülen 
okulların 9. ve 10. sınıfla-
rında askeri uzmanların 
da sunumunu yapacağı 
askeri temel bilgi verilme-
si öngörülüyor.

Aralık ta başlayacak 
eğitime Sofya Askeri 
Tıp Akademisi ve Veliko 
Tirnovo’daki Askeri Harp 
Okulu uzmanların hazırla-
dığı bilgi sunulacak. Sınıf 
danışmanı olarak belirle-
nen öğretmenin vereceği 
teorik derslerine ayrıca 

sivil veya asker uzmanlar 
da katılabilecek.

Eğitim süreci kapsamın-
da patlayıcı keşfetme, 
saldırganların cesaretini 
kıracak huylu köpek eğit-
me gibi konular da yer 
alacak. Gençlerin güven-

lik konulara önemle ağırlık 
verilecek derslerde ayrıca 
şüpheli görünümlü insan-
ların davranışları yüzün-
den polise ihbar verme 
ve kritik durumlarda içgü-
düsel tepkilerin kontrol ve 
kullanımı öğretilecek.

Müfredat analiz ve ge-
rekçeler bölümünde veri-
len taahhütlerin arasında, 
“Günlük davranış rejim 
ve geçiş güzergahlarınızı 
mümkün olduğunda her 
fırsatta değiştirin. Kamu 
ortamlarında gösterişli 

biçimde yüklü miktarda 
para harcamayın” gibi tür-
lü öneriler dikkati çekti.

Ders içeriklerinden göze 
çarpan diğer bir ifadeye 
göre, genelde kalabalık 
gibi görünen kamu yerle-
rinin aniden boşalmasının 
olası bir terörist eylemin 
habercisi olabileceği öne 
sürüldü. Grup halinde 
yolculuk yapmak ve yol-
da otostopçu almamak 
güvenlik artırıcı önlemler 
olarak gösterildi. Rehin 
alınan öğrencilerin sal-
dırganların talimatlarına 
uymaları tavsiye edildi. 
Serbest bırakılan rehine-
lerin de medyaya açıkla-
ma yapmamaları önerildi. 
Tüm bu bilgilerin 9. sınıfta 
verilmesi öngörülüyor.

Eğitimin ikinci bölümü-

nün sürdürüleceği 10. 
sınıfta ise Bulgaristan 
ordusunda başlıca kişi-
sel silahların “Makarov” 
tabancası ve Kalaşnikov 
tüfeğinin olduğu öğretile-
cek. En yaygın kullanılan 
tank modelinin T-72 oldu-
ğu bildirilecek.

Ek ücret karşılığı iste-
yen öğrencilere silah atış 
kursları verilebilecek.

Savunma Bakanı Angel 
Naydenov’a göre benzer 
bir eğitim seçmeli ders 
olarak üniversite öğren-
cilerine de verilebilecek. 
NATO üyesi olan, sınırlı 
kadrolu tamamen pro-
fesyonel orduya sahip 
Bulgaristan’da yıllardır 
mecburi askerlik uygu-
lanmıyor.

          Anadolu Ajansı

Okul zili çaldı, turneler bitti
Yakın geçmişte Mine-

ralni bani İlçesi Kara-
manlar köyünde kuru-
lan 10 Mayıs Türk Kül-
tür ve Sanat Derneği 
ile Mestanlı Zeybekler 
Derneği Haskova ve 
Kırcaali illerini birbirine 

kültür alanında bağla-
yan bir kardeş köprüsü 
oluşturdu. İki derneğin 
çocuk folklor grupları 
yaz tatilini iyi değer-
lendirerek Zeybekler 
Derneği Başkanı Metin 
Hasan yönetmenliğin-
de yurt içi ve yurt dışı 
temsilleri gerçekleştir-
diler. Ekiplerin katıldı-

ğı Eskişehir, Mineralni 
bani, İpsala festivalleri 
büyük coşkuyla ger-
çekleşti.
Eskişehir’i ikiye bölen 

nehir üzerine önceden 
yerleştirilmiş platform 
sahnesi bir başka 

duygu yaşattı. Neh-
rin iki kıyısından alkış 
üstüne alkış. Şarkıcı 
Rosi durmuyor devam 
ediyor. Etrafında raks 
eden renkli kelebekler 
pırıl pırıl Eskişehirlilere 
sevinçli anlar yaşattı. 
Ertesi gün Eskişehir 
valisi Güngör Azım 
Tuna çocukları kabul 

etti. Teşekkürlerini su-
nup çocuklara anmalık 
hediyeler verdi.
M i n e r a l n i  B a n i 

Belediyesi’nin 30. yıl 
dönümü münasebe-
tiyle 31 Ağustos ve 
1 Eylül tarihleri şifalı 

kaplıcalar günü ola-
rak kutlandı. Törende, 
HÖH Haskovo Millet-
vekili Mehmet Ataman, 
Haskovo Vali Vekili 
Kadir İsa ve iş adam-
ları hazır bulundular. 
Mineralni bani beledi-
yesinin büyük başarı-
larını vurgulayan Ka-
dir İsa yeni başarılar 

ve böyle etkinliklerinin 
devamını diledi. Tüm 
katılımcı folklor grup-
larına belediye baş-
kanı Mümün İskender 
teşekkürlerini sunup, 
hediyeler sundu.
İpsala çeltık (pirinç) 

festivali yine coşku-
luydu. Belediye Baş-
kanı Mehmet Karagöz 
İpsala’nın bir çeltık di-
yarı olduğunu vurgula-
dı. Katılımcılara hedi-
yeler verip, teşekkür-
lerini sundu. Festivalin 
kurbağa yarışması çok 
heyecanlıydı. Mestan-
lı çocukları önde gelip 
ödüllendirildi.
K a r a m a n l a r 

Derneği’nin öğren-
ciler le düzenlediği 
Çanakkale ve Edirne 
gezisinde, atalarımı-
zın savaştığı yerleri 
görmek, Türk ulusu-
nun kahramanlığını 
yaşamak bir başka 
duygu idi. Ömür boyu 
unutulmayacak. Tarihi 
bilgilerimizi gözümüzle 
görüp tazeledik. Böyle 
güzel etkinlikleri yaşat-
mak derneklerin temel 
amaçlarından biri ol-
malı.
      Bayram KUŞKU

Köy bayramını pehlivan ve  
minikler neşelendirdi

Çernooçene’nin (Yeni Pazar) köy bayramı kap-
samında düzenlenen geleneksel halk güreşleri 
turnuvasına artık ikinci yıl aralarında kızlar da 
olmak üzere Lüleburgaz’dan bir gençlik spor ku-
lübünün temsilcileri katıldılar. Yerel İskra stadın-
da 20’den fazla erkek, genç ve çocuk turnuvada 
güçlerini denediler. Başpehlivana ödül olarak bir 
koç, diğer derece kazananlara ise para ödülleri 
sunuldu. 

Turnuvada birinci olanları Çernooçene Beledi-
ye Başkanı Aydın Osman tebrik etti. 

Kutlama programı sırasında Zname na Mira 
Anaokulu’ndan bir grup çocuk, en miniklerin 
dahi yer aldığı bir müzik gösterisi sundular. Öğ-

retmenlerinin yönetimiyle çocuklar büyük sev-
giyle kutlama programı hazırlamışlardı. 

Minikler, şiir söyleyip, çeşitli skeç ve dans oy-
nadılar, şarkı söylediler. Gösterileriyle sürekli bol 
alkış topladılar. 

Gelenek üzere her yıl ekim ayının ikinci haf-
tasında Çernooçene’de köy şenlikleri düzenle-
niyor. Tüccarların renkli balon, oyuncak, pamuk 
şeker ve patlamış mısırlar sunulan tezgahları 
yerlerini aldı. Köye canlılık geldi, atış meydanları 
ve fırıldaklarda çocuklar kahkahalar dolu eğlen-
celi zaman geçirdiler. 

Çernooçen’den yerel bir orkestra bayram ne-
şesinin devamlı artmasını sağladı.

                                                İsmet İSMAİL
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Türkiye sınırına 30 kilometre boyunca duvar örülecek
Bulgaristan İçişleri Ba-

kanlığı, hükümete, Türki-
ye üzerinden kaçak giren 
sığınmacıları önlemek 
amacıyla sınırda bir du-
var inşa edilmesini teklif 
etti.

İçişleri Bakanlığından 
yapılan yazılı açıklama-
ya göre, Bakanlık, ülkeye 
gelen sığınmacılar nede-
niyle artan ekonomik ve 
sosyal gerilimin karşısın-
da, 274 kilometrelik ortak 
sınırın Elhovo bölgesine, 
30 kilometre boyunca üç 
metre yüksekliğinde bir 
duvarın inşa edilmesini 
önerdi.

Bakanlığın sunduğu 
teklifte, bölgede fiziksel 
ve radarlı muhafazanın 
zor olduğu, sığınmacıla-
rın yüzde 85'inin buradan 
giriş yaptığı ve kaçak gi-
renlerin yüzde 99'unun 
yakalandığı bildirildi.

Geçen Pazartesi yapı-
lan hükümet toplantısın-
da, yılbaşından bu yana 
sayıları 6 bin 305'e ula-

şan sığınmacılarla ilgile-
nen devlet kurumlarının 
bütçeden talep ettiği 27 
milyon levalık (13,5 mil-
yon avro) bir takviye de 
görüşüldü.

 Amaç yüzde yüz sınır 
kontrolü-

Açıklamada, görüşle-
rine yer verilen Bakan 

Yardımcısı Vasil Marinov, 
ekonomik nedenlerden 
göç edenlerle Suriye'deki 
savaştan kaçan sığınma-
cıların arasında ciddi bir 
ayrım yapıldığını ve ona 
göre sığınma hakkı ver-
diklerini kaydetti.

Yıl sonuna dek gelecek 
sığınmacıların 11 bin ki-

şiye ulaşacağı tahminle-
rinin doğru olmayabile-
ceğini belirten Marinov, 
"Amacımız sığınmacıları 
geri püskürtmek değil, 
gelenleri (radar siste-
minin denetlediği) Svi-
lengrad bölgesine doğru 
yönlendirilmek ve geçiş-
lerini engelleyebilecek 

Türk meslektaşlarımıza 
bilgi verebilmektir. Hede-
fimiz toprağımıza girecek 
olanları yüzde yüz kont-
rol edebilmektir" ifadesini 
kullandı.

-Yunanistan ile sığın-
macıları görüşecek-

Öte yandan Dışişleri Ba-
kanı Kristiyan Vigenin ise 
basına yaptığı açıklama-
da, "Bulgaristan hüküme-
tinin amacı ülkemiz için 
ağır olan Suriyeli sığın-

macı sorunu konusunda 
çözüm bulup, toplumda 
ve vatandaşlar arasında 
gereksiz bir gerilim ve 
endişe yaratmamaktır" 
dedi.

Sığınmacı ağırlama ve 
yerleştirme karargahının 
tam kapasite ile çalıştı-
ğını ifade eden Vigenin, 
Yunanistan'a yaptığı zi-
yarette mevkidaşı Karolos 
Papulyas ile sığınmacılar 
sorununa öncelik verildi. 

Momçilgrad Belediyesi, Diyalog 
Günü’ne aktif olarak katıldı

Yasama ve Yerel Yö-
netim Arasında Diyalog 
Günü sırasında Momçilg-
rad (Mestanlı) Belediyesi-
ni Belediye Başkanı Akif 
Akif, Belediye Başkan 
Yardımcısı Müh. Mehmed 
Fahri ve Belediye Genel 

Sekreteri Ceylan Süley-
man temsil ettiler. Forum-
da tartışmalara aktif ola-
rak katılan milletvekilleri, 
Kırcaali ilinden belediye 
başkanları, belediye baş-
kan yardımcıları ve başka 
yerel yönetim temsilcileri 
hazır bulundular. 

Akif Akif, “Küçük hasta-
nelerin ancak devlet ta-
rafından veya kamu özel 
sektör ortaklık yoluyla 

finanse edilmesiyle ayak-
ta kalma şansı vardır. Şu 
anda Belediye’nin idaresi 
altındaki tedavi kurumları 
ciddi ölçüde mali sıkıntı-
lar yaşıyor, belediyeler ise 
onların bakımında insani 
ve mali kaynakların eksik-

liğini çekiyor” dedi. 
Momçilgrad Belediye 

Başkanı, belediyelerin 
idaresinde olan tedavi 
kurumların raporlarını ve 
faaliyetini gözetecek özel 
bir sağlık komisyonu ku-
rulmasını önerdi. Bu fikri 
destekleyen Krumovgrad 
(Koşukavak) Belediye 
Başkanı Sebihan Meh-
med, ulaşım zor olan 
veya uzak bölgelerdeki 

belediye hastanelere dev-
let bütçesinden sübvansi-
yon sağlanması gerektiği-
ni belirtti. 

Akif Akif ’in ifadesine 
göre özel sektörü teşvik 
edecek projelere önem 
verilmesi ve yeni iş yer-

lerinin açılması gerekir. 
Örneğin bu belediyelerde 
uzman şube müdürlükleri 
açılarak yapılabilir. Bele-
diye Başkanı yasa dışı 
binalar hakkında görü-
şünü açıklayarak, yıkım-
ların Ulusal İnşaat Dene-
timi Müdürlüğü (DNSK) 
tarafından yapılmasını, 
belediyelerin ise sorun-
lar olduğunda ihbarda 
bulunması gerektiğini sa-

vundu. 
Akif Akif, belediyelerin 

her yıl durumunun yoklan-
ması için kaynak ayırması 
gerekmemesi için Avrupa 
Birliği programlarına aday 
belediye binalarının ince-
lenmesi süresinin uzatıl-
ması gerektiğini kaydetti. 

Tütün ve Tütün Ürünleri 
Kanunu ile ilgili görüşünü 
ifade ederek, tütün ürün-
leri ticaretine ilişkin izin 
belgelerinin yerel yöne-
tim tarafından verilmesi 
çağrısında bulundu. “Si-
gara ticareti yapan küçük 
bir tüccarın onlarca veya 
yüzlerce kilometre kat-
ledip en yakın gümrüğe 
gitmek zorunda kaldı-
ğı göz önüne getirilirse, 
Belediye’de ticaret yapma 
izin belgesini çıkartması 
daha kabul edilir ve man-
tıklıdır” diye belirtti. 

Momçilgrad Belediyesi 
Genel Sekreteri Ceylan 
Süleyman, okul dışı birim-
ler için tek tip mali stan-
dartlar belirlenmesini ve 
merkezi okullar için devlet 
kaynaklarının arttırılma-
sını önerdi. Sayın Süley-
man, “Bu şekilde tam gün 
eğitim projesine dahil edi-
len tüm öğrencilere okul 
yemekhanelerinde toplu 
yemek hizmeti sunulacak” 
diye konuştu. 

İkinci gensoru önergesi 
de reddedildi

Parlamento muhalefet Bulgaristan'ın Avrupalı Geli-
şimi İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin sunduğu ikinci 
gensoru önergesini de reddetti.

Başbakan Plamen Oreşarski'nin koalisyon hüküme-
tinin bölgesel geliştirme alanındaki politikasına ilişkin 
gensoru oylamasına 240 sandalyeli parlamentoda 231 
milletvekili katıldı. Önerge, "aleyhte" 118 oyla redde-
dilirken GERB partisinden 93 milletvekili "lehte" oy 
kullandı. Aşırı milliyetçi ATAKA partisinden 20 millet-
vekili ise çekimser kaldı. GERB milletvekilleri ayağa 
kalkarak, oylama sonrası salona giren Başbakan Pla-
men Oreşarski ve kabine üyelerini "İstifa" sloganı ile 
karşıladı.

GERB partisinin daha önce sunmuş olduğu, hükü-
metin yatırım tasarlama alanındaki çalışmalarına iliş-
kin ilk gensoru önergesi de reddedilmişti.

Bu arada GERB milletvekilleri, Oreşarski hükü-
metinin kültür ve sağlık sektörlerindeki çalışmalarını 
eleştirerek, önümüzdeki hafta içinde iki ayrı gensoru 
önergesi daha sunacaklarını açıkladılar.

Müftüler Pıstrogor Mülteci 
kampını ziyaret etti

Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet ve Koşukavak 
Müftüsü Nasuf Nasuf, Pıstrogor mülteci kampını zi-
yaret ettiler, Suriyeli mültecilerle bayramlaştılar, has-
bıhalde bulundular.

Kendilerine Ortacıköy (Sredsko) imamı Hafız Hüse-
yin de eşlik etti. 

Heyet, mültecilerle bayramlaştıktan sonra, onları 
Başmüftülük ve Bulgaristan Müslümanları adına se-
lamladı. 

Bayramın ikinci günü gerçekleşen ziyarette, Ortacı-
köy halkının Kurban etinden hazırladığı kavurma ye-
meği mültecilere ikram edildi, 30 adet Kur’an-ı kerim 
hediye edildi. Acilen alınması gerekli ilaçlar için de Kır-
caali Müftülüğü adına 700 leva, Koşukavak müftülüğü 
adına da 400 leva ilaç yardım parası sunuldu. 

Anlamlı ziyaretten memnun kalan Suriyeli mülteciler, 
duyarlı halka ve heyete teşekkür ettiler. 
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Kırcaali Atık su Arıtma Tesisi’nin Temeli Atıldı
1. sayfadan devam

boru hattı kurulmasının 
başlangıcını örnek verdi.
Sayın Azis, “Kırcaali’nin 

merkezinde park alanla-
rı kurmaya başladık ve 
yine Kırcaali’yi yeşil şe-
hir kriterine göre listenin 
başına taşıdık. Yaşam 
koşullarının iyileştirilme-
si açısından son derece 
büyük önem arz eden 
Kırcaali İçin Entegre Su 
Projesi: Atık Su Arıtma 
Tesisi ve Ana Kolektör 
Kurulması, Su Temini ve 
Kanalizasyon Şebekesi-
ni Genişletilmesi ve Ye-
niden Yapılandırılması 
projesine sıra geldi” diye 
vurguladı. Belediye Baş-
kanı, Kırcaalilerden peşin 
özür dileyerek, projenin 
önümüzdeki 2 yıl içinde 
uygulanması esnasında 
verilecek rahatsızlıktan 
dolayı anlayış ve sabır 
göstermelerini rica etti. 
Çevre ve Su Bakanı 

İskra Mihaylova, “Kırcaali 
Belediyesi yönetiminin bu 

projenin gerçekleştirilme-
sinde ortaya koyduğu bü-
yük amaçlar, sorumluluk, 
çaba, emek ve başarı ar-
zusundan ötürü burada-
yım. Biz elimizden gelen 
her şeyi yaptık. Şimdi 
geriye kalan iş inşaat fir-
malarına düşüyor. 54 bin 
kişinin bu projenin etkisini 
görmesi için her şey on-

ların elinde. 6 000 kişinin 
evine kadar su borusu, 
daha 5000 kişinin ise ka-
nalizasyonu olacak” diye 
kaydetti. Bakanın ifadesi-
ne göre bu proje ağır ve 
sorumlu projelerden biri, 
çünkü teknoloji zorluklar 
ve sorumlu amaçlar içe-
rir. İskra Mihaylova, “Ta-
sarlama aşaması bitik ve 

şimdi inşaat aşamasına 
geçiliyor. On beş ay son-
ra yine toplanacağız ve 
Kırcaalilerin yaşam ko-
şullarının iyileştirdiğimizi 
söyleyebileceğiz” diye 
belirtti. 
Projeyi uygulayacak 

Şirketler Birliği temsilcisi 
Pavel Kalistratov, “Ona-
rım çalışmaları sırasın-

da toz da olacak, çamur 
da, rahatsızlık verilecek. 
Bu yüzden peşin olarak 
vatandaşlardan özür di-
liyoruz, fakat projenin 
belirtilen süreden önce 
bitirileceğinden eminiz” 
diye konuştu. 
Kırcaali Bölge Müftü-

sü Beyhan Mehmet ile 
birlikte projenin hayırlı 
olması için dua eden 
Kırcaali Hıristiyan Cema-
ati Başkanı Papaz Petır 
Garena, “Bölge Müftü-
sü ve Belediye Başkanı 
ile sadece bir defa bizi 
ayırmayı başardılar. Bir 
heyetle Amerika Birle-
şik Devletleri’ne uçakta 
yolculuk yaptığımız sı-
rada Beyhan Mehmet ile 
beni salonun iki tarafına 
oturtmak istediler, fakat 
biz bunu kabul etmedik. 

Biz iki ayrı milleti ve dini 
temsil ediyoruz fakat 
Kırcaali’nin geleceği için 
aynı çabaları gösteriyo-
ruz. Kırcaali artık kör bir 
sokak değil” diye ifade 
etti. Beyhan Mehmet ile 
birlikte Kırcaalilerin iyiliği 
için amin dediler. 
Konuşmaların ardından 

Belediye Başkanı Hasan 
Azis ile Çevre ve Su Ba-
kanı İskra Mihaylova ge-
lenek üzere temel atma 
yerine su serperek, pro-
jeye start verdiler. Bölge 
Müftüsü ve Hıristiyan Ce-
maati Başkanı da onlara 
katıldılar. 
Daha sonra Belediye 

Başkanı Hasan Azis biz-
zat kendisi büyük bir kep-
çeye binerek ilk kazıyı 
yaptı ve hayırlı ve uğurlu 
çalışmalar diledi. 

Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem 
Dalgıç Kırcaali’yi ziyaret etti

Tek i rdağ Belediye 
Başkanı Op. Dr. Adem 
Dalgıç, Derneğin Folk-
lor ekibini Kiraz festiva-
line davet ettiklerini ve 
çok başarılı olduklarını 
belirtti. Başkan Dalgıç, 
“Derneğinizin faaliyetleri 
hakkında Kırcaali Haber 
gazetesinden bilgi alıyo-
rum. Burada Türk kültü-
rünü yaşatmak için ver-
diğiniz emek için sizleri 
kutluyorum.
Özellikle Müzekki kar-

deşimizi Türkçe yayınla-
nan Kırcaali Haber gaze-
tesi için tebrik ediyorum. 
Bu gazetenin buradaki 
soydaşlara Türkiye’deki 
soydaşlar arasında bir 

köprü olduğuna inanıyo-
rum. Bu alanda başarılar 
diliyorum. Gelecek yıl 

Kırcaali’de düzenlenecek 
olan Balkan Türk Folklor 
Festivaline Tekirdağ Be-

1. sayfadan devam

lediyesinden bir ekibin 
katılmasını sağlayaca-
ğım” dedi. 

Malinovo köyünde yenilenen 
cami ibadete açıldı

11 Ekim 2013 tarihinde Loveç’in Malinovo köyü 
camisini yenileme çalışmaları başarıyla tamam-

landı. Cuma namazından önce yurt içinden ve 
yurt dışından gelen konuklar yenilenen caminin 
hizmete açılacağından dolayı köyde yaşanan se-
vinci paylaşmak için bir araya toplandılar. Caminin 
onarımı ve yeniden yapılandırılması Bulgaristan 
ve Türkiye’den sponsorların sayesinde mümkün 
oldu. Onarım çalışmaları köyde beraber yaşayan 
Müslüman ve Hıristiyanların ortak çabaları sonu-
cunda gerçekleşti. 

Malinovo köyü bölgede farklı etnik ve dini toplu-
luklara mensup sakinlerinin hoşgörü ve iyi kom-
şuluk içerisinde yaşamalarıyla ünlüdür. 

Yenilenen caminin açılışı töreninde Başmüftü 
Yardımcısı Birali Mümün Birali, Pleven Bölge Müf-
tüsü Hacı Necatin Mustafov, T. C. Sofya Büyü-
kelçiliği Dini Hizmetler ve Kültür Ataşesi Doç. Dr. 
Fikret Karaman, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü 
Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Dursun Ali Türkmen, 
Loveç Valisi Milko Nedyalkov, köy muhtarı, yurt 
içinden ve yurt dışından başka konuklar yer aldı. 

Başmüftü Yardımcısı ile Pleven Bölge Müftüsü, 
çeşitli savaşlarda hayatını yitiren Müslümanların 
anısına bir taş anıtın açılışını yaptılar. 

Konuklar, hayır işleri yapmaya devam ederek 
camileri yenileyip tekrar Müslümanların hayatının 
merkezinde olmalarını sağlamayı dilediler. 

Bakan İskra Mihaylova, Katı Atık Depolama 
Tesisi’nin kurulmasına söz verdi

Kırcaali’nin atıksu arıt-
ma tesisi projesinin te-
mel atma törenine katı-
lan Çevre ve Su Bakanı 
İskra Mihaylova, Kırcaali 
Bölge Katı Atık Depola-
ma Tesisi’nin kurulması 
için gereken mali kay-
nakların 2 yıla kadar 

sağlanmasını üstlendi. 
Bakan, ilk önce depo-
lama tesisinin en az 
kaynakla kurulacağını, 
sonraki aşamada yapı-
nın tam olarak projeye 
göre tamamlanması için 
Avrupa Birliği fonların-
dan kaynak aranacağını 

açıkladı. Çevre ve Su 
Bakanlığı’nın ise prose-
dürlerin başlatılması için 
kaynak sağlayacağına 
söz verdi. 
Bölge Katı Atık Depo-

lama Tesisi’nin inşaatı 
AB kaynaklarıyla başla-
tılmıştı, fakat daha sonra 

önceki iktidar dönemin-
de proje durdurulmuştu. 
Projeye göre yeni kurula-
cak tesir sayesinde Kır-
caali ilinin tüm ilçelerin-
den taşınacak katı atıklar 
bir araya toplanması ön-
görülüyor. 
           Kırcaali Haber
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Bulgaristan‘da Coşkulu Kurban Bayramı
Başkent  Sofya‘da 

tek olan Banya Başı 
Cami’si bayram nama-
zını kılmak üzere topla-
nan binlerce Müslümanı 
ağırladı. 
Bu yıl ülkeye gelen 

kalabalık Suriyeli ve 
diğer uyruklu sığınma-
cıların sayesinde kent-
teki Müslüman cema-
atinin nüfusu artarken 
şehirde ibadete açık 
tek cami yetersiz kaldı. 
Yaklaşık 800 kişi cami-
ye girebildi, cami avlusu 
ve çevresindeki yolları 
dolduran binlerce Müs-
lüman, buralardaki sergi 
ve seccadeler üzerinde 
bayram namazı kıldı. 
Başmüftü Yardımcı-
sı Birali Birali’nin vaaz 
konuşmasını dinledi ve 
akabinde cami imamı 
Şenal Kazım’ın kıldırdı-
ğı namaza katıldı.
Cami önünde toplanan 

daha kalabalık grup ise 
yerlere serilen yüzlerce 
metrekarelik secdelerde 
namaz kılmak zorunda 
kaldı. Sofya Belediye 
Polisi ve İçişleri Bakan-
lığının bölgeye yolladığı 
çok sayıda üniformalı 

görevli ibadet eden ce-
maatin alanı etrafından 
güvenlik şeridi çekti. 
Büyük bir bölümü ya-
bancı olan Müslüman-
lar, namazdan sonra 
bayramlaşırken çevrede 
konuşulan farklı diller 

duymak mümkündü.
Bayram namazına 

gelen Mısırlı genç sı-
ğınmacılar AA’ya yap-
tıkları açıklamalarında 
4 haftadır Sofya‘da bu-
lunduklarını, ancak bun-
dan sonraki planlarının 

Batı Avrupa‘ya ulaşmak 
olduğunu söylediler.
Başmüftünün tebrik 

mesajı
Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftüsü 
Mustafa Aliş Hacı, 
AA muhabirine yap-
tığı açıklamada Müs-
lümanların bayramını 
kutlarken, onların bu 
kutsal günlerde zor du-
rumda kalan insanların 
yalnız bırakılmamaları 
gerektiğini anımsattı. 
“Camiye gitmek suretiy-
le Allah’a ibadet etmek 
istiyoruz” diyen Hacı, 
Bulgaristan‘a gelen bir-
çok mülteci olduğunu, 
bunlara el uzatılması 
gerektiğini söyledi.
Bulgaristan’da yar-

dıma muhtaç kişilere 
Başmüf tülük olarak 
yardım kampanyası 
yürüttüklerini anımsa-
tan Mustafa Aliş Hacı, 

“Kampanyamızı gör-
meyen, duymayan, 
bilmeyen herkes onu 
bugün anlamış olacak. 
Biz bayram yaptığımız 
gibi onların da bayram 
yapma hakkı var” dedi.
Başmüftü Hacı, sade-

ce sığınmacılara değil, 
Müslüman ve gayrimüs-
lim ihtiyacı sahibi herke-
se yardım eli uzatılması 
gerektiğini belirterek, 
“Anne babalarımızı da 
sevindirip ellerini öp-
meyi de unutmayalım” 
ifadesini kullandı.
Bulgaristan Eğitim Ba-

kanlığı, ülkede nüfusu 1 
milyon 400 bin civarın-
da olan Türk ve Müslü-
manların çocukları için 
bayram dolayısıyla ta-
til ilan ederek, Kurban 
Bayramında aileleri ile 
olmalarını sağladı.

       Anadolu Ajansı

Bu Bayramda da Camiler Dolup Taştı
15 Ekim sabahı bin-

lerce Müslüman Kırca-
ali Merkez Camii’nden 
başka tüm ilde bulunan 
yaklaşık 340 cami ve 
mescitte bayram na-
mazı kılarak, bayramı 
karşılama sevincini ya-
şadı. 

Onların büyük bir bö-
lümünün Türkiye’de ya-
şayan vatandaşlarımız 
olduğu anlaşıldı. Bu 
bayramda da Kırcaali 
Cami’sine sığmayan 
yüzlerce Müslüman sis-
li ve soğuk havaya rağ-
men bayram namazını 
cami bahçesinde idrak 
etmek zorunda kaldı. 
Ayrıca çok sayıda mü-
min ise, bahçenin de 

dolup taşması nedeniy-
le namazını kılamadı, 
namaz sonrası mümin 
kardeşleriyle bayram-
laşmayı beklediler. Yü-
rekler acısı bu durum 
Kırcaali’de acil olarak 
ikinci caminin yapılması 
gerektiğini sergiledi. 
Bulgaristan Müslü-

manları Yüksek İslam 

Şura Başkanı Şabanali 
Ahmet verdiği vaizde 
Kurban Bayramı’nın 
tarihini ve faziletlerini 
anlattı, bayramlarını 
kutladı. 
Kırcaal i  Be lediye 

Başkanı Hasan Azis 
bayram namazını mer-
kez camide kıldı. Na-
maz öncesi cemaate 
seslenen Başkan, tüm 
Müslüman camiasının 

Kurban Bayramı’nı kut-
larken dinimiz ve Türk-
lük adına Kırcaali’de 
yapılacak çalışmalar 
için müminlerden dua-
larını eksik etmemele-
rini istedi. 
Cami imamı Erdinç 

Hayrullah, bayram na-
mazı kılınışının usulünü 
anlattıktan sonra saat 

8.04’de müminler na-
maza saf tuttular. Gör-
meye alışılmışın dışın-
da aralarında oldukça 
gençlerin bulunması 
dikkati çekti. Erdinç 
Hoca’nın okuduğu bay-
ram hutbesinden sonra 
edilen dualarla namaz 
sona erdi. 
Ardından Müslüman-

lar bayramlaşmak üze-
re birbirleriyle kardeşçe 

kucaklaşıp, büyüklerin 
ellerinden, küçüklerin 
gözlerinden öperek, 
Kurban Bayramını kut-
layıp güzel dileklerde 
bulundular. 
Bayramlaşma ade-

tinden yararlanıp, şe-
ker ve para toplamak 
için onlarca çocuk ve 
yoksul kişiler, cami 
kapısında müminlerin 
namazdan çıkmasını 
beklediler. Ellerinde 
kutularla duran birkaç 
kişi bayram vesilesiyle 
camiye yapılacak para 
bağışı topladı. 
Bölge Müftüsü Bey-

han Mehmet, cami 
kapasitesinin yaklaşık 
700 kişilik olduğundan 
dolayı bu defa da ce-
maatin büyük bir bölü-
mü bayram namazını 
açık havada kılmak 
zorunda kalmasından 
duyduğu üzüntüyü ifa-
de ederek, Kırcaali’de 
yakın zamanda ikinci 
bir caminin yapılacağı 
müjdesini verdi. 
Bölge Müftüsü ayrıca 

Kırcaali Haber Gaze-
tesi için şunları söyle-
di: “Öncelikle Kırcaali 
Bölge Müftüsü olarak 
Kırcaali Müslümanla-
rının bayramını, daha 
sonrasında da İslam 
aleminin bayramını 

canı gönülden kutlarım. 
Rabbim bu bayramı biz-
lere sıhhat, afiyet, uzun 
ve hayırlı ömür vesilesi 
kılsın, ibadetlerimizi ka-
bul eylesin, kurbanımızı 
kurbiyet vesilesi Allah’a 
yaklaşma vesilesi kıl-
sın, rızasına nail etsin. 

Bunun ötesinde de bü-
tün insanlık için huzur, 
barış ve özellikle de 
karşılıklı saygınlık ve-
silesi eylesin diye dua 
ediyorum.”
Kırcaal i  Be lediye 

Başkanı Hasan Azis 
, “Herkesin Kurban 
Bayramı’nı kutlarım. 
Bayramları her zaman 
birbirimize daha da 
yaklaşmamız için fır-
sat bilmeliyiz. Kurban 
Bayramınızı herkesle 
paylaşmamız gerekiyor. 
Çünkü ancak paylaşılan 
bayram gerçek bayram-
dır. Gerek Müslüman, 
gerekse Hır ist iyan 
kardeşlerimizle bayra-
mımızı paylaşmalıyız. 
Bu yüzden Kırcaali’de 
herkesin birbirinden af 
dileyip bayramlaşarak, 

bayramı paylaşarak 
geçirmesini diliyorum” 
mesajını verdi. 
Yüksek İslam Şura 

Başkanı Şabanali Ah-
met gazetemize şöyle 
konuştu: “Kurban Bay-
ramı, İslam aleminin 
iki büyük bayramından 

bir tanesi. Kelime anla-
mıyla veya yapılan iba-
det anlamıyla Allah’a 
yakınlaşmanın ortaya 
koyulmasını gerçekleş-
tiriyor. Yani kendimiz-
den bir şeyi kurban et-
mekle, Allah’a feda et-
mekle insanoğlu Allah’a 
yakınlaşmanın yollarını 
arıyor. Bu vesileyle bu 
bayramda hac ibade-
tinin kabul olmasıyla, 
hacıların dualarına nail 
olmamız temennisiyle 
beraber bütün Müs-
lümanların bayramını 
kutluyor, onlara sıhhat, 
afiyet, bereket getirme-
sini temenni ediyorum, 
yani güzel bir bayram 
geçirmelerini canı gö-
nülden diliyorum. Her-
kesin bayramı mübarek 
olsun!” 

Resmiye MÜMÜN
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Diyalog Günü, Milletvekilleri ve 
Yerel Yönetimi  Bir Araya Getirdi
Kırcaali’de düzenlenen Diya-

log Günü katılımcıları, yasal 
güvenceler yoluyla yerel yö-
netimlerin konumunu değer-
lendirme ve sonuçlandırılması 
için yasama sürecinde beledi-
yelerle istişare mekanizmalarını 
geliştirme talebinde bulundular. 
Görüşme Biznesinkubator salo-
nunda gerçekleştirildi. Katılım-
cılar arasında ise görüşmenin 
ev sahipliliğini üstlenen Kırca-
ali Belediye Başkanı Hasan 
Azis, BSP Millet Vekili Milko 
Bagdasarov, HÖH Milletvekili 
Mustafa Ahmet, Vali Biser Ni-
kolov, Kırcaali Belediye Meclisi 
Başkanı Raif Mustafa, beledi-
ye başkanları ve devlet ve be-
lediye kurumlarının temsilcileri 
vardı. GERB Milletvekili Tsveta 
Karayançeva’nın yazılı görüşü-
nü yerel mecliste GERB grubu 
başkanı İliya İliyev okudu. 

İki saat boyunca Diyalog 
Günü katılımcıları, belediye-
lerin gelişimi için somut ve 
gerçeksi değişimleri tartıştılar. 
Toplantı başlangıcında konu ile 
ilgili Bulgaristan Cumhuriyeti 
Belediyeleri Ulusal Birliği’nin 
görüş ve tekliflerini, Birliğin uz-
manlarından Simeon Petkov 
sundu. Teklifler arasında, yasa 
tasarılarının veya yürürlükte 
olan yasaların yasama süre-
cinin bir parçası olarak gerçek 
ve sorumlu değerlendirme me-

kanizması oluşturulması ve 
“artık prensibi” ile belediyelere 
mahsus olmayan fonksiyonla-
rın yasal olarak yükümlendirme 
uygulamalarının durdurulması 
da vardı. 

Başlıca tartışma konusu Kır-
caali Belediye Başkanı Hasan 
Azis tarafından da ele alındı ve 
kendileri şu soruları yöneltti: 
“Bir yasa oluşturulurken, yerel 
yönetimini yeri nedir?” Belirttik-
lerine göre bu katılım, yerel yö-
netimi ve özellikle Bulgaristan 
Cumhuriyeti Belediyeleri Ulusal 
Birliği’nin elindeki mekanizma-
lardan yararlanılmaksızın, ya 

direkt olarak gerçekleşmemek-
te, ya da bu katılım minimaldir. 

HÖH Milletvekili Mustafa 
Ahmet’in ele aldığı konular ara-
sında yerel yönetim ile merke-
zi yönetim arasındaki diyalog 
ve merkezi yönetimden yerel 
yönetime geçilmesi olanakları 
vardı. Mustafa Ahmet, ildeki 
tüm belediyeleri etkileyen çöp 
toplama deposu konusunun 
tekrar gündeme getirdi. Bu 
proje Çevre ve Su Bakanlığı 
tarafından durdurulmuş, çalı-
şan çöp dönüşüm merkezinin 
bulunmaması ise belediyelerin 
yüksek çevre koruma ücretleri 

ödemelerine sebep olmuştur.
Tartışmalar esnasında Çev-

re ve Su Bakanlığı tarafından 
oluşan bu durumundan kur-
tulma talimatlarının verilmesi 
teklif edildi. Milletvekili Musta-
fa Ahmet, belediyelerin Avrupa 
Programlarına hazırladıkları 
projelerde sık sık karşılaştıkları 
zorluklardan biri olan belediye 
tarafından üstlenilen ek maddi 
desteğinin bankalardan kredi 
çekilmeden sağlanamaması 
sorununu da dile getirdi. Otu-
rumda Bulgaristan Cumhuriye-
ti Belediyeleri Ulusal Birliği’nin 
sunduğu Avrupa projelerinin 
etkin bir şekilde uygulanması 
için etkili mekanizmalar düzen-
lenmesi ve özellikle FLAG Fonu 
tarafından finanse edilme ola-
naklarının genişletilmesi teklifi 

de bu konu ile ilgili oldu.
Milletvekili Tsveta Karayan-

çeva, Diyalog Gününde yer 
almadı, ancak Bulgaristan 
Cumhuriyeti Belediyeleri Ulu-
sal Birliği’nin teklifi üzerine 
yerel yönetimin yasal ortamını 
iyileştirmeye yönelik kısa va-
deli önlemler hakkında yazılı 
görüşlerini gönderdi. Bu yazılı 
görüşleri Belediye Başkanı Ha-
san Azis’e sunuldu. 

İçeriğinde Karayançeva, kamu 
politikalarının açıklığını ve şef-
faflığını sağlayacak sadece 
Yerel Yönetim Yasasında de-
ğil, Yönetmelikler Yasasında da 
değişiklikler yapılması gereğine 
vurgulamaktadır. Karayançeva 
mektubunda, vatandaş ve ku-
rumların kamu tartışmalarında 
daha etkin olmalarını ve önemli 
kamu sorunlarının çözümünde 
büyük oranda ilgili kişilerin yer 
almasını önermektedir. 

Merkezi yönetimden yerel 
yönetime geçiş süreçleri ile 
ilgili Karayançeva, belediyele-
re gittikçe daha fazla yetkinin 
devredildiği ve böylelikle artan 
sorumluluklarına, bunların ise 
siyasi sorumluluklarına dönüş-
me tehlikesine vurgu yapmak-
tadır. 

Kirkovo Belediye Başkanı Sali 
Ramadan’ın değindiği konu ise, 
finansal boyutları ön görülme-
den yeni yasaların kabul edile-
rek belediyelere yeni sorumlu-
lukların devredilmesi oldu. 

Diyalog Günü görüşmesi so-
nunda katılımcılar Bulgaristan 
Cumhuriyeti Belediyeleri Ulusal 
Birliği’nin tekliflerini destekledi-
ler ve bunlara ilavelerde bulun-
dular.

Filibe’de "Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: 
Dil, Tarih ve Edebiyat" konulu çalıştay düzenlendi

Ankara Üniversitesi ile Filibe 
Üniversitesi arasında 2011'den 
beri her yıl düzenlenmekte olan 
"Kültürlerarası Kavşakta Bul-
garistan ve Türkiye: Dil, Tarih 
ve Edebiyat" konulu çalıştayın 
üçüncüsü bu sene 10-12 Ekim 
2013 tarihleri arasında Filibe'de 
gerçekleştirildi.

Çalıştay, T.C. Filibe Başkon-
solosu Şener Cebeci ve her 
iki Üniversitenin Rektörü tara-
fından yapılan konuşmalarla 
açıldı.

Çalış taya, Ankara Üni -

vers i tes inden 8,  Trakya 
Üniversitesi'nden de 4 olmak 
üzere, toplam 12 akademisyen 
iştirak etti. Ankara Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş 
Türk heyetinin başkanlığını 
etti.

                      Kırcaali Haber

Resmiye MÜMÜN


