“МАРС 55” ООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски
обекти
GSM: 0884067245
GSM: 0884067246

KIRCAALİ HABER
21 Mayıs 2014

Yıl: 8

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 231

Fiyatı 0,80 Lv.

Cebel Olayları’nın 25. Yıldönümü
Bulgaristan'da 19 Mayıs 1989
yılında dönemin totaliter komünist rejimine karşı Kırcaali'nin
Cebel ilçesinde Türklerin başlattığı protesto yürüyüşlerinin
25'ci yıl dönümünde binlerce
kişinin katılımıyla anma toplantısı düzenlendi.
Cebel'deki anma etkinliği,
Soma'da meydana gelen maden faciasında ölen işçiler için
Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Şabanali Ahmet'in
okuduğu dualarla başladı.
Toplantıda konuşan Cebel
Belediye Başkanı Bahri Ömer,
bugünün Cebel için bayram olduğunu belirterek, "Cebel halkı,
25 yıl önce hapishanelerdeki
siyasi mahkumların çağrısına
uydu. Asimilasyona, baskıya
ve devlet terörüne karşı 'hayır'
demek için bu meydana toplanarak yürüyüş yaptı" dedi.
25 yıl önce Cebel meydanını
doldurduklarını ve bu direnişin
tüm Bulgaristan'ı sararak Doğu
Avrupa'ya yayıldığını kaydeden

Ömer, başlattıkları direnişin
Berlin Duvarı'nın yıkılmasına
katkısı olduğunu vurguladı.
Totaliter sistemin çöküş sü-

recinin Cebel'den başlaması
nedeniyle gururlu ve onurlu olduklarını dile getiren
Ömer, Türkiye'de 19 Mayıs

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir

Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı'nın kutlandığını,
bu nedenle de Bulgaristan'daki
Türklerin çifte bayram kutladı-

ğını ifade etti.
HÖH Başkanı Mestan başsağlığı diledi
Cebel'deki anma toplantısına katılan Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı
Lütvi Mestan da AA'ya yaptığı
açıklamada, Soma'daki maden
faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Mestan, "Partimiz adına tüm
Türkiye'ye başsağlığı diliyorum.
Türk halkının acısını bizler de
paylaşıyoruz. Seçim dönemi
propaganda kampanyamız sırasında geleneksel olarak düzenlediğimiz konserleri iptal ettik.
İnşallah bu tür acıları milletimiz
bir daha yaşamaz" dedi.
Bulgaristan'daki Türkler, 19
Mayıs 1989 tarihinde Cebel'den
başlayan ve diğer şehirlere de
yayılan kitlesel gösterilerde
1984 yılında zorla değiştirilen
Türk isimlerinin geri verilmesini
talep etmişti.
Anadolu Ajansı
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On bin mülteci yasa dışı yollarla
yurda girmeye çalışıyor
İçişleri Bakanı Tsvetlin
Yovçev’in emriyle hazırlanan rapor Suriye’den
yeni 10 bin sığınmacının yasa dışı yollarla
yurda girmeye çalıştıklarını gösteriyor. Ülkede
bulunan mülteci kamplarının mülteci statüsü
kazanan mültecilerin
Avrupa ülkelerine çalışmaya gitmelerinden
dolayı yenilerini kabul
etme imkanı var. Üç
ay içinde iş bulamayan
mültecilerin ya geri dönmeleri gerekiyor, ya da
zorunlu olarak geri döndürülecekler.
Raporda, BulgaristanTürkiye sınırında bulunan ülkeye yasa dışı
olarak girmeye çalışan
10 bin kişinin başlıca
Kürt asıllı Suriye vatandaşları ve Afganistan vatandaşları olup
Merkez ve Batı Avrupa
ülkelerine kalıcı olarak
yerleşme niyetinde oldukları açıklandı.
Raporda İzmir’de daimi
ikameti bulunan bir Suriyeli vatandaşın yaşa
dışı olarak Kürt kökenli
kişilerin Avusturya ve
Almanya’ya taşınmasını organize ettiği de
bildiriliyor. Türkiye plakalı ağır yük kamyonlarında gizlenen kaçakçıların şoförün bilgisi ve

yardımıyla Batı Avrupa
ülkelerine götürüldükleri
belirtildi.
İçişleri Bakanlığı’nın
verilerine göre geçen 6
tatil günlerinde 78 kişinin yakalandığı, onlardan 48’inin BulgaristanTürkiye sınırında, 2’sinin
Bulgaristan-Yunanistan
sınırında ve 28’inin de
sınır kapısında yakalanmışlardır.
Harmanli’deki mülteci
kampının kapasitesi 2
buçuk misli arttırılacağı açıklandı. Yakın zamanda bu kampta 4 bin
yabancı yaşamını sürdürebilecek. Şu anda
burada 900 mülteci bulunuyor, onların arasın-

da 25 çocuk bulunmakta. Kamptakilerin sorun
çıkarmamaları için yeni
kurallar oluşturulmuştur. Kurallara uyulmadığı takdirde 50-200 leva
arasında ceza uygulanacak.
Çeşitli teşkilatların
gönderdiği yardımların
kötüye kullandığı söylentilerine son verilmesi
için yabancılara yemekler kup ile dağıtılmaya
başlandığı bildirildi.
Mayıs ayında kurulacak video gözetim sistemi sayesinde kamp
sürekli takip edilecek.
Bununla birlikte mutfak bölümü kurulacak.
Şu anda yemek ler

Svilengrad’ın Pıstrogor
köyündeki sığınmacı kampı mutfağından
sağlanıyor.
İçişleri Bakanlığı’ndan
üç mobil operatör için
de geçerli 1466 numarasının güncellendiği ve
bir mesaj göndererek
herkesin 1 leva bağışta
bulunabileceği hatırlatıldı. Ayrıca internet üzerinden de Bulgar Kızılhaç sitesi aracılığıyla
para bağışı yapılabilir.
Türkiye sınırında kurulan tel örgünün inşaat
çalışmalarında 133 askeri görevli bulunuyor.
30 km uzunluğunda
kurulacak tel örgü haziran ayında hazır olması

yapısı müsait Kozluduy
alanında yeni bir reaktörün kurulmasını planlamıştı.
Rus yapımı VEER tipi
Belene için üretilmiş bir
reaktörün Kozluduy’da
kurulması da öngörülmüştü.

Kozluduy
santrali 1974
yılında hizmete
açılmış ve 2002
yılına dek 6 reaktörle elektr ik üreterek,
ülkenin enerji
ihtiyacının yarısını sağlamıştı.
Bulgaristan’ın
A v r u p a
Birliği’ne 2007
yılında katılımı dolayısıyla
2006 yılına kadar en eski 4
reaktör kademeli olarak
kapatılmıştı. Geri kalan
biner megavatlık 5. ve
6. reaktörün teknolojik
ömrü ise sırasıyla 2017
ve 2019 yıllarında tamamlanacak.
Anadolu Ajansı

bekleniyor.
Gotse Delçev kasabasında bir tekstil şirketi
işleten Alman işadamı
Bertram Rolman, mültecileri şirketinde çalıştırmak üzere eğitime
hazır. Sadece 80 mültecinin iş bürolarına iş için
başvurduğu açıklandı.
Gırmen’in Ribnovo
köyü sakinleri Suriyelilere yardımcı olmaya
hazırlar. Daha önce de
köy camisine yerleştirilen bir Suriyeli aileye
elinden geleni esirgemediler.
Nova Zagora Banya köyünde bulunan
kamptaki mülteci sayısının kapasitesine göre
yarıya düştüğü bildirildi.

Kapasitesi 70 kişi olan
kampta halihazırda 37
kişi bulunuyor. Daha
önce yerleştirilen kaçakçılar mülteci statüsü
aldıklarında ülkenin büyük şehirlerine veya Avrupa ülkelerine gurbete
gittikleri belli oldu.
2013
yılında
Bulgaristan-Türkiye sınırında yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 11 158 kişi tespit
edilmiştir. 2014 yılında
bu kaçakçıların sayısı
593 kişidir.
Yabancılar Kurumu
Merkezleri, Göç Müdürlüğüne ait evlere ve
başka adreslere 5 992
kişiyi yerleştirmiştir. Yıl
başından beri Yabancılar Kurumu toplam 3418
kişiye mülteci statüsü
vermiştir. Bu da günde
ortalama 42 mülteci
statüsü verildiğini gösteriyor.

Stanişev’in duruşması
ikinci kez ertelendi
Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Sergey
Stanişev’e yönelik gizli evrakı kaybetme suçlamasıyla açılan dava ikinci kez ertelendi. Sofya Şehir
Mahkemesi’nde, Stanişev’in başbakan olduğu dönemde, Ulusal Güvenlik (DANS) tarafından kendisine muhafaza etmesi için verilen yedi gizli evrakı kaybetmek
suçlamasıyla açılan davayı görmeye başlayamadı.
Davanın ikinci kez ertelenmesine sebep olarak ise
hakim ile Stanişev’in avukatlarının, Meclis Başkanı
Mihail Mihov’dan Stanişev’in savcılıktan gönderilen

Yeni nükleer reaktör kuracak
Enerji sistemi denetimi yapan Bulgaristan
Enerji Holdingi (BEH)
ülkenin kuzeyindeki
Koluduy Nükleer Enerji
Santrali’nde (AEZ) yeni
bir reaktörün yapımı için
prosedür başlattı.
BEH sitesinin resmi
açıklamasında, santralde tahminen 1000 megavatlık olacak yedinci
reaktörün projelendirmesi, yapımı ve yatırım
niyetleri içeren yol haritasının oluşturulmasına
ilişkin olası adaylarla
direk görüşmeler yapılacağı ilan edildi.
Yatırım niyet bölümü
konusunda da bunun
“uluslararası bir proje
olabileceği” ifadesine
yer verildi.
Santralde yeni bir güç

kaynağının kurulması
konusundaki fikir 2012
yılında ortaya atılmıştı.
Eski hükümet, temeli
atılmış ancak şantiyesi
dondurulmuş Belene
Nükleer Enerji Santrali
kurma kararından vaz
geçilmesi üzerine, alt-

mahkemeye davet kağıdını alıp almadığı konusunda
bir cevap verilmemesi gösterildi. Yasaya göre, bu davet mektubunun, duruşmanın yapılacağı günden 7 gün
önce alınması gerekiyor.
Sergey Stanişev, 23 Ekim 2013 tarihinde Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov’a bir mektup yazarak,
başında bulunduğu kurumun konu ile ilgili kesin bir tutum ortaya koymasını istemişti. Stanişev mektubunda,
“Savcılık tarafından izlenecek yolda eksiklik olmasından dolayı konu hakkında toplumda ve kamuoyunda
spekülasyonlara sebebiyet veriliyor. Bu durum hakkında bir karar verileceğinden eminim. Toplumun gerçekleri öğrenmeye hakkı vardır. Ben de ismimin temize
çıkmasını istiyorum. Bu nedenle gerekli girişimlerde
bulunarak suçlamada bulunmasını veya bundan vazgeçmesini ümit ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
Başsavcı Sotir Tsatsarov 25 Ekim 2013’te meclise
mektup göndererek, suçlamanın yapılabilmesi için
milletvekili Sergey Stanişev’in dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.
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Momçilgrad hastanesinin 2013 faaliyet raporu kabul edildi

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclisi oturumunda Belediye hastanesinin 2013 yılı faaliyet
raporu kabul edildi. Tedavi kurumunun geçen yılın
sonuna kadar olan borcu
2012 yılının aralık ayına
doğru olan borcuna kıyasla üç misli azalmıştır.
Borcun 485 bin levadan
bir yıl içinde 136 bine
düşmesinin sebebi bir
yandan tüm eski hesapların ödendiği çekilen kredi ve 2013 mali yılında iyi
sonuçlar elde edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Geçen yılın Ocak-Aralık
döneminde belediye hastanesinin gelirleri büyük
kısmının Ulusal Sağlık
Sigortası Kasası’nın maliyetini ödediği klinik yollar üzerine 160 bin leva
artmıştır.
Hastane Müdürü Dr.
Mladen Kırov, “Dr. Sergey
Rostovtsev Hastanesinin son 2 yılda yürüttüğü
mali politikanın sonuçları gelir kaleminde olsun,

gider kaleminde olsun
ortada” diye rapor etti.
Müdür, Momçilgrad Belediyesine iflasın eşiğinden
dönen hastaneye verdiği
mali ve manevi destekten
dolayı teşekkürlerini sundu. Dr. Kırov, “Bugün tüm
hastane bölümlerindeki
koşullarda iyileşme olduğu gözle görünen bir şey-

dir. Hastane kuruluşunun
faaliyetini kısıtlama veya
durdurma gibi bir niyeti
yok” diye özetledi.
Dr. Kırov, tüm ülkede
olduğu gibi Momçilgrad
hastanesinde de hekim
yetersizliği sorunu olduğunu ve gittikçe de bu
sorunun derinleşmesini
beklediği uyarısında bu-

lundu.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Üyesi Fahri Musa, belediyenin hastaneyi iflas etmekten kurtarmak için verdiği
çabalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. “Şu
ana kadar yapılanlardan
sonra kadro sorununun
da çözüleceğinden emi-

HÖH Başkanı Lütfi Mestan: “Seçimlerden sonra
hükümetin yönetim programı güncellenmeli”
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı Lütfi
Mestan, 24 Chasa gazetesine verdiği demeçte, “Seçimlerden sonra hükümetin yönetim programının
güncellenmesi gerekiyor.
Benim şüphem yok ki 25
Mayıs’ta hükümeti destekleyen partiler olumlu
sonuçlar elde ettiği halde
bu olacak” dedi.
Belirttiğine göre Avrupa
Parlamentosu Milletvekili
Seçimlerinden sonra hükümetin iktidarda kalma
stratejisinden etkin yönetim stratejisine geçmesi
gerekiyor. Sayın Mestan,
“Ekip seçimi dahi Başbakan Plamen Oreşarski’ye
tam güvenimiz var. Fakat
şu anda bizim gündemimizde kadro değişikliği
söz konusu değil.

Siyasi istikrarsızlık ortamı ve uzun süren protestolar nedeniyle hükümet
başarılarına rağmen az
çok kendini kurtarma, stabilizasyon politikası de yürütmek zorunda kalmıştı.
İktidardaki partiler Avrupa
Parlamentosu Milletvekili

Seçimlerinde olumlu sonuçlar elde ederse sonuç
olarak artık yönetim programının etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir politika
izlemelidir” dedi.
Mestan’ın ifadesine göre
seçmenin iradesini HÖH
ve iktidardaki Bulgaristan

Sosyalist Partisinin (BSP)
kazandığı milletvekillerinin
sayısı değil, hükümetin alternatifinin gösterilip gösterilmediği yansıtacaktır.
Bakanların değiştirilip
değiştirilmeyeceğine ilişkin bir soruya Mestan,
“Bu yönetim programının
güncellenmesiyle ilgili
olarak bakanların değiştirilip değiştirilmeyeceğini
konuşmak seçim öncesi
uygun değil. Bu konuda
karar almak ilk önce HÖH
partisinin kayıtsız şartsız
desteklediği Başbakan
Oreşarski’nin hakkıdır”
diye cevapladı. Başbakanın hükümetin mevcut
kadrosuyla çalışmaya devam edip etmeyeceğine
kendisinin karar vermesi
gerektiğini belirtti.
Kırcaali Haber

Pazarcık yolunda bir köprü çöktü
Pazarcık Bölge Emniyet Müdürlüğü’nden,
Pazarcık-Plovdiv (Filibe) anayolunda bulunan
Luda Yana nehri üzerindeki köprünün istinat duvarlarından birinin çöktüğü bildirildi.
Bu nedenle kilometrelerce araç kuyruğu oluş-

tu. Karayolları, itfaiye ve
polis ekipleri olay yerinde
incelemelerde bulundu.
Pazarcık Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Miroslav Stoyanov, Yol Altyapısı Kurumu’ndan bir
uzman komisyonunun
olay yerini incelemesini beklediklerini bildirdi.

Sofya’dan gelecek yol,
köprü, viyadük inşaatı
konusunda uzman olan
ekibin yetkinlikleri köprüyü incelemeleri bekleniyor.
Köprü üzerinden yolculuk yapmanın güvenli olmaması nedeniyle Filibe
’ye uzanan yolun başında

bulunan Pazarcık-Malo
Konare köyü arasındaki
kesimin trafiğe kapalı olduğunu bildirdi. Bu yüzden Filibe’ye gitmek için
Ognyanovo veya Trakya
otobanı güzergahlarının
kullanılması tavsiye edilmektedir.
Kırcaali Haber

nim” dedi.
Onun ardından konuşan
Belediye Başkanı Akif
Akif, Momçilgrad Belediyesinin şehir hastanesinde çalışmak isteyen
tıp okuyan üniversitelilere mali destek vereceğini
bildirdi. Belirttiğine göre
tıp okuyan veya tıp okumak isteyen Momçilgradlı
gençlere öncelik tanınacak. Bu hekim adaylarına
eğitim döneminde mali
destek verilmesi için tek
koşul mezun olduktan
sonra Momçilgrad hastanesinde 5 yıl çalışmalarıdır.
Akif Akif, “Karanlık ve
soğuk günlerde mali durumun stabilize edilmesi
ve kaliteli sağlık hizmeti
verilmesi için hastane bizim ikinci evimiz oldu. Şu
anda enerji tasarrufu yapılmasına ilişkin bir proje
gerçekleştirilmektedir.
Aynı zamanda yapılan

bağışlar sayesinde ayrı
tuvaletleri olmak üzere
hastane odalarında onarım çalışmaları yapılmaktadır. Şimdiye kadar belediye, proje gerçekleştirip
yardım kampanyaları düzenlemekle daha kaliteli
hizmet için 1 milyon levadan fazla kaynak sağladı”
diye ifade etti.
Rapordan anlaşıldığı
üzere 60 yatak kapasiteli hastanede nöroloji,
dahiliye (iç hastalıkları),
pediatri, kadın hastalıkları ve doğum olmak
üzere 4 bölüm faaliyet
gösteriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
giderek bölgede kadınların tercih ettiği yer haline
gelmektedir. Cebel, Kirkovo (Kızılaçağaç), Kırcaali ve hatta Smolyan
ilçelerinden bile kadınlar
burada doğum yapmayı
arzuluyor.

Yağışlar, tütün
ekimini geciktirdi
Nisan ayında yağan yağışlardan dolayı tütün ekimi
gecikti. Krumovgrad İlçesi Avren köyü muhtarı Dimitır
Antonov, “Şu ana kadar tütün üreticileri tütün dikimini yüzde 40 oranında gerçekleştirebildi” dedi. 2014
yılında Yunanistan sınırı yakınında bulunan Avren
bölgesinde 3 500 dekara yakın oryantal tütün yetiştirilmesi planlanmaktadır. Geçen yıl yetiştirilen tütüne
bakış az bir düşüş gözleniyor. Antonov, “Bölge halkı
bu yıl da tütün yetiştirmeyi karar verdi, çünkü başka
bir alternatif yok.

Tütün ve Tütün Ürünleri Kanununda yapılan değişikliklerden sonra yeni rekoltenin zamanında ve daha
yüksek fiyatlarda satılmasını umuyorlar” diye paylaştı.
Fotinovo (Hatipoğulları) köyü muhtarı Nazif Akif,
bu konuda şöyle konuştu, “Kirkovo İlçesine bağlı Fotinovo köyü bölgesinde bugüne dek tütünün yüzde
30’u ekildi. Tarlalara çamurdan girilmiyor. İnsanları
ciddi bir şekilde endişelendiren durum tütün fidelerinin çürümeye başlaması ve ilaç kullanmak zorunda
kalmalarıdır”.
Onun belirttiğine göre yağmur yağmaz ve havalar
sıcak giderse önümüzdeki haftalarda üreticiler tütün
ekimini geciktirmeyi telafi edebilecekler.
Kırcaali bölgesindeki tarım ilçe şubelerinde tütün
üreticilerin kayıt başvuru formları 15 Mayıs’a kadar
kabul edildi. Tütün Üreticileri Sicili oluşturulmasıyla
gerçekten tütün yetiştirenler, tütün alanları, tütün cinsleri ve başka bilgi edinilmesi amacı güdülmektedir. Uzmanlar bu şekilde tütün piyasasındaki temel alıcıların
kimler olduğunun da tespit edileceğini düşünüyor.
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Ахмед Башев: ДПС е партията на изпълнените обещания
„ДПС е партията на изпълнените обещания.
Ние не лъжем. Всичко
онова, което можем да
свършим, го вършим
добре”. Това каза в Бял
извор, община Ардино
народният представител от ДПС Ахмед
Башев на проведения
традиционен възпо менателен митинг-мевлид в памет на Кязим
Ибрахим Паша, убит
през 1972 г. по време
на един от етапите на
т.нар. Възродителен
процес в Кърджалийско.
На митинга бяха представени кандидатите за
членове на Европейския парламент от листата на ДПС - Елисавета Кехайова и Севим
Мусак. На трибуната
бяха още депутатът от
Кърджалийския многомандатен район инж.
Ердинч Хайрула, председателите на Областните съвети на ДПС в
Кърджали и Смолян

- Бахри Юмер и Салих
Аршински, кметът на
община Ардино Ресми
Мурад, председателят
на репресираните в областта Халил Расим,
областният лидер на
Младежкото ДПС Байрам Байрам. Тук бе и
синът на покойния Кязим Паша – Ибрахим
Кязимоглу от Бурса.

Зам.-районният мюфтия Ерхан Реджеб отправи кратка молитва
в памет на загиналия
по времето на „Възродителния процес”
Кязим Паша, както и
на жертвите от тежкия
инцидент във въгледобивната мина в турския
град Сома, при който
загинаха стотици ми-

Елисавета Кехайова: Всеки български
гражданин може да намери свой
представител в листата на ДПС
Листата на ДПС е балансирана и качествена, представена от
екс перти с ог ромен

областния град Кадир
Мустафов, общински
съветници от ДПС уважиха празника на село-

опит, които притежават
и административни, и
управленски качества.
Вярвам, че всеки български гражданин ще
намери свой представител в нашата листа и ще
има основание да даде
своята подкрепа за нея.
Това заяви кандидатът
за Европейския парламент от листата на
Движението Елисавета
Кехайова на среща с избиратели в кърджалийското село Опълченско.
Кметът на Кърджали
инж.Хасан Азис, депутатът от Кърджалийски
регион Мустафа Ахмед,
председателят на ДПСКърд жали Му харрем
Мухаррем, младежкият
лидер на Движението в

то.
Предстоящият вот на
25 май ще определи
дали България ще има
достойно представителство в Европейския
парламент и възможността по-успешно да
се усвояват европейски
средства както за големите градове, така и за
малките населени места, отбеляза Кехайова.
Тя посочи, че промяната след реализираните европейски проекти
в Кърджали е факт и
ДПС ще продължи да
се грижи за жителите на
общината, за да им осигури по-добри условия
и стандарт на живот .
Кметът на Кърджали
Хасан Азис припомни,

че от създаването си
досега ДПС винаги е
водела проевропейска
политика. Като значими
успехи на партията през
последните пет години
той посочи -присъединяването на България
към Европейския съюз
и към НАТО.
„За съжаление ,обаче
,през последните 4 години при управлението на предишното правителство Кърд жали
не видя нито един лев
инвестиция от републиканския бюджет. Нови
пътища, детски градини
и спортни площадки се
изграждаха, но само в
определени градове на
страната. Никога не сме
били против развиването на София или Варна,
но Кърджали също има
нужда от инвестиции,
защото тук живеят български граждани с равни
права и отговорности“,
изтъкна Хасан Азис.
Депутатът от ДПС Мустафа Ахмед пък заяви,
че политиката на ДПС
е да обединява хората. „Когато българските граждани са единни
и обединени, те имат
възможност да разкрият истинския си потенциал за развитието на
страната ни“, посочи
Мустафа Ахмед.

ньори.
„Все още ни смятат за
втора категория хора,
но ние сме нормални,
знаещи и можещи, доказали, че можем да управляваме. Ние няма да
предстанем да искаме,
защото това е нашата
родина. Ние ще искаме
и още, и още дотогава,
докато действително
не станем равноправни граждани на тази
държава”, заяви Ахмед
Башев. Той допълни, че
е време вече до Иван

пейския парламент от
листата на Движението, както са го правили
досега.
„Днес с гордост заставам пред вас, знаейки,
че тръгнахме по пътя на
обещанието и тяхното
изпълнение. През последните четири години инвестициите в 7-те
общини на областта от
бившето правителство
бяха 0 лева, а в момента започнатите проекти само от държавния
бюджет без евро фондовете са над 70 млн.
лева”, обърна се към
множеството депутатът
инж. Ердинч Хайрула.
Той заяви, че продължаването на тези инвестиции минава през
урната на 25 май, тъй
като, това ще бъде много важен ден за нас, за
ДПС, като партия, която подкрепя сегашното
правителство.
Кандидатът за евродепутат Елисавета Кехайова изрази своята
човешка съпричастност и солидарност към
трагичните с ъбития
през далечната 1972
г. по време на един от
етапите на т.нар. Въз-

то работи и за всички
останали. Тя е партия,
която инвестира в тези
млади хора, за да могат да ни защитават и
да работим за едно подобро бъдеще”, каза
кандидатът за евродепутат Севим Мусак.
Деветата в листата на
ДПС се поклони пред
множеството, заявявайки, че за нея е чест да
бъде тук сред тях. „Вие
сте един народ, който
е отстоявал името си,
позицията си и вярата
си”, добави Мусак.
В приветствието си
областният лидер на
ДПС в Смолян Салих
Аршински отбеляза, че
тук в Родопите т.нар.
„Възродителен про цес” не е бил един път,
а седем пъти с изстраданото планинско население се е правело
експерименти.
Кметът на Ардино Ресми Мурад заяви, че
всички одобрени проекти са били отменени от
предишното правителство само за това, че в
община Ардино живеят
хора от малцинствата,
а кметът принадлежи
на ДПС. Днес една го-

в армията да застане и Мехмед, до Иван
в ДАНС да застане и
Ахмед. „Това е нашата
политика. Ние така разбираме демокрацията в
България. Тя е такава в
много европейски страни. Ние искаме такава
да бъде и при нас. За
това е важно как ще
гласуваме на 25 май”,
подчерта Башев. От
името на председателя
на ДПС Лютви Местан
и на почетния председател Ахмед Доган той
призова симпатизантите и членовете на ДПС
на 25 май да подкрепят
отново кандидатите
за членове на Евро-

родителен процес в
Кърджалийско. „Това
са събития, които не
трябва да ги забравяме, а да ги помним, за
да може ние, хората на
днешна България ,никога да не позволяваме
да бъдат повторени. От
нас зависи това нещо
никога да не се случва,
и никога вече да не се
правят възпоменателни митинги за хора,
които отстояват права
и свободи, защитават
семействата, имената
и себе си”, заяви Елисавета Кехайова.
„ДПС е единствената
партия, която работи и
за младите, така, как-

дина след последните
парламентарни избори имаме щастието да
рестартираме всичко
това, което ни беше
спряно”, подчерта Ресми Мурад и призова симпатизантите и
членовете на ДПС на
25 май да гласуват с
номер 29 в интегралната бюлетина, за да
пренесат във времето,
тази благоприятна атмосфера, която е създадена от сегашното
правителство.
Кандидат- евродепутатите от ДПС и гостите поднесоха венци и
цветя пред паметната
плоча на Кязим Паша.
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Джебел чества майските събития
Гюнер Шюкри

Хиляди граждани изпълниха площада в
Джебел по време на
митинг, посветен на
25 - г о д и шн и н ата от
началото на майските
събития. На този площад преди 25 години
д ж е б е л ч а н и п ър в и
дръзнаха да се противопоставят на тоталитарната власт срещу
т.нар. „възродителен
процес” и насилственото побългаряване,
започнало в края на
декември 1984 година
и поставиха началото на демократичните
обновителни процеси
в България, заявиха
организаторите.
Гости на тържеството
бяха председателят
на ДПС Лютви Местан,
кандидатите от листата на ДПС за Евроизбори 2014 г. Филиз
Хюсменова, Неджми
А ли, Илхан Кючюк,
Искра Михайлова,
Станислав Анастасов,
Елисавета Кехайова,
Севим Мусак, Мустафа
Карадайъ, министърът
на младежта и спорта
проф.д.ф.н. Мариана
Георгиева, зам.-председателят на Народното събрание Алиосман
Имамов, заместникминистри и народни
представители, организаторите на майските събития в Джебел,
кметове на общини от
Кърд жа ли, Смолян,
Хасково, представите-

ли на побратимени общини и изселнически
организации. Тук бяха
още вицеконсулът на
Република Турция в
Пловдив А хмед Келоглу, Гюрай Джем от

дружеството на джебелските изселници в
Бурса, кметът на община Картал - Истанбул

нат незабравими като
най-тежки през целия
им живот. Той поднесе и съболезнования

дружеството на джебелските изселници
в Бурса Гюрчай Джем
заяви, че днес изми-

нават 25 години от
началото на майските
събития. Радостното е,

70-те години на миналия век. „Надявам се,
че тази черна страница
ще се затвори и ще се
превърне в бяла”, заяви Йозкан и попита кога
може да стане това.
„Това може да стане,
когато тези факти се
отразят в учебниците
по история”.
Хюсеин Код жаман,
зам.-председател на
конфедерацията на
балканските и румелийските турци поиска
от българското правителство отваряне на
консулство в Измир.
Кандидатът от листата на ДПС за Евроизборите и председател на
Младежко ДПС Илхан
Кючюк заяви пред множеството, че застава с
гордост пред тях, тъй
като е син на партията
на свободата. „Площад
19-ти май – най-добре

права и свободи, защото колкото сме по-силни в България, толкова
по-силни ще бъдем и в
Европа”, допълни Хюсменова.
Кандидатът за евродепутат и министър на
околната среда и водите Искра Михайлова
заяви, че Джебел изпраща послание към
Европа. „Джебел знае
какво е демокрация и
какво е да се борим за
нея”, каза още тя.
„Основната цел на
представителите на
ДПС, които ще бъдат
излъчени на 25 май,
ще бъде да обърнем
погледа на Европа и
към малките населени
места, както го направихме и обърнахме
погледа на това правителство към малките населени места и
общини. Това ще бъде

Алтънок Юз, председателят на изселническата организация
„Балгьоч” в Бурса доц.
д-р Юксел Йозкан.
Предс едателят на
Висшия мюсюлмански съвет Шабанали
Ахмед отправи кратка
молитва в памет на
жертвите по времето
на т.нар. „Възродителния процес” Кязим
Паша. С едноминутно
мълчание бе отдадена почит на загиналите миньори в турския
град Сома. Девойки и
младежи облечени в
бяло пуснаха символично в небето 25-гълъба – израз на мира и
демокрацията.
В словото си кметът
на община Джебел Ба-

от името на Областния съвет на ДПС и от
името на 7-те кметове
от областта за трагично загиналите турски
миньори.
„От този площад започна нашата борба за
свобода и равенство.
Трябва да сме горди,
че сме дали началото на демократичните
промени, довели до
падането на Берлинската стена. Но, трябва да сме и нащрек,
защото някои кръгове
са готови да престъпят
правилата на Демокрацията”, каза още Бахри
Юмер.
Ви це к о н с ул т ът н а
Република Турция в
Пловдив Ахмед Келоглу благодари за изка-

че изпитваме същото
вълнение, както преди
четвърт век. Това означава, че не сме забравили несгодите от това
време, а сме запазили
единството и заедността си, каза Джем.
Ш ю к р и Ем и н, о б щинс к и с ъветник в
шведския град Малмьо донесе поздрави
и приветствия от свои
съграждани за празнуващите джебелчани.
Той ги призова на предстоящите евроизбори
да бъдат единни. Подкрепете кандидатите
на ДПС, за да покажете
силата на Движението,
заяви Емин.
Предс едателят на
изселническата организация „Балгьоч” в
Бурса доц. д-р. Юксел
Йозкан отбеляза, че
черната страница в
българската история
е започнала още през

познава демокрацията в България. Вашето
дело направи възможно днес Илхан Кючюк,
Севим Мусак, Елисавета Кехайова да застанат до най-големите
политици у нас”, заяви
Кючюк.
Водачът на листата
за евродепутати Филиз Хюсменова заяви, че днес хората на
Джебел искат спокоен
живот, толерантност и
равноправие. „Хората
на Джебел искат найдоброто за себе си и
за децата си. „Искаме
не повече от всички
други, но със сигурност знаем повече от
мнозина каква е цената на демокрацията и
на европейските ценности. Хората на Джебел искат най-доброто
за себе си и за децата
си. И гарант за всичко
това е Движението за

нашата цел в Европа”,
каза кандидат евродепутат и зам.-министър
на oтбраната Неджми
Али.
Зам.-председателят
на Народното събрание А лиосман Имамов подчерта, че т.нар.
„Възродителен процес”
е имал своите корени в
т. нар. кръстилка през
1913 г. над помаците.
„Тези събития няма да
ги срещнете в историческите учебници. У
нас има двоен стандарт към историята”,
заяви Имамов.
След митинга председателят на ДПС Лютви
Местан и кандидат евродепутатите от Движението връчиха купи
и медали на призьорите от спортните мероприятия, организирани
по повод Деня на Джебел.

хри Юмер отбеляза, че
за тези, които са преживели трагичните събития от края на 1984
г. и началото на 1985 г.
и последвалите 4 год.
и половина ще оста-

заните съболезнования за жертвите във
въгледобивната мина
в Сома. Той приветства присъстващите с
празника.
Предс едателят на
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İspanyol Basını: Türkler Şimdiden AB İçinde
AB üyesi Bulgaristandaki etkili Türk azınlığı,
İspanya’nın en büyük
gazetesi El Pais’te geniş bir habere konu
oldu. “Türkler şimdiden
AB içinde” ifadesini kullanan gazete, AB üyesi Bulgaristan’ın doğu
bölgesi için “Bu, AB’nin
doğu sınırıdır. Gerçekte Türkiye’nin AB’deki
küçük bir parçasıdır”
dedi.
El Pais, Bulgaristandaki Türk azınlığına ilişkin olarak “Müslüman
Türkler, (Avrupa) Birlikten etkinliğini ve geleneklerini güçlendirmek
için yararlandı” diyor.
Bulgaristan’ın en anlamlı bayramlarından biri
olan 1 Mayıs’ı kutlanırken başkent Sofya’dan
240 kilometre uzağındaki, Kırcaali’nin Karallar köyünde binlence
kişinin Hızır Baba bayramı kullanmak üzere
bir araya geldiğine dik-

ve karayolu ile 100 kilometre ötesinde bulunan
Türkiye’den Müslümanlar geldi.”
El Pais, HÖH’in Bulgar
siyasetinde oynadığı
kritik rolü için parlamentoda Bulgar demokrasisinin hemen hemen tüm
partilerine destek verdiğine, “iyi bir idareci ve
disiplinli bir parti” olarak
ün yaptığını anlatıyor.
Ekonomideki sıkıntılara rağmen Türklerin
yoğun yaşadığı doğu
bölgesinde AB konu-

kat çeken gazete, “Bu,
AB’nin doğu sınırıdır.
Gerçekte, Türkiye’nin
AB içindeki küçük bir
parçasıdır” diye yazıyor.
Hızır Baba etkinliğinin
aynı zamanda Türk partisi Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH)

bölgedeki Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasının başlangıcını oluşturduğuna işaret
eden El Pais, şöyle devam ediyor:
“Bulgaristan’da partilerin kendilerini etnik
olarak tanımlamaları
yasak ama HÖH’nin

gayri resmi biçimde
ü l ke n i n n ü f ü s ü n ü n
yüzde 10’unu oluşturan Türklerin partisidir.
Bu seçimlerde Avrupa
Parlamentosu’nun üç
sandaliyesini kazanmayı hedefliyorlar. Hızır Baba’yı onurlamak
üzere başka köylerden

Hayvan üreticilerine destek için
daha 4 milyon leva aranıyor
Tarım ve Gıda Bakanı Dimitır Grekov, hayvan üreticilerine destek
ödenmesi üzere daha 4
milyon leva sağlanması
konusunda Devlet Tarım
Fonu yönetimiyle görüşme düzenledi. Çiftçiler,
Tarım Fonu ulusal destek programları kapsamında yapılan ek yardımların branşa yönelik
daha düşük miktarda
olmasını karar almasından memnun değiller.
Birkaç gün önce tarım
üreticileri, hükümet vaatlerini yerine getirmemesi halinde, protestolar
düzenleyeceklerine dair
uyarıda bulundular.
Grekov, “Yardım paralarının dağıtımı konusunda haziran ayı
başında nihai karar alınacak” dedi.
Tarım Bakanı, “Hayvan üreticilerine devlet
tarafından ödenen yardımlar, birbirinden bağımsız iki tür çeşit yolla
gerçekleştirilir. Birincisi,
ulusal yardım programları kapsamında Avrupa
Birliği fonlarından sağlanan kaynaklarla yapılır.
İkinci tür devlet yardımı,
de minimis adı verilen

Tarım ve Gıda Bakanlığı
bütçesinden sağlanan
kaynaklarla yapılır. Bu
tür devlet yardımı 2008
yılında uygulanmaya
başlandı ve şu ana kadar sadece 4 kez uygulandı” diye belirtti.
Grekov, “2014 yılında
aldığımız bir kararla besicilere 11 milyon leva
ödenmesine karar verdik. Bu karar büyük tartışmalara yol açtı, çünkü hakikaten biz tarım
üreticilerine 15 milyon
leva ödeneceğini söz
vermiştik.

Fonda mevcut kaynaklar 11 milyon. Fakat bu
demek değil ki, biz sadece bu parayı hayvan
üreticilerine ödeyeceğiz.
Karar belgesinde de
belirtildiği üzere 2008
yılında yapılan ödeme
miktarına erişilmesi için
daha 4 milyon leva kaynak arayacağız” dedi.
Bakanın belirttiğine
göre gerekli kaynakların bir kısmı-3,7 milyon
levaya yakın mevcuttur.
Fakat fondaki kaynaklardan sadece hayvan
üreticilerine değil, baş-

ka tarım üreticilerine
de ödeme yapılması
gerektiğine dikkat çekti.
Bu yaklaşık 3,7 milyon
levadan 1,3 milyondan
fazla miktarın arıcılara
ödeneceğini örnek verdi.
G r e k o v, b ü t ç e n i n
güncellenmesi ve fonda mevcut kaynaklar
olması halinde daha
haziranın başında hayvan üreticilerine daha 4
milyon levanın ödemesi
yapılabileceğinin altını
çizdi.
Kırcaali Haber

sundaki olumlu havanın sürdüğünü belirtildiği haberde bu bağlamla Kırcaali Belediye
Başkanı HÖH’li Hasan
Aziz’in “heves aynı devam ediyor. AB’nin en
çok takdir ettiğimiz şeyleri, seyahat özgürlüğü
ve yatırımlar” derken
Bulgaristan’ın Birliğe
katılmasından sonra
AB’den bölgeye yönelik
çok sayıda yatırımını
ezbere saydığına dikkat
çekiliyor.
ANKA

Momçilgrad’da ev tipi
modern yerleştirme
merkezi açılacak
Birkaç ay zarfında Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında inşa edilen ev tipi modern yerleştirme
merkezine sosyal evlerdeki yetim, engelli çocuk ve
gençler yerleştirilmeye başlanacak. İnşaat faaliyetleri
ve binanın donanımı tamamlandığı bildirildi. Kırsal
Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında gerçekleştirilen projenin tutarı 675 688 levayı bulmakta.
Momçilgrad Belediyesi, sosyal projenin İnsan Kaynaklarının Gelişimi Programının Tek Bir Çocuğu Dahi

Terketmeyelim tedbiri gereğince gelecek aşamasının
da onaylanmasını beklemektedir.
Modern sosyal merkezine engelli ve kimsesiz çocuk yurtlarından 12 çocuk ve genç yerleştirilecek.
Onlara toplam 13 kişilik personel hizmet edecek.
Merkezde yönetici, 5 çocuk bakıcısı, iki hemşire, iki
eğitmen, iş hijyenisti ve yardımcı personel görevlendirilecek. Sosyal eve ihtiyaç halinde daha 2 çocuk
yerleştirilebilir. Bununla sosyal kurumlarda yetiştirilen
çocuk ve gençlerin gelişimi ve entegrasyonuna sosyal işlerde çağdaş yöntemler uygulanarak yardımcı
olunmasıdır. Bu şekilde aile ortamına benzer bir ortam yaratılarak dolu doluya bir yaşam için gerekli
koşulların sağlanması amaçlanmaktadır.
Momçilgrad Belediyesi Sosyal Faaliyetler Müdürlüğünde başuzman Vanya Petrova, “Merkezin ekibi
çocuklarla anne-babalar ve yakınları arasında bağlantı kurulması için evde bakım yapacak ailelere
yerleştirilmeleri, evlat edinilmeleri veya yeniden aile
ortamına entegre edilmeleri yönünde çaba sarfedecek” dedi.
2013 yılında belediyenin gerçekleştirdiği sosyal
projeler kapsamında maddi bakımdan yoksul 474
vatandaşa hizmet verildi. Dıga Engelliler Merkezi,
Kamu Desteği Merkezinde açılan işyerleri ve özel
asistan, sosyal himaye, kamu mutfağı, Evde Sosyal
Hizmetler Birimi hizmetleri sayesinde toplam 159 kişiye sosyal hizmet görevlisi olarak iş sağlandı.
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Şair-Yazar Şefika Refik, Uluslararası 3.
Balkan Türk Şairleri Buluşması’na Katıldı
Kırcaalili genç yazar ve
şair Şefika Refik, bu yıl
8-10 Mayıs tarihlerinde
3’üncüsü düzenlenen
Uluslararası Balkan Türk
Şairleri Buluşması’nda
Bulgaristan’ı temsil etti.
Kosova’nın ‘Doğru Yol’
Türk Kültür ve Sanat
Derneği, Mamuşa Belediyesi ve Edirne Valiliği tarafından 3. Balkan
Türk Şairleri Prizren
Buluşması’na 8 ülkeden
20 şair katıldı. Kosova
Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Genel Başkanı
ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Prizren şehrinin
Türk edebiyatı alanında
önemli bir yer olduğunu
vurguladı. Yağcılar’ın konuşması ardından sözü
alan Edirne Valisi Hasan Duruer, Kosova’da
bulunmaktan dolayı çok
mutlu olduğunu ifade etti.
Üç gün süren Uluslara-

rası 3. Balkan Türk Şairleri Prizren Buluşması
çerçevesi kapsamında,
Kosova’da bulunan şair
ve yazarlar Kosova’nın
değişik şehirlerinde değişik etkinlikler düzenledi.
Program, 8 Mayıs Perşembe günü Mamuşa
ve Prizren’de orta okul

ve liselerde gerçekleşen
şair - okur buluşması ile
başladı. Aynı akşam,
“Balkanlarda edebiyat
dergiciliği” adlı altında
panel düzenlendi.
9 Mayıs cuma günü,
Pr izren Sinan paşa
Camii’nin bahçesinde
“Balkanlarda Türkçe” ko-

nulu panele çok sayıda
dinleyici katıldı.
Cuma akşamı “Doğru
Yol” Türk Kültür ve Sanat Derneği’de şairler
şiir dinletisi sundular.
Cumartesi akşamı Makedonya Üsküp Çifte
Hamam’da ‘Köprü Derneği’ tarafından şiir ak-

Oktay Enimehmedov hakkındaki mahkeme kararı açıklandı
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH)
geçen yıl olağan kurulu esnasında Onursal Başkanı Dr. Ahmet
Doğan’a silahlı saldırıda bulunan Oktay
Enimehmedov’u 3,5 yıl
hapis cezasına mahkum eden Sofya Şehir
Mahkemesi mahkeme
kararını açıklandı. Kararın açıklanmasında
tanıkların verdikleri
ifadelere göre Oktay’ın
Ahmet Doğan’ı öldürme teşebbüsünde bulunmasının kasten olmadığı belirtiliyor.
Şubat ’ın sonunda
mahkeme sanık hakkında kasten öldürme
suçundan beraat hükmü verirken, öldürme
tehdidinde bulunma
suçundan dolayı 3,5
hapis cezasına çarptırdı.
Savcılık mahkeme kararına itiraz edeceğini
bildirdi.
Yargıç açıklamasında,
Enimehmedov’un bulunduğu hareketle Ahmet Doğan’ı öldürmesinin mümkün olmadığı
yazıyor. Yargıçlar, başlıca tanıkların ifadelerine dayanarak sanığın

o zamanki HÖH liderini korkutmak ve aşağılamak istediği, fakat
öldürmek istemediğini
söylüyor.
Kararda dava süre-

M ahkem eye g ö re
sanığın hareketleri
Doğan’ın kafasına ateş
edecek bir yer aradığını göstermemektedir.
Kararda, “Kuru sıkı

lar altında ateş etmeyi
düşündüğü sonucuna
varılamaz. Onun niyeti
ilk defa ateş ettiğinde
Doğan’a göre tabancasının konumundan

cinde hazırlanan bilirkişi raporları sonuçları
ve tanıkların ifadeleri
karşılaştırıldığı yazıyor. Oktay’ın kullandığı kuru sıkı tabanca,
Doğan ile arasındaki
mesafeye ilişkin tanık
ifadeleri, video kayıtları, teknik rapor sonuçlarından ibaret çeşitli
kanıtlar mevcut.

tabanca öldürmek için
üretilmiyor. Kullanımı
ölüme sebep olabilir,
fakat bu mesafe, konum ve atış yönüne
ilişkin sıkı şartlar altında mümkün olabilir”
deniliyor.
Açıklamada,
“Enimehmedov’un hareketlerinden ölüme
sebep olabilecek şart-

anlaşılabilir. Arada 20
sm mesafe bulunuyor.
Bu mesafeden kuru
sıkı tabancayla insan
öldürülemez” yazıyor.
Sanığın Ahmet
Doğan’ı korkutup aşağılamayı ve toplumda
geniş tepki uyandırmayı hedeflediği, fakat
onu öldürmek istemediği iddia edilmektedir.

şamına katılan Şefika
Refik ve diğer şairler şiir
severlerle buluştular.
Şef ika Ref ik, 1978
Kırcaali doğumlu. Plovdiv Paisiy Hilendarski
Üniversitesi’nin Kırcaali
Şubesi’nde Türkçe, Bulgarca ve İngilizce bölümlerinden mezun oldu.
Daha sonra aynı okulda
Türkoloji Bölümü’nde
yüksek lisans eğitimini
tamamladı. Yaklaşık 9
yıldır Kırcaali bölgesinde Türkçe, İngilizce ve
Bulgarca öğretmenliği
yapmaktadır. Şu anda
Kırcaali’nin Kostino (Hacımahalle) köyündeki

İvan Vazov İlköğretim
Okulu’nda İngilizce öğretmenidir. Yazar Balkan Türküsü dergisinin
Kırcaali temsilcisidir.
G e n ç ş a i r ve ya z ar ın ba zı e s e r l e r i
Bulgaristan’da çıkan
Türkçe gazete ve dergilerde yayınlandı. Şefika
Refik, gazetemizin sayfalarını şiir ve hikayelerinden başka, çeşitli konularda yazdığı yazılarla
renklendirmektedir.
Şairin, 2013’de yayımlanmış “Her gün yaşamak” adlı şiir kitabı bulunmaktadır.
Kırcaali Haber

Bulgar Kızılhaç Kırcaali
Örgütünün Gönüllüleri
ödüllendirdiler
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Günü münasebetiyle Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK)
Kırcaali İl Teşkilatı tarafından en aktif faaliyette bulunan gönüllüleri ödüllendirildi. Kırcaali
Barajında bulunan Emona restoranda düzenlenen ödül töreninde Kırcaali Valisi Biser Nikolov, uzun yıllardır aktif olarak BÇK faaliyeti
sürdürdüğü için hizmet ödülüne layık görülen
Ardinolu Dr. Sabahatin Hacıseid’e takdir belgesi sundu.
Aynı zamanda BÇK Kırcaali İl Koordinatörü
Jana Şukerska ve Momçilgrad (Mestanlı) uzun
yıllardır BÇK’da gönüllü hizmet veren Kalinka
İgnatova’ya da aynı ödül verildi.
Dr. Sabahatin Hacıseid, Ardino hastanesinde anestezi uzmanıdır. Daha öğrencilik yıllarından beri BÇK faaliyetlerinde aktif olarak yer
almaktadır ve teşkilatın gelişmesi yönünde büyük katkısı olmuştur.
Uzun yıllardır BÇK Ardino İlçe Teşkilatı
Başkanıdır. Bu yönde aktif faaliyeti için birçok
ödül almıştır. 1960 yılında Byal İzvor (Akpınar)
köyünde dünyaya gelen Dr. Hacıseid, Filibe
Üniversitesinde tıp okumuştur. Evli, iki çocuk
babasıdır.
Aktif BÇK faaliyeti için Mara Radeva ve
Dr. Todor Çerkezov’a altın madalyalar takdim edildi. BÇK Gençlik Kolları Krumovgrad
(Koşukavak) Koordinatörü Pamela Davidova,
BÇK Gençlik Kolları Kırcaali İl Koordinatörü
Antoniya Panayotova ve Hristo Botev Yabancı
Diller Lisesinden gönüllüler İvana Zidarova ve
Denitsa Georgieva’ya da BÇK Gençlik Kolları
örgütünde başarılı hizmet ödülü verildi.
Kırcaali Belediyesi ile BÇK Kırcaali İl Teşkilatına onursal diploma verildi.
Bu yıl Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Günü
“BÇK Hikayem” sloganı altında kutlanmaktadır.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Yabancı tur operatörler, Kırcaali bölgesini ziyaret etti
Almanya, Hollanda, İspanya, Türkiye ve Yunanistan’dan
tur operatörler Doğu Rodopların eşsiz benzersiz doğasıyla tanışmak üzere bölgeyi
ziyaret etti.
Yabancılar Momçilgrad
(Mestanlı) Belediyesinin
daveti üzerine bölgeye geldiler. Belediyenin daveti,
Kırcaali, Kirkovo (Kızılağaç)
ve Krumovgrad (Koşukavak) belediyeleri ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri “Doğu
Rodopların Dünyası” adlı AB
destekli proje kapsamında
gerçekleşti.
Tur operatörler, iki gün
süren gezi esnasında Perperikon Kalesi, Tatul köyü
yakınındaki Orfeyus Tapınağı, Şeytandere geçidi,
Studen Kladenets (Soğukpınar) Barajı duvarının alt

tarafında bulunan aşındırıcı
maddeler yatağını, Elmalı-

baba Tekkesi, Harmankaya
Tapınağını ziyaret ettiler. Ay-

Evridika Folklor Ekibi, Zlatograd’da düzenlenen Halk Şenliğine katıldı
Momçilgrad (Mestanlı) Nov Jivot Toplum Merkezi’nin çatısı altında faaliyet yürüten Evridika Folklor Ekibi, 3 Mayıs’ta
Zlatograd’da düzenlenen Halk Şenliği
programında yer aldı.
Etkinlikte Zlatograd
İlçesi ve yurdun diğer
bölgelerinden folklor
ekipleri gösteriler
sundu.
Momçilgrad’ı layıkıyla temsil eden küçük dansçıların gösterileri büyük beğeni
topladı ve son derece
başarılı performanslarla gönülleri fethetti. Folklorun
insanlar arasında dostluk köprüsü oluşturduğunu bir kez daha
ispatladılar. Çocuklar, otantik
Zlatograd kültürü, geleneği ve
mutfağı ile tanışma fırsatı bu-

rıca Kırcaali’deki ortaçağdan
Sveti Yoan Predteça Manastırı ve Kirkovo’nun Podkova (Nalbantlar) köyündeki
15.yüzyıldan kalma ahşap
Yedi Kızlar Camisini ziyaret
ettiler.
Misafirler, herkesin korunmuş gelenek ve kültürle ta-

nışma imkanı bulduğu otantik atmosfere sahip Doğu
Rodopların doğası ve tarihi
yerlerinden etkilendiler.
Tur operatörlerine ünlü ressam Kamber Kamber’in resim
sergisini, mineraloji uzmanı
Petır Zapryanov’un mineral
ve kıymetli taş koleksiyonunu
ve Ekaterina Sadula’nın yün
keçe modellerinden oluşan
sergisini tanıttılar. Temaslar
esnasında Doğu Rodopların
tarihi, kültürel ve doğal yerleriyle bir destinasyon olarak
tanıtılmasına ilişkin gelecekte projeler gerçekleştirme imkanları üzerine konuşuldu.
Söz konusu proje kapsamında 22-23 Mayıs tarihlerinde yerli ve yabancı gazetecilerin katılacağı bilgilendirme
gezisi düzenlenecek.
Momçilgrad Belediyesi
ve diğer proje ortaklarının
temsilcileri son yıl içinde
Moskova, İstanbul, Londra
ve Berlin’de düzenlenen en
prestijli uluslararası turizm
fuarlarında Doğu Rodopları
tanıttılar.

DUYURU

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin
(TÜRKSAD) girişimiyle Doğu Rodoplar yaratıcılarının eserlerini içeren bir derleme
yayınlanacağı DUYURULUR.

larak unutulmaz anlar yaşadı.
Ekipte yer alan en küçük dansçı
5 yaşındaki Bengü İsmail idi.
2001 yılında kuruluşundan bu
yana Zekiye Habib’in yönetmenliğindeki Evridika Folklor Ekibi,

bir sürü ulusal ve uluslararası
festivallere katıldı. Neşeli türkü ve danslarda folklor ekibi
Momçilgrad ve bölgenin kültür
hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Bu nedenle yöre şair, yazar ve ressamların kısa özgeçmişi ve fotoğrafı ile beraber,
şairler 4 - 5 şiirini, yazarlar bir uzun veya
iki kısa öyküsünü, ressamlar 4 - 5 tablo
fotoğrafını göndermeleri rica olunur.
Eserler en geç 31 Temmuz 2014 tarihine
kadar turksad.kj@gmail.com veya Kırcali - 6600 Bul. “Bılgariya“ No 53, ofis
10 adresine gönderilmelidir. İletişim tel.
0361 / 5 27 15 .
Not: Eserler eleştirilmeden derlemeye

alınacaktır.
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