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Belediye başkanları, yeni muhtarlıklar için endişeli

Kırcaali Belediyesi’nde düzen-
lenen basın toplantısında Kırca-
ali ilinden belediye başkanları 
seçim sürecinin organizasyonu 
ve kanunun daimi ikamet adrese 
göre 100’den fazla kişilik nüfusa 
sahip tüm yerleşim yerlerinde 
muhtarlık oluşturma gerekliliği 
ile ilgili endişelerini dile getir-
diler. Endişeli oldukları gözler-
den kaçmayan Kırcaali ilinden 
yedi belediye başkanı, Merkez 
Seçim Komisyonu (MSK), Halk 
Meclisi Başkanı Tsetska Tsaçe-

va, Bölgesel Kalkınma ve İskan 
Bakanı Lilyana Pavlova ve son-
baharda yapılacak yerel seçim-
lerin gerçekleştirilmesinden so-
rumlu Başbakan Yardımcısı’na 
gönderecekleri mektupta şu 
sorulara cevap bekleyecekleri-
ni açıkladılar: 5-10 kişilik nüfu-

su olan yerleşim yerinde muh-
tar seçimi yapılmalı mı? Eğer 
cevap “Evet” ise her hangi bir 
idari yapı mevcut olmadığı hal-
de seçim sandık komisyonun 
normal çalışması nasıl sağla-
nacak? Böyle bir muhtarlık bi-
nası inşa edilmeli mi ve bunun 
için gerekli kaynaklar nereden 
alınacak? Belediye başkanları 
4 Eylüle kadar seçim sandık 
komisyonlarına ilişkin teklifler-
le hazır olmaları gerektiği için 
sorunlara çözüm bulmakta zor-

lanıyor. Örneğin, Çernooçene 
(Karagözler) İlçesinde nüfusun 
yüzde 80 oranı sandık açılması 
için gerekli olan köylerde daimi 
ikamet etmiyor. Şu ana kadar 
sorunun dikkatine arz edildiği 
kurumlardan hiç birinin herhan-
gi bir tepki vermediği açıklandı. 

Belediye başkanları Kırcaali 
Valisi İliya İliev ile yaptıkları gö-
rüşmede sorunu ortaya attılar, 
fakat Vali Seçim Yasası’nın her 
hükmüne uyulmasını ısrar etti. 

Kırcaali ilinde 241 muhtarlık 
mevcut. Yeni 142 muhtarlık ku-
rulacak. Tüm ülkede 1885 yeni 
muhtarlık kurulacak. Belediye 
başkanlarının kaba hesapları-
na göre bir muhtarlık binasının 
inşası 50 000’er levaya mal ol-
duğu halde yerel bütçelere top-
lam yaklaşık 7 milyon levaya 
mal olacak. 

Kırcaali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis yaptığı açık-
lamada, ”Bizim endişelerimiz 
25 Ekim’de yapılacak yerel se-
çimlerin yasallığı ile ilgilidir. Bazı 
kanunlar Seçim Yasasına aykı-
rı geliyor. Yasaya göre 100’den 
fazla nüfusu olan yerleşim yerle-
ri muhtarlık statüsüne sahip. Fa-
kat kanunlara göre bir muhtarlık 
ancak belediye meclisi kararıyla 
kurulabilir. Bu demektir ki yerel 
yönetim kararı olmaksızın yeni 
bir idari bölünme oluyor. Ayrıca 
imkan olan yerde, belediyenin 
fonksiyonlarının uygulanabile-
ceği yerleşim yerinde muhtarlı-
ğın kurulabileceğinin belirtildiği 
başka bir hükme de aykırı geli-
yor. Çoğu yerlerde elektrik, tele-
fon ve uygun binalardan ibaret 
gerekli altyapı mevcut değil ve 
furgon satın alınarak, tekerlekler 
üzerinde muhtarlıklar kurulma-
sı varyantına geçilmeli. Kanuna 

aykırı gelen başka bir husus 
da seçim sandığı açılmasıyla 
ilgilidir. Seçim Yasası’na göre 
Seçim Sandık Komisyonu en 
az 20 seçmenin bulunduğu yer-
leşim yerinde açılmalıdır. Onlar 
eskiden mahalle statüsünde 
olan yerleşim yerleridir. Fakat 

yeni muhtarlıkların çoğunda 
gerçekte 10’un altında seçmen 
var. Bazılarında, Krumovgrad’ın 
(Koşukavak) Sladkodum köyün-
de olduğu gibi, sadece iki kişi 
yaşıyor, fakat seçmen listele-
rine göre orada muhtarlık ol-

Rusya Bulgaristan’dan tüm 
gıda ithalatını yasakladı

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi’nin 
(Rosselhoznadzor) ihracat sertifikası sahteciliğinden dolayı 
Bulgaristan’dan tüm bitkisel gıda alımını geçici olarak durdurdu-
ğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde Bulgaristan’ın yeniden ihra-

cat sertifikaları 
ve diğer belge-
lerde oynama 
yaptığı tespit 
edildi.

Yasak lama 
kararı Bulgar 
ajansının be-
sin maddeleri 
güvenliği kap-
samında yap-
t ığı  başvuru 
üzerine alındı. 

Ajans, Rusya’ya ihraç edilen karantina altındaki gıdalara görünüşte 
Bulgar tarafının verdiği ihracat ve yeniden ihracat sertifikaların 
sahte olduğunu kabul etti.

Olayı değerlendiren Rosselhoznadzor, Bulgaristan’a ait bitkisel 
gıdalar sertifikası taşıyan tüm karantinalı ürünlerin Rusya’ya ihra-
catını 1 Eylül’den itibaren yasakladı.

Rosselhoznadzor, konuyla ilgili olarak 25 Nisan’da Bulgaristan 
üzerinden gerçekleştirilen bitkisel gıdaların yeniden ihracatını dur-
durmuştu. Bulgaristan üzerinden gelen ürünler incelenmiş ve kont-
rolden geçen gıdaların aslında AB ürünü olduğu ortaya çıkmıştı.

Rusya 6 Ağustos 2014 tarihinden itibaren, Ukrayna krizinden do-
layı yaptırım uygulayan Batılı ülkelerden gıda alımını durdurmuştu.
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Genç hafız Abdullah Hasan’a icazeti törenle verildi
23 Ağustos’ ta Ma -

dan Merkez Camii’nde 
15 yaşındaki Abdullah 
Hasan’ın Kur’an-ı Kerim’i 
ezberlemesi münase -
betiyle icazet programı 
düzenlendi. Bu yıl mayıs 
ayında Merkez Camii’nde 
yine Madan’dan Abdullah 
Hafızov’un hafız olma-
sından sonra bu türden 
ikinci program yapıldı. 
Programa Smolyan (Paş-
maklı) ilinden ve komşu 
Yunanistan’dan yaklaşık 
1600 Müslüman katıldı.  

Resmi konuklar arasın-
da Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı, T.C. Fili-
be Başkonsolosluğu Din 
Hizmetleri Müşaviri Me-
tin Akbaş, Smolyan, Bla-
goevgrad (Yukarıcuma), 
Kırcaali ve Krumovgrad 
(Koşukavak) bölge müf-
tüleri Necmi Dıbov, Ay-
dın Muhammed, Beyhan 
Mehmet ve Nasuf Nasuf, 
Madan Belediye Başkanı 
Fahri Molaysenov, Mom-
çilgrad (Mestanlı) İlahiyat 
Lisesi Müdürü Ahmet Bo-

zov, Smolyan’dan hafız-
lar, imamlar ve toplumun 
önde gelen isimleri hazır 
bulundu.

Program, 1999 yılında 
Bulgaristan Başmüftülüğü 
tarafından açılan Madan 
Hafızlık Kursu’nun kuru-
cusu Hafız Murat Hacı ta-
rafından sunulan Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. 
Abdullah Hasan’ın tüm 
katılımcıların huzurunda 
sınav vermesiyle devam 
etti. Hafızlık Kursu’nun 
Müdürü Hafız Şevket 

Hacı’nın yönet iminde 
gerçekleşen sınavda 
resmi konuklar Kur’an-ı 
Kerim’den rastgele açtık-
ları sayfalardan kolayca 
ezbere okumayı başar-
dı ve bununla izleyicileri 
kendisine hayran bırakıp 
duygulu anlar yaşattı. 

Hafız unvanını hak eden 
15 yaşındaki genci, verdi-
ği çaba ve sabrından do-
layı tebrik eden Smolyan 
Müftüsü, onu bu zorla yol-
da destekleyen hocaları-
nı ve velilerini tebrik etti. 

Müftü, Hafızlık Kursu’nda 
gösterilen çabalar mey-
vesini verdiğini belirterek, 
ülkenin başka yerlerindeki 
Müslümanları da bu başa-
rıya davet etti.

Madan Belediye Başka-
nı, yönettiği ilçede böyle 
bir kurs yürütülmesinden 
dolayı duyduğu memnu-
niyeti ifade ederek, ku-
rulması ve gelişiminde 
katkısı olan herkese şük-
ranlarını sundu.

T.C. Filibe Başkonsolos-
luğu Din Hizmetleri Müşa-

viri Metin Akbaş, günü-
müzde Peygamber Efen-
dimiz Hz. Muhammed’in 
(SAV) örnek hayatı ile 
birlikte Kur’an-ı Kerim’i 
anlamaya ve diğer insan-
lara da bu ilmi aktarmaya 
ihtiyacımız olduğunu kay-
detti. 
Başmüftü, Yüce Allah’ın 

(CC) kutsal Kur’an-ı Ke-
rim kitabını insanların ha-
yattaki misyonlarını bul-
maları için gönderdiğini 
hatırlattı. Başmüftü, tüm 
katılımcılara dönerek, 
dünyada ve ahirette mut-
lu olmak istersek, Kur’an’ı 

anlayıp hayatımızda uy-
gulamamız gerektiğini 
söyledi. Madan’daki Ha-
fızlık Kursu’nun Kuran’ı 
koruyup, gelecek nesil-
lere aktaracak kadrolar 
yetiştirerek bu yönde iyi 
bir örnek teşkil ettiğini 
kaydetti. 
Programın sonunda 

Başmüftü, genç hafı-
za başarıyla Hafızlık 
Kursu’nu tamamlamasın-
dan dolayı icazet belgesi-
ni verdi. Resmi konuklar 
tarafından ise hediyeler 
sunuldu.
           Kırcaali Haber

Resmi Murat çok amaçlı spor sahanın açılışını yaptı
Ardino ilçesi (Eğridere) 

Çubrika (Dallıca) köyün-
de suni çim yüzeyli çok 
amaçlı spor sahanın açı-
lışı yapıldı. Açılış şeridini 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve köy muhtarı 
Ferdun Ali kesti. Açılış 
töreninde Ardino Beledi-
ye Meclis Başkanı Sez-
gin Bayram ve Belediye 
Başkan Yardımcısı İzzet 
Şaban hazır bulundu-
lar. 16 yaşındaki öğren-
ci Suzan Gürel, Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması 
Programınca inşa edilen 
yeni spor tesisinin bölge 
halkına hayırlı uğurlu 
olması için su serpti. 
Yeni sahada Belediye 
Başkanı yaptığı penaltı 
vuruşunda başarılı oldu. 
İlk yarışma olarak fut-

bol turnuvası düzenlen-
di. Turnuvada dört takım 
mücadele etti. Eşdeğer 
karşılaşmalardan sonra 
Madan kasabasından 
katılan takım birinciliği 
elde etti. Final maçta 

Smolyan (Paşmaklı) fut-
bolcuları, Mleçino (Süt-
kesiği) takımına penaltı 
atışlarla 3:2 galip geldi-
ler. Olağan sürede maç 
2:2 skorla bitti. Üçüncü 
yer için mücadelede 
Çubrika takımı, penaltı 
atışlarında sonra Kobil-
yane (Maşkılı) köyü takı-
mını 2:1 yendi. 

Resmi Murat, Sezgin 
Bayram ve İzzet Şaban 
dereceye giren takımla-
ra, İstanbul’dan Turan ve 
Nazmi Cambaz kardeş-
ler tarafından sağlanan 
para ödülleri sundular. 
Turnuva birincisi Madan 
takımının kaptanı Tuncay 
Mümün ise Resmi Murat 
tarafından sunulan Çub-

rika Muhtarının Kupasını 
havaya kaldırdı. 
Madan takımından 4 

gol atan Mehmet Halil, 
turnuvanın gol ustası 
oldu. Turnuvanın başha-
kemliğini yıllarca hakem-
lik yapan Kırcaalili Vladi-
mir Godumanov yaptı. 

           Güner ŞÜKRÜ

Eğitim Bakanı: ”Lise mezuniyet sınavlarında 
ebeveynler okullarda hazır bulunacak”

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Prof. Todor Tanev, “Lise 
mezuniyet sınavları ya-
pıldığı sırada ebeveynler 
okul bahçeleri ve eğitim 
kurumlarının koridorların-
da hazır bulunabilecek-
ler” diye bildirdi. Bakan, 
basında iddia edildiği gibi 
bu yılki lise mezuniyet 

sınavlarıyla ilgili skandal 
yaşanmadığını ve sınav 

sorusunun dışa-
rıya sızdırılma-
dığına dair kesin 
kanaat getirdi.
Bakan, “Önce-

ki yıllara bakış 
çok başar ı l ı -
yız” dedi. Prof. 
Tanev’in ifade-

lerine göre şu anda ülke-

deki toplam 2 400 okul-
dan yüzde 60’ında tami-
rat ve tadilat çalışmaları 
sürüyor. Onlardan 8’inde 
onarım çalışmaları yeni 
eğitim ve öğretim yılının 
başlayacağı 15 Eylül’den 
sonra da devam edecek.
            

Kırcaali Haber

Tarihte Bu Hafta 
(1 – 6 Eylül)

1 Eylül 1888 - Dobruca’da Türkler ilk gazeteleri olan 
Dobruca gazetesini Türkçe ve Romence olarak çıkar-
maya başladı.

1 Eylül 1913 - İskeçe geri alındı ve Batı Trakya 
Cumhuriyeti’nin sınırlarına dahil edildi.

3 Eylül 1913 - Batı Trakya Cumhuriyeti’nin marşı 
Süleyman Askeri Bey tarafından yazıldı.

4-11 Eylül 1919 - Sivas Kongresi gerçekleştirildi. 
Erzurum Kongresi’nde açık olarak çizilmeyen sınırlar 
belirlendi. Batı Trakya daha önce elden çıkmış olduğu 
için Milli Mücadele hedefinin içine alınmadı.

6 Eylül 1885 - Merkezi Filibe yani Plovdiv olan Şar-
ki Rumeli Vilayeti Bulgar Prensliği tarafından kendi 
topraklarına katıldı. Bu gelişme üzerine daha önce 
Doğu Rumeli yönetimini tanımış olan Rodoplardaki 
Müslümanlar yani Türkler, ilhakı protesto ederler. Böl-
ge ileri gelenleri, verdikleri muhtıra ile Padişaha bağlı 
olarak kalacaklarını, başka bir yönetimin emri altın-
da yaşayamayacaklarını bildirirler. Ayrıca bu amaca 
ulaşmak için sonuna kadar savaşacaklarını da yine 
açıkça ifade ederler. Talepler kabul edilir.

6 Eylül 1915 - Osmanlı Devleti ile Bulgaristan 
arasındaki sınır yeniden düzenlendi. Bab-ı Ali, 
Bulgaristan’ın Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa 
girmesi için toprak tavizinde bulundu.

Ardino'da sonbahar 
şenlikleri

17-20 Eylül tarihlerinde Ardino’da (Eğridere) ge-
leneksel sonbahar kültür şenlikleri düzenlenecek. 
Organizatörler zengin bir kültür ve müzik programı 
öngörmüşlerdir. 

Etkinlikler 18 Eylül Cuma günü Tek Rumeli 
Televizyonu'nda program sunuculuğu yapan ünlü 
sanatçı Faruk Yılmaz’ın sunacağı konserle başla-
yacak. Sıradaki ikinci yıl yerel Perla Restoranı’nda 
küçük ve orta firmaların, kardeş belediyelerin ve 
dostluk ve dayanışma derneklerinin temsilcilerinin 
katılımıyla “Ardino İlçesine Yatırım Yapalım” başlığı 
altında iş forumu gerçekleştirilecek.

19 Eylül Cumartesi kasaba merkezinde Pioneer 
Music Şirketi’nin ünlü bir pop-folk sanatçısının katı-
lımıyla konser programı düzenlenecek. Programda 
yerel Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi’nin çatısı 
altındaki sanat grupları da sahne alacak. 

Spor programı Kınço lakaplı Hikmet Taibov adı-
na satranç, plaj voleybol ve masa tenisi turnuva-
ları içerir. Nilüfer Parkında Slıntse Birleşik Çocuk 
Kurumu’na giden çocukların katılımıyla spor etkinliği 
gerçekleşecek.

Ardino sonbahar şenliklerine Türkiye’den kardeş 
Bursa Nilüfer ve İstanbul Kartal belediyelerinden 
resmi heyetlerin ziyareti bekleniyor.



  Kırcaali Haber 309 Eylül 2015 HABERLER

BENİ AFFET BABA 
(Öykü)

Kırcaal i  otogar ında 
İzmir´e kalkacak otobüste 
koltuklarımıza yerleştik. 
Bir çoğumuz birbirimizi 
tanıyorduk. Benim önüm-
deki koltukta Sarnıç´ta 

oturan bakkalcı Halil ve 
dört beş yaşlarındaki oğlu 
oturuyordu. Yanı başımda 
da Halil´in memleket köy-
lüsü seksenlik Hüseyin 
amca.

Otobüs birçok köy ve 
kasabayı bir bir geride bı-
rakarak olanca hızıyla gi-
dedursun bakkalcı Halil´le 
Hüseyin amca ateşli ateşli 
konuşuyorlardı. Konu Bul-
garistan Türklerinin asimi-
lasyona tabi tutulmaların-
dan söz açılınca Hüseyin 
amca Halil’e:

“Ey Halil´im, o zamanlar 
sen sekiz on yaşlarınday-
dın. Baban hiçbir haksızlı-
ğa göz yummazdı. Bir top-
lantıda milliyetçi Jivkovcu-
ların “Bizler yalnız Pomak 
ve Bulgar´la karışmış 
ailelerin isimlerini değiş-
tiriyoruz, Türk ailelerine 
dokunmayacağız…” Diye 
kandırmaca sözler ine 
karşılık söz alıp evlerinde 
veya yollarda yakaladıkla-
rı Türklerin nasıl adlarını 
değiştirdiklerini kanıt ve 
delillerle ispatlayıverdi. 
Halk onları yuhalayıp top-
lantıyı terk etti. “Halkı is-
yana teşvik ediyor …” diye 
o gün daha eve varama-
dan polisler babanı yaka-
layıp Belene ölüm zindan-
larına gönderdiler. Beş 
buçuk yıllık zaman içinde 
o karanlık nemli hücreler 
onun sağlığını tamamen 
almış. Hürriyete kavuşup 
Türkiye´ye sınır dışı edi-
lince altı ay kadar anca 
yaşayabildi. Bazı olayları 
sen de hatırlarsın…”

“Hatırlamaz mıyım Hü-
seyin amca, 1984 yılının 
nisan ayından itibaren 
yakalanırız diye babam 
bizi bir akşam bile evde 
yatırmadı. Amcam Haşim 
kendi ailesini, babam da 
bizi arabasına dolduruyor, 
akşam karanlığı basınca 
Celeve dağı eteklerinde 
kazdıkları toprak altı ma-
ğaraya götürüyorlardı. 
Babam ve amcam sırayla 
nöbet tutarak Koşukavak 
kasabası tarafından ge-
lebilecek araba ışıklarını 
gözetliyor, çoluk çocuk-
larının uyumasını sağ-
lıyorlardı. O zamanlar 
otomatik silahlarla dona-
tılmış Jivkovcular gece 
baskınları düzenliyor, ya-
kaladıkları ailelere çeşitli 

işkenceler yaparak pa-
rasına puluna el koyuyor 
hatta kimileri tecavüzlere 
kalkışıyor akla hayale sığ-
mayan işkenceler yapa-
rak adlarını değiştiriyor 
olduklarını herkes bili-
yordu. Onun içinde Türk 
halkı geceleri ormanlarda 
dağlarda kazdıkları ma-
ğaralarda veya mesken 
edindikleri sığınaklarda 
gecelerini geçiriyordu…”

Bu sırada muavin işlem 
için topladığı pasaport-
ların isimlerini okuyarak 
bir bir yolculara dağıt-
maya başladı. Muavin bir 
Bulgar adı okudu, birileri 
“ben” deyip pasaportunu 
aldı. Birkaç isim sonra bir 
Bulgar adı daha okundu…

Hüseyin amca ayağa 
kalkarak:

“Siz bu isimleri o kadar 
çok seviyordunuz da niye 
Türk’üz diye Türkiye´ye 
geldiniz?... Adlarımız 
geri verileli nerdeyse 
25 yıl oldu. Defalarca 
Bulgaristan´a gidip geli-
yorsunuz… Ayıptır yahu!... 
Ayıp!...”

Muavin isteyerek mi bil-
mem ama Hüseyin am-
canın sözünü bitirmesini 
biraz bekledikten sonra 
kaş, göz ve el işareti ya-
parak Hüseyin amcanın 
yerine oturmasını bekledi 
ve okumaya devam etti.

Biraz sonra “Hristo MİN-
ÇEV” diye bir isim okudu. 
Halil kısık bir sesle, “ben“ 
diyebildi.

Yanındaki küçük oğlu:
“ B aba ,  ş i m d i  s e n 

Bulgaristan´a gelince Bul-
gar oluyorsun, Türkiye´ye 
gelince Türk oluyorsun!... 
Öyle mi?...”

Bu sırada Hüseyin am-
canın yüzü sap sarı kül 
gibi oluverdi.

“Yazıklar olsun sana 
be Halil! Sen de mi beş 
paralık Türklerdensin?... 
Utanmadan Türküm di-
yorsunuz!... Üç beş kuruş 
masraf için mi!... Yoksa… 
Mezarda yatan babanın 
kemikleri sızlıyor yahu… 
Adam bu uğurda canı-
nı feda etti… Sen ise 
utanmadan sıkılmadan 
Bulgar’ın taktığı isime 
“ben” deyip o kirli ada 
sahip çıkıyorsun… Diye-
cek söz bulamıyorum…” 
Dedi, Halil´in ardındaki 
koltuktan kalkıp mırıldana 
mırıldana arkalardaki boş 
koltuklardan birine geçti.

Bu anda Halil´in başı-
na sanki bir bakır kaynar 
su dökülmüştü. Hüseyin 
amcanın tepkisi, küçü-
cük oğlunun bile sordu-
ğu sorular… Babasının 
canını ortaya atıp verdiği 
mücadeleler sinema bel-
geseli gibi bir bir hafıza-
sında canlanmaya başla-
dı. Şimdiye kadar bakkal 
işlerinden başka hiçbir 
şey düşünmeye fırsat bu-
lamayan Halil´in başında 
sam yelleri esmeye baş-

lamıştı. Bakkalı çakkalı 
unutmuştu. Başka hiçbir 
şey düşünemiyordu…

Yolculuk bitti, eve vardı. 
Hanımı ve diğer iki çocu-
ğu daha bahçe avlusunda 
onu güle oynaya karşıla-

dılar. Sarılıp “hoş geldin 
baba, nasıl sın, yolculuk 
nasıl geçti?...”diye hal ha-
tırını sormaya başladılar. 
Babaları:

“İyiyim, iyi…” Diye mırıl-
dandı, ama başında yeller 
esiyordu. Gece olunca 
herkes yatağına geçip 
uykulara daldı. Halil yata-
ğında bir sağa bir sola dö-

nüyor, kâbus gibi başında 
dolaşan bu düşünceden 
kurtulup uyuyamıyordu. 
Gecenin bir vakti yüreği 
biraz geçmişti ama bu da 
uzun sürmedi. Haykırarak 
yatağından fırladı. Rüya-

sında gördüğü babası 
hala sanki karşısındaydı 
ve ona “yazıklar olsun 
sana be evlat…” diye hay-
kırıyordu.

Halil lavaboya gidip eli-
ni yüzünü yıkadı, başını 
sağ sola savurarak iki 
eliyle birkaç defa yüzünü 
gözünü okşadı ve “ Vay 
Allahlım… Ben ne yap-

tım… Verdik kendimizi 
bakkal işine… Geçmişi-
mizi unuttuk… Beni affet 
baba… Yatak odasına 
döndü. Mışıl mışıl uyuyan 
eşinin yüzünü sıvazladı. 
Eşi birden uyanıp yatağı-
nın içine oturdu. 

“Ne oluyor Halil! Sana 
bir haller oluyor ama in-
şallah hayırdır…”

H a l i l  u s u l c a  e ş i 
Fatma´nın yanına oturdu.

“Eeeh Fatmacığım, biz 
ne yaptık !...”

“Ne yapmışız, çatlatma-
sana beni!...”

Halil otobüste olup bite-
ni, küçük oğlu Erol´un ve 
Hüseyin amcanın isya-
nını, rüyasında gördüğü 
babasının feryatlarını bir 

bir anlattı.
“Keşke o çamurlu Bulga-

rın adına ”ben” demesey-
dim… Biz ne yaptık Fat-
ma! İnan şimdi ben ben-
liğimden utanıyorum… 
Yarından geçi yok, hep 
beraber Bulgaristan’a gi-
dip isimlerimizi alacağız. 
Bir daha asla kendimize 
Bulgar adıyla hitap ettir-
meyeceğiz…”

Öyle de yaptılar. İzmir’e 
dönüşte muavin pasaport-
ları dağıtırken “Halil ÖZ-
TÜRK” diye adı okunun-
ca gururla yüksek sesle 
“Ben” diyerek pasaportu-
nu almak için elini uzattı. 
İçinden keşke komşum 
Hüseyin amca da, oğlum 
Erol da, burada olsaydı 
da….” Diye düşündü, son-
ra soydaşlarına hitaben:

“Saygılı soydaşlarım, be-
nim gibi kendini işe kaptı-
rıp da geçmişini unutanla-
ra, üç beş kuruş masraf-
tan korkanlara, ne zaman 
olsa alırız deyip umursa-
mayanlara sesleniyorum. 
Milliyetçi Bulgarların ek-
meğine yağ sürmeyelim. 
Zaten onlar fırsat bulduk-
ça Bulgar meclisinde dahi 
konuşup şunu savunuyor-
lar:” 25 yıldır kendini Türk 
hissedenler adlarını aldı, 
almayanlar kendini Bulgar 
olarak hissediyorlar…” 
Artık adların geri verilme-
sinin durdurulmasını isti-
yorlar…

Türklük parayla pulla sa-
tın alınmaz!

HEPİMİZ KİMLİĞİMİZE 
SAHİP ÇIKALIM!...”

Belediye başkanları, yeni muhtarlıklar için endişeli
1. sayfadan devam

malıdır. Bu tür tuhaf du-
rumlar çok olacak ve bu 
nedenle MSK ve diğer 
ilgili kurumlarla sorunla-
ra çözüm bulmak üzere 
diyaloğa hazırız. Her 
durumda biz belediye 
başkanları olarak kanun 
gerekliliklerine uyacağız, 
fakat Seçim Yasası’nda 
başka kanunlara aykırı 
gelen hükümler mevcut” 
dedi. Yaratılan kaosun 
sorumluluğunu merkez 
idarenin taşıdığını belirt-
ti. Onun ifadelerine göre 
yasal aykırılıklardan do-
layı hukuksal ve siyasi 
sonuçlar olacak. Azis, ül-
kenin başka illerinden ve 
ilçelerinden de MSK’ye 
ve ilgili kurumlara benzer 
mektuplar gönderildiğini 
paylaştı.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
Çernooçene ilçesinde 
muhtarlıkların 16’dan 
17 daha fazla olacağını 
kaydetti. Bunun maliye-
tinin belediye bütçesine 
mal olacağına dikkat 
çekerek, Avrupa’da idari 
birimlerin sağlamlaştırıl-
ması eğilimi gözlendiği-
ni, burada ise tam tersi 

parçalandıklarını ifade 
etti. Osman, “Bu politika 
Avrupa Komisyonu’nun 
gerekliliklerine aykırı ge-
liyor ve bölgelere öngö-
rülen kaynaklarda kısıtla-
malar olacak” diye kesin 
görüşünü aktardı. Ayrıca 

belediye bütçelerinden 
başka ulusal bütçenin de 
güncellenmesi gerekece-
ğine dikkat çekti.
Ardino Belediye Başka-

nı Resmi Murat, MSK’ın 
yasama organı tarafın-
dan hazırlanan Seçim 
Yasası’nı karinesini göz 
ardı ettiğini belirterek, ya-
sayı hazırlayanların idari 
yapılar mevcut şimdiki 
muhtar vekilliklerinde oy 
kullanılmasını, koşullar 
olmayan yerleşim yerle-
rinde ise bunun gerekli 
olmadığını öngördüklerini 
söyledi. 

Cebe l  (Şeyhcuma) 
Belediye Başkanı Bah-
r i Ömer, Kuzeydoğu 
Bulgaristan’da bir be-
lediye başkanının yeni 
muhtarlıklar için artık 4 
furgon almaya hazır ol-
duğunu açıkladığını bil-

dirdi. Ömer, “Benim 20 
furgon almam gerekiyor” 
dedi. 
Krumovgrad Belediye 

Başkanı Sebihan Meh-
met, Seçim Yasası’nın 
ancak iki kişinin yaşadı-
ğı Sladkodum Mahallesi 
gibi bir yerleşim yerinde 
muhtar seçimi yapılması 
paradoksuna yol açtığı-
nı ifade etti. Bu durum-
da “Seçim sandığı nasıl 
açayım? Seçim Sandık 
Komisyonu nasıl oluştu-
rayım?” diye retorik soru-
lar yöneltti. 
Hasan Azis, göndere-

cekleri mektupla mer-
kez idarenin dikkatine 
sorunu arz edip, Seçim 
Yasası’nda başka kanun-
lara aykırılıkların aşılma-
sına yönelik hızlı önlem-
ler alınmasını amaçladık-
larını vurguladı. 
Belediye başkanlarının 

ifadelerine göre muhtar 
seçimi sorunuyla Kırca-
ali ilinde Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’nin (HÖH) 
seçimleri kaybetmesi 
hedefleniyor. Dolayısıy-
la Hasan Azis’in yeni bir 
döneme aday seçilirse 
belediye başkanlığı seçi-
mini kaybetmesi hedefle-
niyor. Bunun ispatı olarak 
belediye başkanları Kır-
caali Valisi İliya İliev’in 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis’in sadece mevcut 
muhtarlıklarda seçim ya-
pılmasına ilişkin emrini 
iptal etmesini gösterdi-
ler. Fakat İliev’in Hasan 
Azis’in belediye başkan-
lığı seçiminde olası rakibi 
olacağına dikkat çektiler. 
İldeki diğer ilçe belediye 
başkanlarının emirleri ip-
tal edilmiş durumda de-
ğil. Belediye başkanları 
bunun rastgele birşey 
olmadığını düşünüyorlar. 

Hasan VARADLI
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Elmalı köyünde yenilenen mescit, mevlitle açıldı
Ardino ilçesi (Eğridere) 

Yabılkovets köyünde dü-
zenlenen sağlık ve bere-
ket mevlidi yüzlerce Müs-
lümanı bir araya getirdi. 
Din merasimi Ahmetoğul-
lar Mahalesi’ndeki yenile-
nen mescitte gerçekleşti.
Kırcaali’nin Prileptsi 

(Salifler) semtinin imamı 
Kamil Mustafa başta ol-
mak üzere din görevlile-
ri Kur’an-ı Kerim tilaveti 
sundular.
Dolno Prahovo (Amat-

lar) köyünden usta aş-
çılar Şaban Hüseyin ve 
Kasim Feyzullah 7 kazan 
keşkek hazırladı. Mevli-
de katılan herkese ikram 
edildikten sonra kalan 
keşkek evlerde kalanlara 
gönderildi. Mevlitle ilgili 
tüm masraflar Ahmeto-
ğulları Mahallesi’nden 
Türkiye’ye göç etmiş va-
tandaşlar tarafından kar-
şılandı.
Bundan 200 küsur yıl-

dan önce inşa edilen 

mescit, İstanbul’dan Ni-
yazi Hacıoğlu tarafından 
sağlanan kaynaklarla 
onarıldı.

Hacıoğlu, “Mescit, ma-
hallemizin kalbidir. Kö-
yümüzü canlandırmak 
istiyoruz. Burada doğduk, 
çocukluğumuz burada 
geçti, dost ve yakınları-

mız buradalar. Yurt dışın-
da yaşasak da daima sıla 
özlemi çekiyoruz” dedi. 

Yenilenen caminin ça-
tısında tadilat yapıldı, 
doğramalar yenilendi, 
yepyeni kilimler döşendi. 
Mescit, ses sistemi ile do-
natıldı. Bölgede en küçük 
boyutlarda olan yeni bir 

demir minaresi yapıldı. 
Niyazi Hacıoğlu, 1956 

yılında Yabılkovets köyü 
doğumlu. İlk ve ortaoku-
lu doğduğu köyde, lise 
eğitimini ise Momçilg-
rad İş Makinesi-Traktör 
Okulu’nda aldı. 1989 yı-
lında zorunlu göç esna-
sında Türkiye’ye göç etti. 

Şu anda İstanbul Bay-
rampaşa İlçesinde inşaat 
malzemeleri şirketine sa-
hip. Geçen yıl en büyük 
hayali olan kutsal toprak-
lara Mekke ve Medine’ye 
hacca gitti. Evli, iki çocuk 
babasıdır. 

Yabılkovets köyü sakin-
leri adına ve bizzat kendi 
adına muhtar Müzeyyen 
Süleyman, komşularının 

hayırseverlik davranışın-
dan dolayı kalbi şükranla-
rını arz ediyor. 

Mevlitte konuk olarak 
Ardino Belediye Başkan 
Yardımcısı İzzet Şaban 
ve Yerel Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram ve Bursa 
BAL-GÖÇ Genel Sekre-
teri Bestami Yeşilbahçe 
hazır bulundular.

              Güner ŞÜKRÜ

Yıllar sonra tekrar Elmalı’da 
köy şenliği düzenlendi

26 yıllık aradan sonra 
Ardino’nun (Eğridere) Ya-
bılkovets (Elmalı) köyünde 
geleneksel şenlik düzen-
lendi. Girişim, Türkiye’de-
ki göçmenlerin mali des-
teğiyle organize edildi. 

Şenliğe katılanlar ara-
sında Ardino Belediye 
Başkan Yardımcısı İzzet 
Şaban, Yerel Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram hazır 
bulundular. Ardino Onur-
sal Vatandaşı yazar Halit 
Aliosman Dağlı da şenliği 
şereflendirdi. 

Köy sakinlerine hitaben 
selamlama konuşmasında 
Yabılkovets Muhtarı Mü-
zeyyen Süleyman, “Köy 
şenlikleri bizim geleneği-
mizdir. Bu tür etkinlikler-
de uzun zaman birbiriyle 
görüşememiş çok sayıda 
akraba, yakın ve 
dostlar görüşme 
fırsatı buluyor. 
Yeni dostluklar da 
kuruluyor. Köyü-
müzün yaşamak 
için daha güzel 
bir yer olması için 
daha büyük kay-
naşma ve birlik 
içerisinde olalım” 
dedi. 

Şenlik kapsa-
mında yöresel 
yemek yarışması, 
satranç ve tavla 
turnuvaları düzenlendi. 

Yemek yarışmasında 

birinciliği su böreği ile 
Zümbül Feyzula kazan-
dı. Hazırladığı baklava ile 
Yabılkovets Muhtarı Mü-

zeyyen Süleyman ikinci, 
lezzetli lahana sarması 
ile Sevdiye Feyzullah ise 

üçüncü oldu.
Mleçino (Sütkesiği) kö-

yünden Mümün Bayram, 
satranç turnuvasının 

birincisi oldu. Yarışma-
da Kırcaali’den Eminali 
Tasim ikinci, Ardino’dan 

Yüksel İsmail ise üçüncü 
oldu. Tavla turnuvasının 
birincisi Ardino’dan Recep 
Eminov oldu. 

Turnuvalarda dereceye 
giren yarışmacılara muh-
tar Müzeyyen Süleyman 
tarafından para ödülleri 
verildi. 

Şenliğe katılanların ke-
yifli anlar yaşaması için 
Mleçino’dan yetenekli 
müzisyen Erdan Nazmi 
müzik gösterisi sundu.

Organizatörler, şenli-
ğe bundan sonra hiçbir 
zaman ara verilmemesi 
ve düzenli olarak her yıl 
ağustosun sonunda dü-
zenlenmesine dair söz 
verdiler. 

              Güner ŞÜKRÜ

Çer n içevo ’da  büyük 
miktarda uyuşturucu ele 

geçirildi
İç iş ler i  Bakanlığı Kırcaal i  Bölge Basın 

Merkezi’nden yapılan açıklamada Kırcaali ve 
Krumovgrad’da düzenlenen operasyonda es-
rar, esrar bitkileri ve eroin ele geçirildiği bildirildi. 
Krumovgrad’ın Çerniçevo (Dutlu) köyünde bu yıl 
Emniyet İl Müdürlüğü görev alanı kapsamında en 
büyük miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. İs-
minin ilk harfleri B. İ. olan 60 yaşında birinin kul-
landığı bir tarımsal yapıda 3 kg kurutulmuş esrar 
otu bulundu. Bahçeden 2,5 metre yüksekliğinde 4 
bitkiye el konuldu. Evin ikinci katının terasında 4 
saksıda 23 bitki yetiştirildiği ortaya çıktı. 

Uyuşturucu testinde esrar bitkileri olduğu tespit 
edildi. El konulan uyuşturucu Krumovgrad Emniyet 
İlçe Polis Karakolu’nda korunuyor. Evinde uyuştu-
rucu bulunan kişi tutuklandı. Hakkında suç duyuru-
sunda bulunuldu. 60 yaşındaki adamın vücuda orta 
derecede zarar verme suçundan şartlı tahliye edilen 
hapis cezası aldığı belirtildi. 

Kırcaali’de polis tarafından yapılan denetimde is-
minin ilk harfleri O.D. olan 20 yaşındaki bir gençte 
test sonucu eroin olduğu anlaşılan beyaz toz ha-
linde uyuşturucu madde bulundu. Kırcaali Emniyet 
İlçe Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan genç hak-
kında soruşturma başlatıldı. 

Açıklanan olaylar bölgede uyuşturucu yayılmasına 
karşı mücadele için alınan önlemlerin sonucudur. İki 
gün içinde narkotik ele geçirilen üç vaka bulunuyor. 
15 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 
göz önünde bulundurularak, uyuşturucu yaymaya 
karşı yapılan operasyonlar devam edecek.

Türkiye’den konuk vaize 
Haskovo’da üç ay staj yaptı
Haziran ayında Türkiye’den bir bayan konuk vaize 

olarak üç aylık staj için Haskovo (Hasköy) Bölge 
Müftülüğü’ne gönderildi. 
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 

Bulgaristan’a gönderilen Vaize Vildan Öz, üç ay bo-
yunca Haskovo’da Kız ve Bayan Kuran Kursu’nun 
öğreticiliğini yaptı. Bunun dışında konuk vaize 
Haskovo’ya komşu yerleşim yerlerinde de bayan-
larla görüşerek, çeşitli şekillerde eğitim gerçekleş-
tirdi. 
Ev sahipliği yapan Haskovo Bölge Müftülüğü, Di-

yanet İşleri Başkanlığı’na ve Vildan Öz’e Haskovo 
bölgesinde kız ve bayanların başarılı bir şekilde 
eğitimini gerçekleştirmesinden dolayı teşekkür 
ediyor. 
Kalbi şükranlarla ve kendisiyle tanışmaktan 

duydukları sevinçle birkaç gün önce konuk vaize 
Bulgaristan’daki öğrencileri tarafından Türkiye’ye 
uğurlandı. 
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Bulgaristan’daki yabancı yatırımlar 
önündeki sorunlar ve perspektifler

Bulgaristan’daki doğru-
dan yabancı yatırımlar, 
2015 yılının ilk yarısında 
yüzde 1.9 oranına, yani 
yaklaşık 800 milyon av-
roya artmıştır. Bulgaris-
tan Radyosu’na verdiği 
bir demeçte Bulgaristan 
Yatırımlar Ajansı İcra 
Müdürü Stamen Yanev, 
“Bu sonuçlar, ülkedeki iyi 
makroekonomik durum-
dan ve siyasi istikrardan 
kaynaklanıyor” şeklinde 
konuştu. Kendisine göre 
şu an yatırımcıların farklı 
sektörlere ilgisi var ama 
büyük otomobil fabrika-
ları için parça üretimi ile 
ilgili endüstriye ve kimya 
endüstrisine ilgisi üstün 
gelmektedir. Yatırımcılar 
ayrıca, İT endüstrisine, tu-
rizme, hizmetler sektörü-
ne, lojistik dalına, ulaşıma 
ve saire endüstri dallarına 
ilgi gösteriyor.

Bulgaristan, geleneksel 
Avrupa yatırımcılarından 
başka hangi diğer ülke 
ve bölgeye bel bağlaya-
biliyor? Stamen Yanev’e 

göre bu soruya cevap 
şöyle: “Bulgaristan’daki 
en büyük on yatırımcının 
sıralamasının değişmesi-
ni umuyorum. Tabii Bul-
garistan ile sabit ilişkileri 
olan Almanya ve İtalya 
gibi geleneksel ortakları-
mız var. Biz ama Asya’dan 
yatırımcılar çekmek için 
çaba gösteriyoruz, çünkü 

mali piyasalardaki sarsın-
tılara rağmen şu an büyük 
para Asya’da. Bu yüzden 
Çin’den daha fazla yatı-
rımcılar çekmeye özen 
gösteriyoruz.”

Stamen Yanev, Juncker 
adlı yeni Avrupa Yatı-
rım Planı’nın her tür işin 
f inansmanı için imkan 
verdiğini düşünüyor. Ken-

disine göre bu plan çerçe-
vesinde finansman almak 
için şirketler, doğrudan 
Avrupa Yatırım Banka-
sı önünde başka yerden 
finansman alamayan ve 
onlardan hızlı kazanç 
beklenemeyen ilginç pro-
jelerle başvuru yapmalı.

Yabancı yatırımcılar 
önündeki en büyük en-

geller hangileridir? Bu 
soruya cevaben Stamen 
Yanev şunları açıkladı: 
“Yakında hükümet, Mali-
ye Bakanlığı’nın bir rapo-
runu kabul etti. Raporda 
Bulgaristan’da dışarıdan 
gelen yatırımları engel-
leyen 10 faktör içeriliyor. 
Oysa olumlu yanlar or-
tada – ülkemizde düşük 
vergiler var, ülkemiz coğ-
rafi açıdan iyi konum-
da, Bulgaristan’ın ayrıca 
üçüncü ülkelere kanalları 
var. Tabii bazı sorunlar 
da var. Bazı izinlerin çı-
karılması için sürelerin 
kısaltılması yerine onlar 
uzatılıyor. İş dünyasının 
ise uzun beklemek için 
zamanı yoktur. Bu yüzden 
idari yükünün azaltılması 
için çok önlem alındı.”

İşsizlik oranının yüksek 
olduğu bölgelerde mese-
la devlet, artırma veya ya-
rışma olmadan arazi elde 
etme konusunda teşvik 
önlemleri almıştır. Bunun 

yanı sıra yeni istihdam 
edilen kişilerin eğitimi 
ödenerek de devlet mali 
yardımının verilmesi için 
de çalışılıyor.

Bulgaristan’ın kuzeyba-
tı bölgesinde yeni yatı-
rımlar neredeyse yoktur. 
Yatırımlardaki bölgesel 
dengesizlik nasıl gideri-
lecek? Stamen Yanev’in 
bu soruya cevabı şöyle: 
“Bizim için ülkenin kuzey-
batı bölgesi ciddi önce-
liktir. Önlemlerimizin bir 
kısmı, bu bölgede hayata 
geçirilen her Avrupa pro-
jesine ek puan vermekle 
ilgilidir. Diğer bir önlem 
de yeniden bu bölgeye 
yatırılan kazançlara sıfır 
vergidir. Ajansımız, kim-
yasal maddelerden ürün 
üretimi gibi endüstrileri 
bu bölgeye yöneltiyor. Ya-
kında bu olumsuz sürecin 
değişeceğini ve kuzeybatı 
bölgemizin potansiyelini 
göstereceğini umuyorum.”

                              BNR

“Kocaeli Balkan Gençlik Kampı 3″ 
projesi gala ile sona erdi

Balkan Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin 
Başbakanlık Yur tdışı 
Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı tarafın-
dan desteklenen “Kocaeli 
Balkan Gençlik Kampı 3″ 
projesi Balkan Kültür Evi 
bahçesinde düzenlenen 
gala yemeği ve sertifika 
töreni ile sona erdi.

Programın kapanış et-
kinliği Seka Park’ta bulu-
nan Balkan Kültür Evi’nde 
gerçekleştirildi. Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Ve-
kili Zekeriya Özak, Kent 
Konseyi Başkanı Abdul-
lah Köktürk, Balkan Türk-
leri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Genel Başkanı 
Dr. Bayram Çolakoğlu ile 
derneğin şube başkanları 
ile Maphoytag, Batı Trak-
ya Türkleri İzmit Şubesi, 
Istırancalılar Derneği, 
BAMDER, gibi Rumeli 
Balkan Dernek Başkan 
ve yöneticilerinin katıldığı 
programda, gençlik kam-
pına katılan öğrencilere 
katılım sertifikaları takdim 
edildi.

13 gün sürdü
2013 yılında ilki düzen-

lenen ‘Kocaeli Balkan 
Gençlik Kampı’ progra-
mının 3′üncüsü renkli 
görüntülerle sona erdi. 

13 gün süren ‘Kocaeli 
Balkan Gençlik Kampı 3′ 
kapsamında katılımcı öğ-
renciler Kocaeli başta ol-
mak üzere çeşitli illeri de 
gezerek keşfetti. Ayrıca 
öğrencilere sınıf dersleri 
ve seminerler de Kocae-
li Fuarı’nda bulunan Sivil 
Toplum Merkezi’nde ve-

rildi.
Gönül dostlarımız, ak-

rabalarımız
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Özak, Balkan-
larda yaşayan gençlerle 
buluşmanın çok önemli 
ve mutluluk verici olduğu-
nu ve Büyükşehir Beledi-
yesi olarak Balkanlara her 
zaman destek verdiklerini 
söyledi. Özak, “Bulgaris-
tan ile Türkiye arasında 
dostluk bağını siz kuru-
yorsunuz. Balkanlarda ya-
şayan Müslüman Türkler, 

hepsi gönül dostlarımız ve 
akrabalarımız. Balkanlar, 
bize ecdadımızın mirası-
dır” dedi.

Bizi unutmayın
Bal-Türk Genel Başkanı 

Dr. Çolakoğlu, 2013 yılın-
da başlattıkları Kocaeli 
Balkan Gençlik Kampı 
programlarını gelecek 

yıllarda da genişleterek 
sürdüreceklerini açıkladı. 
Kısa konuşma yapan Kent 
Konseyi Başkanı Köktürk, 
güzel sesiyle Rumeli tür-
küsü söyledi, katılımcılar-
dan alkış aldı. 

Bulgaristanlı öğrencile-
ri temsilen bir konuşma 
yapan öğrenci Fatma 
Hocaova, duygusal bir 
konuşma yaptı, “Kendini-
zi bizden ayrı tutmayan, 
bizi unutmayan Anavata-
nımızın evlatlarına teşek-
kür ediyoruz. İstanbul’u, 

Bursa’yı ve Kocaeli’nin 
camilerini, tarihi eserle-
rini, doğal güzelliklerini 
görünce kim olduğumuzu 
anladık.” dedi.

Balkanlı konuklar, ko-
nuşmalarında, Türkiye’ye 
her zaman ihtiyaçlarının 
olduğunu, Türkiye ile bağ-
larını kimsenin asla kopa-
ramayacağını, Anavatanla 
bir vücudun azaları gibi 
olduklarını söyledi. Gala 
yemeği ve sertifika töre-
ninde Varna Mavi Bon-
cuk Folklor ekibi gösterisi 
keyifle izlendi. İlimizdeki 
Balkanlı misafir öğrenci-
lere sertifikaları verildi.

İstanbul, bursa ve ken-
timizi gezdiler

Balkan Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
tarafından 16-29 Ağus-
tos tarihleri arasında bu 
yıl 3’üncüsü düzenlenen 
Bulgaristan’dan 62 ilk, 
orta ve lise öğrencisinin 
katıldığı “Kocaeli Balkan 
Gençlik Kampı 3” progra-
mı çerçevesinde, Kocaeli 
Üniversitesi de tanıtıldı. 
Öğrenciler Türkçe, Tarih, 
Başarı ve Şahsiyet eğitimi 
gibi dersler ile seminerle-
re katıldılar. Kocaeli, İs-
tanbul ve Bursa ile ilimizin 
tarihi ve turistik yerlerini 
gezdiler.

Filibe'de sahte 
belge operasyonu

Plovdiv (Filibe) Emniyet İl Müdürlüğü’nden Komiser 
Nikolay Kirkov, Arap ülkelerinden vatandaşlara sahte 
belgeler basılan bir basımevine yönelik operasyon 
düzenlendiğini bildirdi. 

Akşam geç saatlerde Karşıyaka semti Rozova Doli-
na sokağında düzenlenen operasyonda polis ekipleri 
bir özel dairede buldukları dosya, belge ve bilgisayar-
lara el koydu. 

Filibe’de bir kooperatif binasının zemin katında bu-
lunan odada 35 sahte kimlik belgesi, 19 sahte sürücü 

belgesi, 5 yabancı uyruklu pasaport ve Filibe Emniyet 
İl Müdürlüğü’nün mührünü taşıyan sahte kontrol fiş-
lerine el konuldu. 

Çift dipli “Rusensko Vareno” marka et konserve ku-
tusunda, polisin henüz bilgileri incelemedikleri hafıza 
kartı bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili 2010 yılında Sof-
ya Cezaevi’nden çıkan, geçmişte sahtecilik konusun-
da Filibe’de bir numara olan İvan Blagoev tutuklandı. 
Orada Blagoev, belge sahteciliği suçundan 13 yıllık 
hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili 28 yaşında Fi-
libeli bir bayan da tutuklandı. 

Komiser Nikolay Kirkov, ellerinde iyi kaliteli toplam 
75 bin avro bulunduran ikisi Filibeli, biri ise Pazarcıklı 
başka üç erkeğin tutuklandığını duyurdu. Tutuklan-
madan önce gece bu şahıslar Filibe’nin Plodovitovo 
köyünde içinde 7 200 leva ve belgeler bulunan bir 
kasayı soydukları da bildirildi.
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Kırcaali Müftülüğü, Temel Dini Bilgiler Yarışması düzenledi
Kırcaali Bölge Müftülü-

ğü, Kur'an Kursu öğren-
cilerine Mestanlı ilahiyat 
Lisesini tanıtma düşünce 
ve arzusuyla yarışmayı 
mezkür ( adı geçen) eği-
tim ocağında gerçekleş-
tirdi.
Yarışmaya Onbeş Grup, 

üçer öğrenci ile Katıldı. 
Program Mestanlı Eski 
Camii İmam Hatibi Sn. 
Güner MACİR'İN okudu-
ğu Aşrı Şerif ile başladı.
Okul Müdürü Ahmet 

Bozov yaptığı selamla 
konuşmasında, İlahiyat 
Lisesini Kur'an Kursu 
öğrencilere tanıtma gay-
retinden dolayı Kırcaali 
müftüsüne ve ekibine 
teşekkür etti. Öğrencileri 
bilgi ve birikimlerini arttır-
mak ve güzel ahlak sahibi 
olmak için Mestanlı İlahi-
yat Lisesine davet etti.
Kırcaali Müftüsü Bey-

han Mehmed "İslam'da 
Eğitim ve Öğretimin öne-
mini anlattı ardından yaz 
Kuran Kurslarına olan ilgi 
ve alakayı değerlendirdi.
Öğrencileri tatillerini 

Kur'an kurslarına iştirak 

ederek " Milli ve Manevi 
değerlerini öğrenmeleri, 
ebeveynlerini teşvik et-
meleri ve hocaları da ilim-
lerinin zekatını vermeleri 
sebebiyle tebrik etti.
yarışmanın usul ve yön-

temini arz etti. Ya Allah 
Bismillah edalarıyla ya-

rışma başladı.
Yarışmaya katılan 15 

gruptan dereceye giren-
ler şöyle oldu: 
1.Kırcaali Erkek Kur'an 

Kursu 
2. Ispalar -Vratnica
3.Killi -Benkovski 
Kılı kırk yaran ve son 

derece hassas davranan 
jüri heyeti şu şekilde oldu: 
Müftü Vekili Erhan Receb 
–Başkan, Mestanlı İlahi-
yat Lisesi Müdür Yardım-
cısı Haluk Yıldız ve Kırca-
ali Merkez Camii İmam 
Hatibi Recai Yıldız üye 
olarak hizmet verdiler.

Yarışma'nın ikinci bölü-
mü Kur'an-ı Kerim’i güzel 
okuma olarak yürütüldü. 
Bu bölüme Mestanlı Be-
lediye Başkanı Akif Akif 
de teşrif etti. 
Temel Dini Bilgiler Ya-

rışmasında dereceye 
giren ilk üç gruba ve 
Kur'an-ı güzel okuyan 
öğrencilere tablet hediye 
edildi.
Bütün katılımcılara Di-

nimi Öğreniyorum ( 3. 
Ciltlik eser) Müslüman-
lar Dergisi, Mevlid, takke 
veya başörtüsü ve Tespih 
hediye edildi.
Tablet alanlar arasında 

" Yasin Süresini" nok-
sansız ezberleyen 12 
yaşındaki Suat ile " Aye-
tülkürsi, Amenerrasülü, 
Hüvallahüllezi ve Namaz 
sürelerini " ezberleyen 8 
yaşındaki Enes Bozov da 
vardı. 

Bölümler arasında " 
Karagözler, Hatipler ve 
Zvezdel" Kur'an Kursu 
öğrencileri ilahiler okudu.
Üçüncü seçilen Killi gru-

bunun hediyesini Müftü 
Vekili Erhan Receb, ikin-
ci seçilen Ispalar Kuran 
Kursu'nun hediyesini Be-
lediye Başkanı Akif Akif 
sundu. Birinci seçilen 
Kırcaali Erkek Kursu ile 
güzel Kur'an okuyanların 
hediyelerini Kırcaali Müf-
tüsü Beyhan Mehmet arz 
etti.
Mehmet, Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından Ra-
mazan görevlisi olarak, 
Müftülüğün bünyesinde 
iki buçuk ay hizmet ve-
ren Muammer Yılmaz ve 
Abdullah Özü Çalışır Ho-
calara takdir ve teşekkür 
plaketi takdim etti. Prog-
ram dua ile sona erdi.
             Kırcaali Haber

Gorna Kula’da yeni yapılan 
cami törenle açıldı

Krumovgrad (Koşukavak) Bölge Müftüsü Nasuf Halil 
Gorna Kula (Madanlı) köyünde yeni yapılan caminin 
açı lışında hazır bulundu. 
Açılış tö - renine etraf köy 
ve şehirler- den çok sayıda 
v a t a n d a ş katıldı. 

K r u - movgrad Bölge 
Müf tülüğü tarafından yerli 
halk adına Sindellili Hafız 
İsmail Tür- ker Camisi’nin 
inşaatı için verdikler i mali 
destek ten dolayı gazeteci 
ve  yazar Mehmet Türker 
ve işadamı Kadir Kırcı’ya şükranlar arz ediliyor.

Kırcaali bölgesinde ana 
yollarda onarım sürüyor

Kırcaali Valisi İliya İliev, 
Karayolları İl Müdürlüğü 
tarafından bölgedeki ana 
yolların kış başlangıcına 
kadar her türlü kış koşul-
larında kullanıma uygun 
hale getirileceği güven-
cesini vermesini istedi. 
Ulusal yolların onarımı 
için gerekli kaynaklar sağ-
landı. Mart ayında yoğun 
kar yağışından en büyük 
hasar gören Kırcaali-Ar-
dino (Eğridere) - Smolyan 
(Paşmaklı) ili sınırına ka-
darki 50 kilometrelik yolun 
onarımı devam ediyor. 
Tüm destabilize süreçler 
ortadan kaldırılacak ve 
gerektiğinde makinelerle 
yama çalışmaları yapıla-
caktır. Yolun komple ye-
niden yapılandırılmasına 
ilişkin Bölge Kalkınma 
Konseyi kararı ve Yol 

Altyapısı Kurumunun da 
olumlu bir görüşü var.

Byal İzvor (Akpınar)-
Padina (Makmutlu) ve 
Stoyanov Most-Banite 
yollarının onarımına ilişkin 
de çalışmalar yürütülüyor. 
Karayolları İl Müdürlüğü 
tarafından kış mevsi-
minden önce Çernooçe-
ne (Karagözler)-Çiftlik-

Çernooçene yönünde 
Stremtsi (Göklemezler) 
bölgesindeki heyelan ve 
Beli Plast yakınlarındaki 
iki heyelanın önüne geçi-
leceği garanti edildi. Pro-
jeler hazır, ulusal bütçe-
den kaynaklar tahsis edil-
di ve birkaç aya kadar in-
şaat işleri tamamlanacak. 
Momçilgrad-Krumovgrad 

(Koşukavak) yolunda Ka-
ramfil (Kulfalı) yakınların-
da oluşan heyelan bölgesi 
güçlendirilecek. Projenin 
maliyeti 2,4 milyon leva. 

Val i ,  “Kırcaal i -Most 
(Köprülü) yolunda asfalt 
yama çalışmaları yapıldı. 
Bu yol son derece önemli, 
çünkü ağır yük kamyonla-
rı tarafından kullanılıyor. 
Yolla ilgili Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programınca bir proje 
hazırlıyoruz” diye bildirdi. 

Asfalt yama çalışmaları-
nın yanı sıra yeni işaret-
leme çalışmaları, güven-
lik çiti montajı ve şosede 
görünürlüğün iyileştiril-
mesi için çalı ve atıkları 
temizleme çalışmaları da 
yapılıyor.

                Kırcaali Haber

Haskovo’da dini bilgiler yarışması
H a z i r a n  a y ı n d a 

Türkiye’den bir bayan 
konuk vaize olarak 
üç aylık staj için Has-
kovo (Hasköy) Bölge 
Müftülüğü’ne gönderil-
di. 
Türkiye Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından 

Bulgaristan’a gönderi-
len Vaize Vildan Öz, üç 
ay boyunca Haskovo’da 
Kız ve Bayan Kuran 
Kursu’nun öğreticiliğini 
yaptı. Bunun dışında 
konuk vaize Haskovo’ya 
komşu yerleşim yerle-
rinde de bayanlarla gö-

rüşerek, çeşitli şekiller-
de eğitim gerçekleştirdi. 
Ev sahipliği yapan 

Haskovo Bölge Müf-
tülüğü, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na ve Vildan 
Öz’e Haskovo bölgesin-
de kız ve bayanların ba-
şarılı bir şekilde eğitimi-

ni gerçekleştirmesinden 
dolayı teşekkür ediyor. 
Kalbi şükranlarla ve 

kendisiyle tanışmak-
tan duydukları sevinçle 
birkaç gün önce konuk 
vaize Bulgaristan’daki 
öğrencileri tarafından 
Türkiye’ye uğurlandı. 

Çernooçene’de Yaz 
Kuran Kursu sona erdi

Bu yıl da 21 çocuk Kırcaali Bölge Müftülüğünün de-
netimi altında Çernooçene (Karagözler) ilçe merkezi 
Cami Encümenliği tarafından organize edilen Temel 
Dini Bilgiler Yaz Kuran Kursu’nu başarıyla tamamla-
dı. Onların Kuran Kursu Hocası, Çernooçene Merkez 
Camii İmamı Şaban Müslim. 45 gün süren eğitim sıra-

sında çocuklar İslam dini, namaz sureleri, dua etme, 
Kuran okuma, dini merasimler hakkında temel bilgi 
sahibi oldular. 

Kuran Kursu öğrencileri, Momçilgrad (Mestanlı) ka-
sabasında düzenlenen bölge yarışmasına da katıldı.

Çernooçene Belediyesi, küçük öğrencilere çeşitli 
hediyeler sağlayanlar arasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Aydın Osman, yaz tatilinde baş-
kalarına saygı, hoşgörü ve ihtiyaç sahiplerine yardım 
etmek gibi İslam dini hakkında temel bilgileri öğrenme-
lerini tercih etmelerinden dolayı çocukları tebrik ediyor.
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Başbakan Boyko Borisov, Türkmenistan'a 
ilk ziyaretini gerçekleştirdiBaşbakan Boyko Bori-

sov, Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı Gurbangulu 
Berdimuhamedov i le 
yaptığı görüşmede iki ülke 
arasındaki ekonomik iliş-
kilerin derinleştirilmesini 
ele aldı. 

B a ş b a k a n ,  “ B u l -
gar inşaat ş irket ler i, 
Türkmenistan’ın altya-
pısının kurulmasında ve 
gerçekleştirilen kapsamlı 
inşaat programlarında 
son derece başarılı bir 
şekilde kullanılabilecek 
önemli kapasite ve dene-
yime sahip” diye kaydetti. 

Türkmenistan’ın Devlet 
Başkanı, kentsel gelişim 
ve altyapı inşaatı alanla-
rında Bulgaristan’ın de-
neyimine karşı büyük ilgi 
gösterdi. 

İ k i  d e v l e t  l i d e r i , 
Bulgaristan’da Karade-
niz liman terminallerinin 
potansiyelinin ve büyük 
kaynaklarının daha ak-
tif olarak kullanılması ve 
onların Batı ve Merkez 
Avrupa’dan Karadeniz 
üzerinden Asya’ya transit 
yük taşımacılığına ilişkin 
intermodal taşıma mer-
kezleri olarak geliştiril-

mesinin üzerinde durarak, 
uluslararası taşımacılık 
alanında ortak hareket 
edilmesi imkanlarını ele 
aldılar. 

Boyko Borisov’un ifade-
lerine göre Varna - Poti, 
Tiflis ve Bakü üzerinden 
Varna- Türkmenbaşı ara-

sında düzenli demiryolu 
yük taşımacılığının ge-
liştirilmesi için potansiyel 
imkanı mevcut. 

Türkmenistan’ın baş-
kenti Aşgabat’ta yapı-
lan görüşme sırasında 
Boyko Borisov, “Trans-
Hazar Doğalgaz Boru 

Hattı, Türkiye ve Yuna-
nistan ile inter-konnek-
tör bağlantıları aracılı-
ğıyla Türkmenistan’dan 
Bulgaristan’a doğal gaz 
taşınmasına imkan su-
nacak. Bu ülkemize gaz 
tedarik eden kaynakların 
gerçekten çeşitlendirilme-

si amacına ulaşmak için 
ciddi bir adım olacaktır” 
diye belirtti. 

Boyko Borisov ve Gur-
bangulu Berd imuha -
medov, Bulgaristan ile 
Türkmenistan arasında 
enerji alanında işbirliğin 
derinleştirilmesi imkanla-
rını ele aldılar. Başbakan 
Borisov, Türkmenistan’ın 
Trans-Hazar Doğalgaz 
Boru Hattı projesinin ger-
çekleştirilmesiyle doğal 
gaz tedarikine ilişkin kay-
nakların ve yolların çeşit-
lendirilmesi imkanı bağla-
mında Bulgaristan dahil, 
Avrupa Birliği’nde enerji 
güvenliği açısından büyük 
önem arz ettiğinin altını 
çizdi. Bulgaristan Başba-
kanı, petrol ve doğal gaz 
keşfi ve elde edilmesinde 
ve Türkmenistan sınırları 
dahilinde elektrik enerjisi, 
doğal gaz ve petrol altya-
pısının oluşturulması ve 
teknik hizmetler sunulma-

sında Bulgar şirketlerinin 
de katılması imkanlarına 
ilgi gösterdi. 

Berdimuhamedov, iki 
ülke arasında ekonomik 
ilişkilerin ve ikili ticaret 
ilişkilerinin güçlendirilme-
sine ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti. Cumhurbaşkanın 
ifadelerine göre Türk-
menistan Bulgaristan’a 
büyük değer veriyor ve 
ülkemizle yapılan işbirliği 
ve yatırımları güçlendir-
meye hazır. 

Boyko Borisov ve Gur-
bangulu Berdimuhame-
dov, deneyim değişimi, 
uzmanlık eğitimi ve somut 
projelere yatırımlar şek-
linde turizm, eğitim, bilim 
ve kültür alanında ortak 
hareket etme gerekliliği 
üzerinde durdular.

Başbakan Boyko Bori-
sov, Aşgabat’a yaptığı bu 
ilk resmi ziyarete davet 
eden Berdimuhamedov’a 
özel teşekkürlerini sundu. 
İki lider, ikili diyaloğun dü-
zenli olarak sürdürülmesi-
ne kesin niyetli olduklarını 
dile getirdiler. 

             Kırcaali Haber

Bulgaristan ile Türkmenistan arasında inşaat ve 
mimarlık alanında işbirliği sözleşmesi imzalandı
B a ş b a k a n  B o y k o 

Borisov’un Türkmenista-
na resmi ziyareti çerçeve-
sinde Bölgesel Kalkınma 
ve İskan Bakanı Lilya-
na Pavlova ve Türkmen 
meslektaşı Çarıy Ataev 
iki ülke arasında inşaat 
ve mimarlık alanında iş-
birliğine ilişkin sözleşme 
imzaladılar.

Sözleşme iki ülke ara-
sında kalıcı ortaklık oluş-
turulması ve ekonomik 
ilişkilerin güçlendirilmesi-
ne ön koşullar yaratacak.

Sözleşmenin imzalan-
masıyla belirtilen karşılıklı 
çıkar alanlarında iki ba-
kanlık arasında işbirliğin 
aktifleştirilmesi ve inşaat 
alanında ve inşaat mal-
zemeleri üretiminde iki 
ülkeden ekonomik subje-

ler arasında ortaklık oluş-
turulmasına aktif olarak 
katkı vermesi bekleniyor. 

Türkmenistan, çabaları-
nı ülkenin genel kalkınma 
programı doğrultusunda 
son derece yüksek hızda 
inşaat sektörünün gelişi-

mine yönlendiren dünya-
da en hızlı gelişen ekono-
milerden biridir. Şu anda 
ülkede çok sayıda konut 
ve kamu binaları, tesisler, 
yol, spor, su ve demiryolu 
altyapısına ilişkin yapılar 
inşa ediliyor. 

Sözleşme, inşaat ve 
mimarlık alanındaki mev-
zuat, kentsel yönetim ve 
kalkınma ve sürdürülebilir 
kalkınmaya ilişkin ilkele-
rinin geliştirilmesi ve uy-
gulanması, sismik direnç 
sağlanmasında deneyim 
alışverişi, binalarda ener-
ji verimliliği ve binaların 
yenilenmesi, sivil toplum 
kuruluşları ve branş birlik-
leri arasında temasa ge-
çilmesinin desteklenmesi 
ve başka belirli yönlerde 
işbirliği somutlaştırıyor. 

Sözleşme, iki ülkenin 
mevcut reel imkanları ve 
onların kurumlarının ikili 
ilişkileri geliştirme ve güç-
lendirmeden ibaret karşı-
lıklı çıkarlarına dayanıyor. 

              Kırcaali Haber

Yaya geçitler 
yenilenecek

Kırcaali Belediyesi ulaşım uzmanı Slavi Dimit-
rov, “Kırcaali Belediyesi, yeni 2015-2016 eğitim 
öğretim yılının başladığı 15 Eylül’den önce tüm 
yaya geçitlerini yenileyecek. Okulların yakının-

da olan yaya geçitleri öncelikli olarak işaretle-
necek” diye bildirdi. Bu faaliyetin belediyenin iş 
planında öngörüldüğünü belirten Dimitrov, “Şu 
anda ana caddeler boyunca işaretleme çalış-
ması yapılıyor” diye paylaştı. 

Dimitrov, okullara yakın yaya geçit çizgilerinin 
silindiğine dair ihbarda bulunulduğunu aktardı. 
Otets Paisiy Lisesi’ne yakın kilise tarafında hiç-
bir yaya geçidinde çizgilerin korunmadığı anla-
şıldı. Okula giderken yaya geçitlerinden geçen 
çocuklardan başka kilise önündeki bahçede 
oynayan çok sayıda çocuk da buradaki yaya 
geçitlerini kullanıyor.

Kırcaali Trafik Polis Şube Müdürü İvan Bakır-
ciev, yaya geçitlerin en kısa zamanda yenilen-
mesi gerektiği kanaatindedir. Bakırciev, kilise-
nin bulunduğu Erkzarh Yosif sokağında şimdilik 
trafik kazaları olmadığının altını çizdi.

Son 50 yılın en güçlü "El Nino"su yaşanabilir
Dünya Meteoroloji Ör-

gütü, mart ayında baş-
layan El Nino doğa ola-
yının, 2015 yılının son 
yarısında etkisini giderek 
artırabileceğini ve son 50 
yılın en güçlülerinden biri 
olabileceğini bildirdi.
Örgütten yapılan açık-

lamada, bu küresel 
okyanus ve atmosfer 
olayının tropik Pasif ik 

Okyanusu'nda şu an 
mevcut olduğu ve bu yı-

lın sonuna doğru etkisini 
giderek artabileceği ifade 

edildi.
Pasifik Okyanusu'nda 

deniz yüzeyi sıcaklığının 
ortalamanın 2 derece 
üzerine çıkabileceği be-
lirtilen açıklamada, 2015 
yılının son yarısında etki-
sini giderek artırması ön-
görülen El Nino'nun, son 
50 yılın en güçlülerinden 
olabileceğine işaret edil-
di.

El Nino, yarattığı ısıtıcı 
etki nedeniyle kasırgala-
ra, şiddetli yağışlara, taş-
kınlara, kuraklıklara, yan-
gınlara ve tarımsal ürün 
kayıplarına yol açıyor, 
bütün bunların sonucu 
olarak da salgın hastalık-
lar artıyor ve çok sayıda 
kişi ölüyor.

        Anadolu AJANSI 
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Türkiye İle Bulgaristan Arasında Gençlik Zinciri

1 Eylül Kırcaalili bir gurup 
genç, Türkiye ile Bulgaristan 
Arasında Gençlik Zinciri Proje-
si çerçevesine 13 gün sürecek 
Türkiye gezisine hareket etti. 
Etkinliğin amacı, Bulgaristan’da 
yaşayan Türk gençlerinin ana-
dilini sahiplenmelerine ve ge-
liştirmelerine, Türk kültürüyle 
bütünleşebilmelerine, tarihsel 

ve kültürel etkileşim aracılığıyla 
gençlerin Türk kültürüne aidiyet 
duygusu kazanabilmelerine kat-
kı sağlanmasıdır. Ayrıca projeye 
katılan gençler, Balkan Türkle-
ri konusunda çalışmalar ger-
çekleştiren dernekler, STK’lar, 
YTB hakkında aydınlatılması, 
bu oluşumların faaliyetlerine 
yönlendirerek ülkelerinde Türk 

dili ve kültürünün birer gönüllü-
sü olmaları konusunda ön ayak 
olunması hedeflemektedir.

Başta Çanakkale, İzmir, Ma-
nisa, Bursa, Yalova, Kocaeli, 
İstanbul gibi Türkiye’nin birçok 
şehrini ziyaret edecek olan 
gençler, Türkçe seminerleriyle 
Türk Edebiyatının başyapıtla-
rıyla, önde gelen Türk yazar ve 

şairleriyle tanışma olanağına 
sahip olmaları, tarihi yerleri 
ziyaret etmeleri beklenmek-
tedir. Proje sahibi olan İzmir 
BALGÖÇ Derneği, Bulgaris-
tan ile sosyal, kültürel bağları 
geliştirmeye, Bulgaristan’da 

Türkiye’nin imajını güçlendir-
meye de katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. Faaliyetler, 
Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Birliği işbirliğinde 
yürütülmektedir.
                       Harun BEKİR

HÖH, seçimlerde 40 belediye 
başkanlığı için mücadele edecek
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

(HÖH) temsilcileri, yerel se-

çimlere katılmak üzere partinin 
Merkez Seçim Komisyonu’na 
(MSK) kaydını yaptırdı. HÖH 

Başkanı Lütfi Mestan’ın ifade-
sine göre parti gelecek yerel 

seçimlerde 40 belediye 
başkanlığı makamı için 
mücadele edecek. 

HÖH temsilcilerinin 
MSK’ya sunduğu imza 
dilekçesinde 6600 imza 
yer alıyor. Mestan, “İm-
zaların sayısının önemi 
yok” diyerek, HÖH’ün 
seçmenlerdeki büyük 
motivasyona ve yerel 
yönetimde uzman po-

tansiyeline güvendiğinin altını 
çizdi.                 Kırcaali Haber

Kırcaali Kulübü güreşçileri birçok ödül kazandı
Kırcaali'nin Opılçenko (Hacı-

mehmetler) köyünde kurulan 
Kırcaali Güreş Kulübü’nün 
genç güreşçileri Razgrad’ın 
Tsa r  Ka loyan  ( To r l ak) 
İlçesi'nde düzenlenen güreş 
turnuvasında başarılarına ye-
nilerini ekleyerek birçok ödül 
kazandı. Melih Metin ve Barış 
Mehmet, bir birincilik ve bir 
ikincilik elde ettiler. Bayram 
Mehmet ise bir ikinciliği ve bir 
üçüncülüğü kazandı.
Kulüp yönetimi, Opılçens-

ko’daki güreş okulunun henüz 
yeni kurulduğu göz önünde 
bulundurarak, sıralamada bu 

dereceler in elde 
edilmesini büyük 
başarı olarak de-
ğerlendiriyor.
Güreşç i ler  de, 

kulüp yönetimi de 
ulaşım sağlayan 
Kırcaali Belediyesi-
ne ve konaklama ve 
yemek masraflarını 
karşılayan Kaloyan 
Belediyesine teşek-

kürlerini sundu.
                       Kırcaali Haber


