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Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali
Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis İle Görüştü
len ilerlemenin yanı sıra Kırcaali
Belediyesi’nin kardeş Türk belediyeleri ile işbirliği ve ilişkileri
ele alındı.

Görüşmede kültür, eğitim, turizm ve spor alanında yapılan
projelerde yerel düzeyde işbirliği olanakları tartışıldı.

Başkonsolos Hüseyin Ergani
Kırcaali Valisini ziyaret etti

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Türkiye
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile resmi bir
görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Belediye Meclis
Başkanı Hüseyin Ahmet ve Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Latif Rasim de hazır bulundu.
Müh. Azis, Türk diplomata Kırcaali ilçesinin Organize Sanayi

Bölgesi, belediye yönetiminin
çektiği Türk şirketlerinin yatırımları da dahil olmak üzere şehre
yapılan yabancı yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Belediye Başkanı, Kırcaali'deki
koşullar ve yatırım fırsatlarının
Türkiye'deki kardeş şehirlerde
düzenlenen iş dünyası ile buluşma toplantılarda tanıtılması
planlandığını ifade etti.

Belediye Başkanı, son dönemde tamamlanan 5 okul ve 1 anaokulun tadilatı ve donatımı yapılan eğitim altyapısı projesi de
dahil olmak üzere Avrupa Birliği
(AB) fonlarından sağlanan hibe
desteği ile uygulanan projeleri
anlattı.
Görüşmede Prileptsi (Salifler)
semtinde inşaatı devam eden
yeni cami yapımında kaydedi-

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali ziyareti kapsamında Vali Nikola Çanev’i makamında ziyaret
etti. İş fırsatları ve ticaret hacmini artırma imkânları, Balkanlar'daki
jeostratejik projeler ve mülteci sorunu toplantının kilit konularıydı
Çanev, “Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Varna'daki liderlerin toplantısından sonra birkaç yıl içerisinde hızla
gelişiyor. Başbakan Borisov ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları ve aralarındaki mükemmel diyalog sayesinde Bulgaristan
sınırında göç baskısı sıfır düzeydedir” diye kaydetti.
Başkonsolos, “Bulgaristan'ı terörizmle mücadelede ve AB'ye
katılma isteğimiz konusunda bizi destekleyen kardeş ve müttefik bir ülke olarak görüyoruz” dedi. Onun ifadesine göre Türkiye,
Suriye'den 4,5 milyon mülteci kabul etti ve 1 milyon Suriyelinin
daha gelmesini bekliyor. Bu yüzden bu ciddi insani krizle başa

Mestanlı ve Yassıköy belediyeleri, yeni ortaklık fırsatları arıyor
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı İlknur Kazim ve
Yunanistan’dan kardeş şehri
olan Yassıköy (İasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin, yaptıkları görüşmede Momçilgrad
Belediyesi’nin Yassıköy Belediyesi partnerliğinde Bulgaristan
ve Yunanistan sınır ötesi bölgesini kapsayan programlar kapsamında proje başvurusunda
bulunması konusunda anlaştı.
İkili, "Uzak Bölgelerde Sağlık
Hizmetlerine Erişimi İyileştirmeye Yönelik Politikalar" isimli
proje ile ilgili düzenlenen bilgilendirme seminerine katıldı.
Projenin Yunan tarafındaki ortakları Uluslararası Eğitim ve
Geliştirme Ajansı, Rodop Bölgesel Kalkınma Ajansı, Selanik

Aristo Üniversitesi, Yassıköy ve
Kozlukepir (Ariana) belediyeleridir. Bulgaristan tarafından yararlanıcılar Haskovo (Hasköy)
Bölge Sağlık Müfettişliği, Rodop

Belediyeleri Birliği ve Momçilgrad ve Krumovgrad (Koşukavak)
belediyeleridir.
Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, ”Yunanistan’ın

Yassıköy Belediyesi’nin temsilcileri ile çok verimli bir diyalog
kurduk. Her iki ilçenin sakinlerine gerçek anlamda fayda
sağlayacak ve bölgemizin gelişmesine katkıda
bulunacak öncelikli
alanlarda ortak sınır
ötesi projeler uygulayabileceğimize
inanıyorum” diye
kaydetti.
H eye t l e r a r a s ı
görüşme sırasında
Momçilgrad Belediyesi, geleneksel
olarak her baharda
Yassıköy ilçesinde gerçekleştirilen Kiraz Festivali programına
resmi olarak davet edildi.
Kırcaali Haber

çıkmak için AB’nin hem siyasi hem de mali desteğine ihtiyacı var.
Vali ve Başkonsolos, iki halk arasındaki güçlü tarihsel bağları
vurguladılar ve Kırcaali'yi etnik ve dini hoşgörünün örneği olarak
gösterdiler.
Diplomat, Vali’yi yerel seçimlerde elde ettiği yüksek destek oranından ötürü tebrik etti ve Kırcaali ili ile yoğun ikili temasların devam edeceği inancını dile getirdi.
Çanev ve Ergani, TürkAkım doğal gaz boru hattının ve enerji,
ulaşım, ticaret ve başka alanlardaki karşılıklı yarar sağlayan diğer
projelerin önemi hakkında yorumda bulundu.
Başkonsolos Kırcaali'deki sanayi bölgesi projesiyle çok ilgilendi
ve bir sonraki ziyaretinde araziyi görmek istedi. Diplomat ayrıca
büyük bir Türk hipermarket zincirinin şehrimizde mağaza açmayı
düşündüğünü açıkladı.
Vali, aralarında bulunan Teklas Holding'in önde yer aldığı bölgede Türk yatırımlarının somut varlığını vurguladı.
Çanev, diplomata Rodoplar’dan kar manzarası resmi, gazeteci
ve araştırmacı Georgi Kulov’un kitaplarını ve baharı gelişini müjdeleyen geleneksel Bulgar martenitsası hediye etti.
Görüşmede Vali Yardımcıları Sevda Kamburova ve Leman Ali
de hazır bulundu.
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Kişinin Adı (Blaga Dimitrova)
Adı, Baba Adı, Soyadı.
Tüm kimlik belgelerine
bunları yazmalısın.
Bunlar olmadan sen
“hiçbir kimse”sin. Adını
sen seçmiyorsun, ama
hayatının ilk bilinçli adımlarından son adımlarına
kadar ‘Ad’ını sen yaratıyorsun. Onu gün be gün,
çabalayarak yaratıyorsun.
Adını temiz korumak için
sefalete, çileye katlanıyorsun. Hatta bir takım bilinmeyen iç yasalara göre,
istemeden ‘Ad’ına benzemeye başlıyorsun. O sana
anne kucağındaki ninniden, büyüklerinin seni
eşikten çağırmalarından,
pencere altında akranlarının haykırışlarından beri,
bütün sevdiğin ve düşman
bildiğin seslerle, kendi cildin gibi sana yapışmıştır.
Senin özel yükümlülüklerin, vatandaşlık ve insanlık borcun sana ‘Ad’ınla
hitap eder. Ve sen ‘Ad’ına
önem, değer veriyorsan
sessiz kalamazsın. Büyük felaketlerde, senin
için ‘Ad’ın, hayatından da
önemlidir. Yalnız ve yalnız
temiz ‘Ad’ını kirlememek
için ölüm tehlikesini göze
alabilirsin. O, dünya önünde senin Yüzündür, senin
Onurundur, senin emsalsiz Kişiliğindir. Senin
ölümünden sonra ‘Ad’ın
yakınlarına, belki de Halkına kalacaktır. Böylece,
sen ‘Adınla’ yaşamakta kalacaksın. Kahpelik
ederek vicdanını satarsan, sen ‘Ad’ına ebediyen
leke sürmüş olursun. Ne
Zaman, ne Fezaya kaçış,
ne de unutkanlık-bunların
hiç biri bunu silemeyecektir, bu leke senin en gafil
zamanında karşına çıkacaktır. Bu lekeyi sözle
silemezsin, bu lekeyi sırf
bir ülkü için feda ettiğin,
kendi kanın, fedakârlık ile
yaptıkların, temizleyebilir.
Baba ‘Ad’ını sana veren
büyüğün, onu hayatı boyunca, senin için bu ‘Ad’ı,
yaşamın sinsi kapanlarından korumuştur.
Toplum seni ilk defa bu
‘Ad’ınla kabul etmektedirsen ‘Belli Bir Kişinin’ çocuğusun. Bundan sonra
sen, onu çamurlamamaya
ve aşağılamamaya özen
göstererek ve daha da yüceltmeye çalışarak, buna
kendi karakter özelliklerini katarsın. Yaşların ilerlemesi ile ‘Baba Adının’
değeri senin için git gide
artar, o daha fazla “senin”
olur, ona ne kadar da çok
borçlu olduğunu anlarsın,
onunla iftihar edersin,
onun alçakgönüllülüğünde ve bilinmezliğinde, gizli
olan gerçek erdemleri
keşfederek onun vasiyetine daha da bağlanırsın.
Soyadın seni soy zincirine bağlar. Soy zincirimiz,
tarihi Balkanlı kaderimiz

nedeniyle, birçok kez
kopuktur, yüzyılların fırtınasında yeniden kurulamaz şekilde, dağılmıştır.
Fakat dedenden veya
büyük atandan sana aktarılandan, soysuz olmadığını, zamanın alaboralarına dayanmış bir soya
ait olduğunu, sana miras
olarak bir Soyadı temin
edebilmiş sülaleye mensup olduğunu iletmektedir. Bu hiç de az değildir.
Bu her şeydir. Bu kısacık
var olmanın Kalıcılığıdır.
Onun vasıtası ile sen
Geçmişin ve Geleceğin
arasında canlı bir zincir
halkasına dönüşmektesin.
Soyadına el uzatan, seni
Zaman dışı eder, seni kö-

na bakmaksızın, kendini Türk veya Müslüman
bilen vatandaşlarımızın
‘Ad’larını işte böyle, zorla
aldı. Bu yüzyıllarca halkların kavşağı olan Balkan
yarımadasında, milletlerin soylarını tespit etmek,
Bulgarların da soylarını
tespit etmek kadar zordur. Nesillerin, toplum
içinde beraberliğini teyit
eden kutsal devamlılığına,
kirli eller sokulmuştur. Bir
Rodop Pomak köyünde
şunu duydum: Çocuklar,
genç bayan öğretmenin onlara seçtiği: Elitsa,
Borko, Sırnitsa, Elenko ve
diğer yeni isimler almıştır.
Eve gelince acayip bir
değişim gözlenmektedir.

inka” takılarının geldiğini ve bunların soy ağacı
hakkında yeterince bilgi
verdiği aşikârdır. Bugün,
21 y.y eşiğinde, ortaçağ
vahşetlerini tekrar etmek
mümkün mü?
Bu barbarlık sırf Müslüman ahalisi ile kısıtlı değildir. Bu insan haklarının
genel ihlalinin bir parçasıdır. Benim has Bulgar
adım de alınarak bana
“soyunu satan”, “hain”,
“demagog”, “kışkırtıcı”
gibi aşağılayan yaftalar
yapıştırılmadı mı? / “Lit.
Front” gazetesi-9.11.89 ve
kapalı parti toplantıları/.
Bunların benim şahsıma
uygun olup olmadığı sorgulanmamaktadır. Kimse

kensiz ağaca dönüştürür.
Ve işte böyle sende, kan
bağlı olduğun Soy bilinci
uyanır. Bunların zamanı
geçtiği inançlar diye düşünsen bile, kaybetmenin
verdiği o dayanılmaz acı
seni kendine getirir. Baba
adınız sizden alındığında içinizde ummadığınız
aşağılanma ve intikam
hissi uyanır. O derinliklerimizden kalkıp gelen,
geçmişte aileler yok eden,
“kan davası” hakkımız –
bizi Öç alma hakkımız,
“vendetta”, dalgası alır.
Zorla kendi ‘Ad’ınızı koparıp başka ‘Ad’la değiştirilmesi kişiliğinize dayanılmaz bir tecavüzdür! Seni
“sen olarak” yok etmek,
yüz hatlarını silmek üzere
çehrene kükürt asidi atmışlar gibi olursun.
Böyle bir terör eylemi
insan onurunun özüne - “kişinin kendiliğinin
bilinci”ne dokunur. Seni
özgeçmişinden yoksun
bırakırlar. Haklı infialiniz
ve hiddetiniz, onurunuzu
savunmak, toplumda yerini korumak, hayattaki
edinimlerinizi savunmak
üzere bilinmeyen şekiller
alıp, bilinmez yollara koyulabilir. İnsanın gayesi
bir ‘Ad’dan başka nedir
ki…?
Bulgar idaresi, soyları-

Eski âdete göre, soyun
zincirini devam ettirmek
üzere, torun dedesinin
adını taşımaktadır. Şimdi, adlarını alıp, korunup,
onların ‘Ad’ları ile ölümsüzleşeceği tesellisi yaşlılardan alınmıştır. Ve torunların aldığı yeni ‘Ad’ları
kendilerine takmaktadır.
Dünya onlar için tersine
dönmüştür. Bunlar, sanki yaşamamış, sanki bu
dünyada emek vermemiş
gibi, kimsenin bilip hatırlamadığı, Elitsa nine, Borko
dede olarak ölecektir.
Burada kan dökülmemektedir. Trajedi başka
yerdedir: kişinin izleri silinmektedir. Soydan gelen
göbek bağının, soy zincirinin koparılması, çocuk
ve ebeveynlere, kardeşlere ve kız kardeşlere, farklı
‘Ad’lar konulması daha da
küstahça, dehşet vericidir.
Tank muhasarası ile desteklenen bürokrasi emirleriyle, yüz yıllarca temiz
Bulgar dilinde söylenen
fevkalade güzel “Feyminko le mome”, “Rafinka”,
“Seyfinka bolna leji” Rodop şarkılarının adlarını
da mı değiştirecekler?
Biz dramatik tarihimizden
bu adların yatağanla konulduğunu bilmekteyiz,
ama yatağan altından
bize kadar ıslav “-ina”,“-

bana bu Adımın değiştirilmesine nedenin ne olduğunu açıklamıyor, bunlara
ne hakla layık olduğumu
anlatmıyor. İftiralardan
kendimi savunmama fırsat vermiyor. Hatta tersine. Şimdiye kadar hayatımda yaptığım her şeyin
üzerine çizgi çiziliyor. Bir
kişiye yapılan tehdit, herkese yapılan tehdit olduğu
bilinir.
Daha kaç kişiye tükürüldü, iftira atıldı? Daha kaç
sanatçının isimleri inkâra
ve sessizliğe gömüldü,
bu ülkede kaç genç yaratıcı daha filizlenmeden
yok edildi? Her gün geçtiğimiz sokakların isimleri
kaç kere değişti? Ben nerede yaşıyorum? Bu şehir
benim şehrim mi, yoksa
hayatımı alıp değiştirdiler
mi? Benim hayatımı kim
sahipleniyor? Benim ülkemde hiç mi ‘Ad’ın değeri
yok? Yoksa o, körü körüne, idarede bulunanların
key f iyetinde, emrinde
mi? Zorla ‘Ad’ değiştirmek
Geçmişi iptal etmektedir,
tecrübeyi silmektir, tarihi
ezip geçmektir. Müslüman isimli insanların Tıbbi
belgeleri bile yok edilmiştir! Dozerlerle mezarlar
karıştırılmış, üzerinde hilal olan mezar taşları yok
edilmiştir! Ölülerin hatıra-

sına korku ve saygı yok!
Sayısız mahkeme belgesi, adliye arşivleri, belediyelerde medeni kayıtlar,
okullarda okul defterleri
ve Türk ismi taşıyan şahadetnameleri yok edilmiştir! Bu sonuçları şu an görünmeyen ve bilinmeyen,
geleceği ağırlaşacak BİR
TOPLUMSAL SUÇTUR!
Ad bir anda değer kaybetmekte ve toplumsal
fonksiyonlarını kaybetmektedir. O, tamamen
silik, anonim bir bürokrasinin elindedir. Dokunulmaz olması gereken ‘Adı’
almaya hakkın varsa, o
zaman onur yok olmuştur, o zaman sana her
şey müsaade edilmiştir.
Hatta hayatını kaybetmiş
kahramanların bile ‘Ad’ları
hunharca, küstahça değiştirilmiştir (örneğin ölümünden sonra Yordanka
Nikolova ilkönce Çankova
olmuş, sonra ise, idare tepelerinde rotasyona göre,
yeniden Nikolova olmuştur). Halkın hafızasından
bilim adamlarının, toplum bilimcilerinin, kültür
faaliyetleri yürütenlerin
isimleri silinmiştir. Vatanımızın ne kadar şanı
şerefi çalınmıştır! Aynı
zamanda milli ruhumuzun
ifadesi olarak şerefsizlerin
isimleri dalgalanmaktadır.
Biz Paris Konferansı’nda
vatanın onurunu koruma
çabasında iken Vatan
Cephesi’nin 31 Mayıs, 1
ve 2 Haziran’da başkentte ve taşrada, düzenlediği
büyük gösterilerde Yeniden Yapılanma ve Açıklık
Kulübünün 200-den fazla
üyesi yuhalanmıştı. Siz,
ezberlediğiniz “Hainlere
ölüm!”, ”Ülkemizde Vatan
hainlerine yer yoktur!”
sloganlarını bağırıyorken, siz genç slogancılar, “hain” ilan ettiğiniz bu
adamlar arasında bahsi
geçen Vatan Cephesini,
ölüm tehlikesi altında,
kuranlar var olduğunu biliyor musunuz? Ve kendi
temiz ilkeli doğuşunda,
(daha uçuruma yuvarlanmamıştı) neden “Vatan
Cephesi” adını aldığını
biliyor musunuz? Bu, vatanımızın, insanlarının
din, etnik, dil, adet ve örf
farklarını gözetmeksizin
bir çatı altında toplamak,
faşist, ırkçı ve irtica taraftarı olmamaları için yapılmıştı. Savaş,1942-43
yıllarında, Vatan Cephesi taraftarları olan ilk
illegal olan öğrenci grubundaydım. Biz o zaman
aydınlara karşı sloganlar
kaldırmıyor, yurdumuzu
faşizmden kurtarmak için
elimizden geleni yapıyorduk. Korkunç olan şimdiki güçsüzlüğümüzdür.
Korkunç ve ayıp! Bizim
gençlik grubumuzu kuran
Yani Stoevski bir mezarın-

dan kalksa da, bu günkü
resmi, idarenin malı olan
Vatan Cephesi’nin düzenlediği, başında Lazar
Stamboliev olan, kendi
programına ters düşen,
şoven şiarları kaldırılan
şimdiki gösterileri bir görse… Sofya sokaklarında,
pencerelerimin altında
“Hainler mahkemeye!”,
”Soyunu satanlara ölüm!”
sloganlarını kaldıranlara
şu “açıklık” döneminde
hitap edebilseydim, onlara ilkönce Vasil Levski’nin,
özgür Bulgaristan’da beraber yaş ayabilmesi,
beraber temiz ve kutsal
Cumhuriyet kurabilmeleri
için, tüm milletlerin, menşei ve etnik tanımı, örf
adet ve din, isim farklarına
bakmaksızın, (yeter ki bu
isim temiz olsun), serbest
olması gerektiğini vasiyetini hatırlatırdım. Osmanlı
esaretinden kurtulduktan
sonra bizim ecdatlarımız
halen kanayan yaraları,
acı hatıraları aştılar ve
Türk azınlığı ile barış, anlaşma içinde, birliktelikte
yaşamaya başladılar. Bu
birliktelik yüzyıldan fazla
sürdü. Bu Müslüman vatandaşlarımızın çılgınca
‘Ad’ değiştirilmesi olmasaydı, onların ana dilleri,
adet ve örfleri yasaklanmasaydı, içerden ve dışarıdan nasıl provokasyonlar olursa olsun, buna inanıyorum, bu, evlerini, en
yakınlarının mezarlarını,
yarattıkları çiçek bahçelerini, yetiştirdikleri hayvanları, hüzün bürünmüş ana
toprağını bırakan sonsuz
mülteci kervanları art arda
dizilmeyecekti, bu insanlar tek, bir ezilmiş İnsanlık onurlarını iade etme
umuduyla, meçhule adım
atmayacaktı.
Bu insansız kalmış, benizleri sararmış tütün tarlaları, bu boşalmış fabrika
mekânları, bu ailelerini sınır ötesinde büyük serencamlara atılacağı beklentisi içinde olan insanların
boş bakan bakışları- tüm
bunlar beş yıl önce üzerlerine yapılan çirkin şiddetin eseridir.
Neden bizim üst seviyeliler, Cagarov, Karaslavov,
Abaciev, örnek vatanseverlik toslayanlar gibileri,
kendi, menşei Türkçeden
gelen, soyadlarını değiştirmediler? Bize yapılmasını istemediğimizi
neden diğerlerine yaptık?
“Yeniden doğuş” sürecini
organize eden komplocular kimseye, ne uzmanlara, ne bu ‘Ad’ değiştirme
şiddetine maruz kalacak
insanların gerçek ruhunu
tanıyan tarihçilere ve sosyologlara, ne de bu cefayı, baskıyı uygulayacakları binlerce Müslüman
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Bursa’nın sevilen iş adamı Mümin Gençoğlu,
vefatının 27. yılında dualarla anıldı
Bal-Göç ve BGF Federasyonu Kurucusu, iş
adamı Mümin Gençoğlu, vefatının 27. yıl dönümünde mezarı başında
anıldı.
Soydaşların onur lu
mücadelesinin ‘Yiğit’
ismi, Balkanların ve
Türkiye’nin “Mümin Agası”, Bal-Göç ve BGF Federasyonu Kurucu Başkanı, Bursa sanayisinin
duayen ismi, Penguen
Gıda’nın kurucusu, hayırsever iş adamı, BTSO
Meclis ve Bursaspor’un
eski başkanlarından,
Bursa Milletvekili merhum Mümin Gençoğlu
vefatının 27. yıldönümünde Emirsultan mezarlığında bulunan kabri
başında dualarla anıldı.
Soğuk havaya rağmen
sevenleri kabristanda
hazır bulundu.
Anma töreninden konuşan oğlu Orhan Gençoğlu, babası Mümin
Gençoğlu’nun 1932’de
Bulgaristan Kırcaali’de
dünyaya geldiğini belirterek, “1951 yılında
Bursa’ya göç ediyor.
Uludağ yoluna parke taşı
döşeyerek ve kiremit fabrikasında işçi olarak çalışıyor. Daha sonra memurluk hayatına atılıyor.
İnegöl Ticaret Odasında
memurluk ve genel sek-

reterlik yapıyor,. Bursa
Belediye meclis üyeliği
yapıyor, daha sonra iş
hayatına atılıyor Başarılı oluyor, okullar yaptırarak eğitime de katkı

Tüm bu yaptıklarından
sonra ben artık milletime
TBMM’de hizmet etmek
isriyorum diyerek 1991
yılında Bursa Milletvekili
olarak siyasi yaşamını

ediyoruz.O kadar yıl
geçmesine ragmen bugün burada onlarca kişi
toplandı,Babamın bize
bıraktığı en büyük miras
sizin gibi dostlardır” dedi.

Bal-Göç Genel Başkanı Veli Öztürk, Mümin
Gençoğlu'nun fedakarlığı ile iz bıraktığının altını çizerek, "Kendisini
bugün Bulgaristan'dan
gelen dostlarımızla mezarı başında anıyoruz.
Açtığı çığırdan hiç sapmadan Bal-Göç olarak
yürümeye çalışıyoruz.
İnsanlarımıza onun yolundan hizmet ediyoruz.
Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan da kısaca
düşüncelerini belirterek,
“Mümin Gençoğlu dolu
dolu bir hayat yaşamış.
Ben de Bursaspor başkanı olarak kendisinin
yaptığı hizmetlerde dolayı kendisini minnet ve
şükranla anıyorum. Vakıfköy Tesisleri’ni temelini atan, bugünlere kadar
getiren Mümin amcamızı
rahmetle anıyoruz” diye
konuştu.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Bulgaristan Milletvekili Erol
Mehmet, burada olmanın çok anlamlı olduğunu
dile getirerek, “Uzaktan,
Bulgaristan’dan geldik.
Kardeşliğimizi pekiştirmek için buradayız.
Anlamlı dediğimde biz
Bulgaristan’da tarihimizi
unutmadık. Bizim kaderimiz böyle yazılmış ki,
zorlukları gördük. Ama
yaşamaya da devam ettik. Mümin Ağabeyin hayatında Bulgaristan’da
ve Balkanlarda yaşayan
Türklere verdiği desteği
hiçbir zaman unutmadık”
dedi.
Bursa Milletvekilleri
Refik Özen ve Yüksel
Özkan, BRTK Başkanı
Sabri Mutlu, Bal-Göç
kurucularından Zülkef

Yeşilbahçe birer ko nuşma yaparak Mümin
Gençoğlu’nun yaptığı
hizmetlerin hala anıldığını söyleyerek rahmet
dilediler.
Anma törenine, Bursa Milletvekilleri Refik
Özen, Yüksel Özkan,
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Bulgaristan Milletvekili Erol
Mehmet, Taner Ali, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Süleyman
Çelik, Yıldırım Belediye
Başkan Vekili Ali Mollasalih, Bursaspor Başkanı
Mesut Mestan, Bal-Göç
Genel Başkanı Veli Öztürk, Bal-Göç eski Genel
Başkanı Prof. Dr. Emin
Balkan, Bal-Göç kurucularından Zülkef Yeşilbahçe, BRTK Başkanı
Sabri Mutlu, HÖH MYK
Üyesi Erdinç Hayrulla,
Cebel Belediye Başkanı
Necmi Ali, Cebel Belediye Meclis Başkanı Seyfi
Mehmdali merhum Mümin Gençoğlu’nun oğlu
Orhan Gençoğlu, kızları
Ayşe Sözüçetin, Nurcan Gülerer, siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum
örgütleri ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Anma
töreni her yıl olduğu gibi
eski milletvekili Ali Kul’un
dualarıyla sona erdi.
Kırcaali Haber

sağlıyor.BTSO Yönetim
kurulunda 4 dönem görev alıyor ve başkan vekilliği yapıyor,2 dönem
BTSO Meclis Başkanlığı
yapıyor,Bal-Göç’ü kuruyor, Bursaspor’a başkanlık yapıyor. Kendisi
eskiden işçilik yaptığı
için işveren olarak işçi
çalıştırmak istiyor ve
Penguen Gıda Sanayi’yi
kurarak sanayiciliğe başlıyor ve yüzlerce,binlerce
işçiye iş imkanı sağlıyor.

mecliste devam ettiriyor
ancak Allah’ın takdiri ile
7 Şubat 1993 yılında
Ankara’ya giderken bir
trafik kazasında hayatını
kaybediyor. 61 yaşında
vefat etti ama dolu dolu
bir insandı. Herkes çok
iyi tanırdı. Hiçbir zaman
kin tutmaz, güler yüzlü
bir insandı. Çok iyi bir
babaydı, bizleri çok iyi
yetiştirdi. Bizlerde elimizden geldiği kadar
onun yolundan devam

2. sayfadan devam

nova , Grudi Atanasov
gibi ayrı protesto edenler vardı. Ama onların
sesleri “çölde ses”ti. Bizim haksızlığa uğrayan
kardeşlerimize uygulanan suçun sorumluluğu

emekliler son kudretine
kadar çalışmaktadır, öğretmen, öğrenci ve üniversiteliler tarlalarda kan
ter içinde mahsul toplamaktadır, memurlar inek
fermalarında sağmayı

de ödeyecektir.
Belki bize beddua edeceklerdir. İnsan kökünden hayali zenginlikler,
şüpheli büyük kazançlar
için, maceraperestlikle
ve turistik merakla seyahat
etmek için
kopmaz. Yabancı ajanların uzaktan
diktası ve yakından gelen
tehdit korkusundan insan
kökünden
kopmaz.
O bunu ezilen ana dili
hakkını, dini
inancı, örf ve
adet için ve
başlıca ‘Ad’ını korumak
için yapar.
Kişinin ‘Ad’ı telkinle ve
kendi kendine telkinle
insanın karakterini ve
davranışlarını belirler.
Milli kahramanlarımızın,

özgürlük savaşlarında
düşenlerin (Rakovski,
Karavelov’lar, Petkov’lar)
nesilleri soyadlarından
sanki kader tayini almıştır.
Ec datların örneği,
‘Ad’ları ile, kişi üzerine
sanki rezonans etkisi
yapmakta, “mühür” vurmaktadır.
Küstahça Adın alınması, insan karakterine bir
tahriktir. Gerçek kişiliğini göstermek ihtiyacı
ekstrem tepkilere yol
açabilir. Böyle bir tecavüzü uygulayan, insanın
karakterini tanımamakta,
kendi karakterini tanımamış veya kendisi karakter
sahibi değildir.
Despotizm kendi temellerini kişiliksizliğin, silikliğin, karaktersizliğin, Adsızlığın üzerine kurar…
Televizyonda gösterilen
bir basın oturumunda,
bürokratın biri bütün halkın önünde: “Her hangi

bir Adın ne önemi var
ki?” demişti…
Size, alınan mevkiinin
unvanı önemli ise, onurlu insan için ‘Ad’ birinci
derece önemlidir.
Bir Adın inşası uzun,
zor ve fedakârlıkla yapılan bir iştir. Ve kimse
onu sizden alamaz, onu
değiştiremez, onu karalayamaz.
Sonuçlar beklenmedik,
Bulgaristan’ın Adı için felaket olabilir. (Bir ara şuuru kapanmış bir komünist
–enternasyonalist kafasında, Vatanımızın ‘Ad’ı
değiştirilmesi fikri doğmuştu.) Bu ‘Ad’ı biz her
şeyden üstün tutmalıyız,
onu sürekli dünya ve kendi önümüzde yüceltmeliyiz, çünkü onu yakışıksız işlerle yok edersek,
bu yok oluşta, bizim de,
ecdatlarımızın da, nesillerimizin de ‘Ad’ları yok
olacaktır.
Blaga DİMİTROVA

bizim hepimizin üzerine
düşmektedir.
Suçluyuz, evet teker teker hepimiz suçluyuz. Ve
şimdi cezalıyız. Çalışan
ülkemizin dengesi bozulmuştur: fabrikalarda

çayırlarda ot biçmeyi
öğrenmektedirler. Yıl ise
bellemediğimiz derecede
mahsuldardır.
Bu yalnız başlangıçtır.
Suçumuzu bizim çocuklarımız çok ağır bir şekil-

Kişinin Adı (Blaga Dimitrova)
vatandaşımıza, kimseye
bir şey sormadılar.
Bürokratlar, Müslümanlara göre insanın çehresi
bir şey ifade etmediğini
bilmezler, insan çehresi
yaşlandıkça değişir. Bundan da camilerde insan
çehreleri yoktur. Kişinin
en kalıcı ifadesi ‘Adı’dır.
Onunla Müslüman insanların önüne, Allah’ın
huzuruna çıkmaktadır.
Onun doğuştan ‘Ad’ını
alırsan, onu Allah, insanlarla birlikteliğinden
koparırsın.
Bu kendisine saygısı
olan her kişiye geçerli
değil midir?
Anonim suç yoktur. Bir
avuç sorumsuz idareciler, suçlular bütün halkın
önünde açıklanmalıdır.
Ama biz susmasaydık,
bürokratik makine böyle
katı katına kör şiddetle
çalışmazdı. İskra Pa-
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Bulgaristan ve Türkiye spor
alanında mutabakat metni imzaladı
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu ile Bulgaristan
Gençlik ve Spor Bakanı
Krasen Kralev, iki ülke
arasında gençlik ve spor
alanında işbirliğinin daha
da geliştirilmesi amacıyla
mutabakat metni imzaladı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, bakanlık merkez binada Bulgaristan
Gençlik ve Spor Bakanı
Krasen Kralev ile görüştü.
Bakanlar Kasapoğlu ve
Kralev, Türkiye ile Bulgaristan arasında gençlik ve
spor alanında işbirliğinin
geliştirilmesini içeren mutabakat metnine imza attı.
Görüşmede bir konuşma
yapan Bakan Kasapoğlu, Bulgar mevkidaşını
Ankara'da ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, her iki ülkenin tarihi bağlarla birbirine
bağlı olduğunu söyledi.
"Gençlerimiz ve sporcularımız arasındaki iletişimi
artırmak arzusundayız"
Bakan Kasapoğlu, Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan mutabakat
metninin ilişkileri daha da
güçlendireceğine inandığını belirterek, "Hem
ilişkileri derinleştirmek

arasındaki ilişkilerin ilerlemesine güç katacağına
inandığını ifade ederek,
"Gençlik ve spor alanında işbirliğimizi artırmak
için burada bulunmaktan
dolayı onur duyuyorum.
İki ülke arasındaki ilişkilerimiz daha da ivme kazanacak. Bu mutabakat
metninin sporcularımız
ve gençlerimizin yararına
olduğuna inanıyorum. Bu
sayede daha iyi imkanla-

hem de gençlerimiz ve
sporcularımız arasındaki iletişimi artırmak ve
bu faaliyetleri çeşitlendirmek ar zusundayız.
Bu çerçevede gençlerimiz arasındaki karşılıklı
değişim programları ve
gönüllülük programlarını
yaygınlaştırmak özel bir
yer tutuyor. Gençlerimizin,
gençlik liderlerinin karşılıklı ülke ziyaretleri, bilgi
ve tecrübe paylaşımlarının yapılması mutabakata
vardığımız konular arasında. Gönüllülük alanında
ortak etkinlikler yapmak

arzusundayız" dedi.
Türkiye ile Bulgaristan
arasında spor alanında
da işbirliği yapılacağını
vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu;
"Federasyonlar, kulüpler ve bakanlığın ilgili
kurumları aracılığıyla
spor alanında iki ülke
arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli.
Sportif tesislerin karşılıklı
olarak verimli şekilde kullanılmasını hedefliyoruz.
Geleneksel sporların ve
oyunların karşılıklı olarak teşvik edilmesi ve

spor turizmi fırsatlarının
değerlendirilmesi mutabakata vardığımız konular arasında. Dopingle
mücadele her iki ülkenin
önem verdiği konular. Bu
konuda işbirliğini artırma
yönünde gayretlerimiz
var. Bu mutabakat metni
ile spora yönelik bağlarımızı güçlendireceğimize
inanıyorum."
Kralev: Türkiye'nin organizasyon düzenleme seviyesi mükemmel
Bulgar Bakan Kralev
ise imzalanan mutabakat metninin her iki ülke

Mümün dede: Sıcak öğle yemeği hizmetinden
memnunum ve kendimi önemli hissediyorum
Ardino (Eğridere) ilçesinin Bogatino (Çorbacılar)
köyünden 88 yaşındaki
Mümün Sadettin, şunları ifade etti: “Belediye ve
devlet bizi düşünüyor. Her
gün kamu mutfağından
çorba, ana yemek, ekmek
ve mümkün olduğunca
meyve alırım. Yemekler iyi
ve değişik. Bu hizmetten
2018'in başından beri yararlanıyorum. Memnunum
ve kendimi önemli hissediyorum. Umarım hizmet
sunulmaya devam eder”.
Sıcak şubat gününde kendisine köyün merkezinde
rastladık. Öğle yemeğini
almaya gelmişti. Mümün
Sadettin, “Ardino İlçesinde Savunmasız Gruplardan Kişilere Sıcak Öğle
Yemeği Sağlamak” projesi kapsamında sağlanan
Kamu Mutfağı hizmetinin
yararlanıcılarından biridir.
Mümün Sadettin, 1932
yılında Ardino’da çok çocuklu, tarımla uğraşan bir

ailede dünyaya geldi. 20
yaşındayken evlendiği eşi
Bahriye Zekeriye ile çocuklarını büyük özveriyle
büyüttüler. Dört kızları ve

iki oğulları var. Ayrıca 4
torun ve 20’den fazla torun ve torun çocuğu sahibidirler.
Sosyal hizmet projesinin
yöneticisi Sevcan Karabekirova,” Ardino ilçesinde her gün, yerel Sosyal

Yardımlar Müdürlüğü ile
işbirliği içinde belirlenen
tüm yerleşim yerlerinde ikamet eden toplam
1 3000 ihtiyaç sahibine

sıcak öğle yemeği sunulmaktadır.
Proje, Gıda ve / veya
Temel Maddi Yardım
Operasyonel Programı
kapsamında 2014-2020
AB Yoksullara Yardım
Fonu’ndan sağlanan fi-

nansmanla gerçekleştiriliyor. Devlet tarafından
projenin maliyetinin şubat ayının sonuna kadar
karşılanacağı güvencesi
verildi ve Ardino
Belediyesi o zamana kadar projeyi devam ettirmeyi
taahhüt edebilir”
diye kaydetti.
Ardino Belediye
Başkanı Müh. İzzet Şaban, yeni
2021-2017 program döneminde
de Kamu Mutfağı
hizmetinin ilçede
uygulanması için
kendisi ve ekibinin elinden geleni
esirgemeyeceklerini söyledi. Başkan
Şaban,”Bu, en önemli
sosyal projelerden biridir
ve sosyal desteğe ihtiyaç
duyan insanların ihtiyaçlarını karşılar” diye ifade
etti.
Güner ŞÜKRÜ

ra kavuşacaklar. Birçok
organizasyona ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi
sık ziyaret ediyorum. Ülkenizin uluslararası organizasyonları düzenleme
seviyesinin mükemmel
olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.
Açıklamaların ardından,
iki bakan Türkiye ile Bulgaristan arasında gençlik
ve spor alanında mutabakat metnine imza attı.

Belediye yönetimi ve
vergi makamları çiftçilere
yardımcı oluyor

Cebel (Şeyhcuma) Belediyesi yönetimi ve vergi
makamları çiftçilere yıllık gelir vergisi beyannamesini
verme konusunda yardımcı olmak için çabalarını birleştiriyor. Cebel ilçesinde tarımla uğaraşan vatandaşlar, yıllık gelir vergisi beyannamesini köy muhtarları
aracılığıyla verebilecekler.
İlk defa Milli Gelirler Ajansı (NAP) Kırcaali Ofisi Müdürü Elvan Gürkaş ile köy muhtarları arasında yapılan
görüşmede buna ilişkin karar alındı.
NAP Kırcaali Ofisi Müdürü, Cebel Belediye Başkanı
Necmi Ali’nin daveti üzerine köy muhtarlarıyla görüştü. Toplantıda çiftçileri ilgilendiren vergi mevzuatındaki

değişiklikler tartışıldı.
Necmi Ali,” Amacımız çiftçilere yardım etmek, onlara
zaman kazandırmak ve hatta endişelerini gidermektir.
Sayın Gürkaş, yasal mevzuat çerçevesi hakkında bilgilendirdi ve köy muhtarları NAP’a karşı sorumluluklarını
yerine getirmeleri için çiftçilere yardımcı olmaya hazırdırlar” diye kaydetti.

Novi Pazar köyünde dere ıslah edildi

Çernooçene (Yenipazar) ilçesinin Kableşkovo (Şabanlar) köyünün adıyla anılan derenin Novi Pazar (Yenipazar) köyünün 67 Mahallesi’nden geçen kısmının
ıslah çalışmaları tamamlanınca bu yer yepyeni bir görünüme kavuştu.
Proje, iki aşamada uygulandı. İlk aşamasında derenin bir kısmı kapatıldı. İkinci aşamasında açık drenaj
kanalı yapıldı ve dere boyunca koni şeklinde oluklar
yerleştirildi.
Proje için gerekli kaynaklar, Çernooçene Belediyesi
2019 yılı bütçesinde sermaye giderleri için ayrılan ödeneklerden harcandı.
Belediye Başkanı Aydın Osman,”Proje, ilçe merkezi
ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ikamet eden halka
konforlu yaşam koşullarının sağlanmasına katkıda bulunacak. Projenin gerçekleştirilmesiyle Çernooçene’nin
merkez kısmında olasılı taşkınlar önlenecek” diyor.
Belediye Başkanı, Çernooçene ilçesi sınırları içerisinde bulunan köylerin tüm sakinlerinin daha iyi bir
altyapı ve yaşama ortamının kurulmasını hak ettiklerini
vurgulamaktadır.
Yerli halk, belediye yönetimine projenin gerçekleştirilmesi ve taahhüt üstlenmesinden dolayı teşekkür
etmektedir.
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Ardino Belediye Başkanı Müh. Şaban’ın
muhtarlarla yılın ilk aylık toplantısı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, Belediye Başkan Yardımcıları Necmi
Mümünhocov ve Nasko
Kiçukov’un şahsında belediye yönetimi, köylerde
görev yapan muhtar ve
muhtar vekilleriyle yeni
yılın ilk aylık toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıda
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram da hazır
bulundu.
Belediye Başkanı Müh.
Şaban, şiddetli kar yağışı sonrasında ilçede oluşan kar kalınlığının 20 ile
40 santimetre arasında
olduğunu kaydetti. Müh.
Şaban, ”İlçedeki tüm ana
yollar temizlendi. Dalca
Tepesi, Belite Brezi Turistik Tatil Merkezi bölgesinde ve Ahryansko (Ercek), Lübino (Ömerler),
Rusalsko (Hotaşlı) gibi
yüksekte bulunan köylerde karın kalınlığı yaklaşık
40 santimetredir. Kötü
hava şartlarından dolayı
bazı yerleşim yerlerinde
elektrik kesintisi var. EVN

çalışmalar yapılacak.
Ardino İlçe Emniyet
Müdürü Başmüfettiş Ştilyan Uzunov, muhtarlara ve muhtar vekillerine
2020’de 2010 - 2015 yılları arasında çıkartılan çok
sayıda Bulgaristan kimlik
belgesinin (kimlik kartı,
pasaport, sürücü belgesi)
geçerlilik süresinin dolduğunu haber verdi. Ştilyan
Uzunov, ”İlçede ikamet
eden vatandaşların Bulgar kimlik belgeleri çıkartma ve yenileme başvurusu yapmak için Pasaport
Şube Müdürlüğü’ne akın
etmelerini bekliyoruz.
Muhtarlıklar tarafından

elektrik dağıtım şirketinin
ekipleri, oluşan arızaların
giderilmesi için çalışıyor.
Sadece Gorno Prahovo
(Tosçalı) köyündeki Sveti
Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu tatil edildi”
diye bildirdi. Mesai arkadaşlarına mekanik kar temizleme makinalarının işini sıkı bir şekilde takip et-

meleri çağrısında bulunan
Başkan Şaban, “Mekanik
kar temizleme makinalarının etkili çalışmaları konusunda ısrar ediyorum. Bu
yıl yeni bir ekskavatörün
yanı sıra iki çöp toplama
ve taşıma kamyonu satın
almak için kaynak ayırdık.
Biz bir ekibiz ve işimizde
ilerlememiz için yüksek

seviyede çalışmalıyız”
dedi. Belediye Başkanı,
“Güzel Bulgaristan” projesi kapsamında 2020 için
belediyeye ait ilk projenin
destek almaya hak kazandığını bildirdi. Proje kapsamında Breziçka Anaokulunda bakım onarım ve
enerji verimliliği önlemleri
uygulanmasına yönelik

teslimatı beş parti şeklinde yapılacak. Güzergâh
spiral ve boyuna kaynaklı borulardan yapılacak. Tüm borular 32 inç
çapında, 12 m veya 18 m

reci de dahil olmak üzere
bir dizi avantaj sunar. 18
metrelik boru kullanımının kanıtlanmış bir diğer
avantajı, boru hattı işletimi sırasında çok daha az

şiminin bir kısmı olarak
IGB aracılığıyla Hazar
bölgesinden mevcut veya
gelecekte kurulacak sıvılaştırılmış gaz terminallerinden alternatif kaynak-

uzunluğunda olacak ve
kalınlığı güzergahın bölümüne bağlı olarak 11 mm
ile 20 mm arasında değişecek. Proje kapsamında
ülkemizde ilk kez bu tip
18 metrelik borular kullanılacak. Boruların daha
uzun olması, kaynak maliyetlerinin optimizasyonu
ve daha hızlı kurulum sü-

sayıda bakım alanıdır.
Yunanistan - Bulgaristan doğal gaz ara bağlantı boru hattının inşasıyla
Bulgaristan ve bölge için
sadece rotaların değil
doğal gaz kaynaklarının
da çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Bulgaristan
ve komşu ülkeleri Güney
Gaz Koridorunun geli-

lara erişebilecek. Projenin uygulanması, Yunanistan - Bulgaristan doğal
gaz boru hattı ve Bulgartransgaz Şirketi’nin doğal
gaz iletim sistemi yoluyla
Romanya ve Sırbistan ile
diğer bağlantı hatlarına
iletim fırsatları yaratmaktadır.
Kırcaali Haber

Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz boru
hattında kullanılacak boruların ilk partisi hazır
Yunan şirketi Corinth
Pipeworks, Yunanistan
- Bulgaristan doğal gaz
ara bağlantı boru hattının (IGB) inşaatında
kullanılacak boruların ilk
47 km’lik partisini üretti.
Teslimata hazır ilk parti,
dış üç katmanlı polietilen kaplamalı 32 inç çapında borulardan oluşur.
Boru hatlarının şubat ayı
zarfında teslim edilmesi bekleniyor ve onlar,
Yunanistan ve Bulgaristan'daki IGB güzergahı
boyunca depolama üslerine taşınacak. IGB’nin
183 km uzunluğundaki
güzergahı Kırcaali, Haskovo (Hasköy) ve Stara
Zagora (Eski Zağra) illerinden geçmektedir.
Yunan boru üreticisi Corinth Pipeworks ile yaklaşık 185 km'lik boru üretimi
için sözleşme imzalandı.
Ara bağlantı boru hattına
ilişkin boru üretimi, şirketin Yunanistan'ın Boeotia
bölgesinde bulunan tesisinde gerçekleşmektedir
ve tesisin üretim kapasitesi yılda 1 000 000 tonun üzerindedir.
Yunanistan ile gaz bağlantı boru hattı için boru

talep edildiği halde yerleşim yerlerinde ikamet
eden vatandaşlar tarafından yapılan başvuruları
kabul etmek üzere seyyar
bir ekip göndermek için
gerekli hazırlıklar yapıldı”
dedi.
Yerel Vergi ve Harçlar
Daire Başkanı Seyfi Mestanov, muhtarlara bu yılki
vergi kampanyası hakkında bilgi verdi. Mestanov,
kampanyanın daha ocak
ayında başladığını belirterek, daire tarafından
vatandaşlara gerekli olan
tüm kolaylıkların yaralıtılacağını söyledi.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino’da ilk kez Rodop
Yo ğ u rd u Fe st i va l i
düzenleniyor
Bu yıl ilk defa 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde Ardino
(Eğridere) kasabasında Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban’ın himayesinde Rodop Yoğurdu Festivali düzenlenecek. Ardino ilçesi süt işletmeleri ile ünlüdür
İlçede üretilen organik süt ürünleri yurt içinde ve yurt
dışında iyi tanınır.
Festivalin ana hedefleri yerel üreticilerin faaliyetlerini ve üretimini popülarize etmek, ülkede süt ve süt
ürünleri üreticileri arasında deneyim alışverişi için
koşullar oluşturmak ve ülkenin farklı bölgelerinden
katılımcılar arasında kültürel alışveriş için fırsat sağlamaktır. Her
katılımcının
ürünlerini
sergilemesi
için stantlar sağlanacak.
Program
kapsamında süt ve
süt ürünleri
sergisi de
düzenlenecek.
Festival,
yarışma
niteliği taşımayacak
ve katılımcılar için
yaş sınırı
olmayacak.
Festivale ülkenin her yerinden süt ve süt ürünü üreticileri katılabilir. Festivale ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban tarafından her üreticiye katılım belgesi
ve hediyelik eşya verilecek. Başvurular 20 Temmuz'a
kadar chitalishteardinobg@yahoo.com adresindeki
e-posta ile kabul edilecektir.
Festival programında sahne alacak ülkenin dört bir
yanından halk sanatçıları, sanatlarını Ardino kasabasının sakinlerine ve misafirlerine tanıtacak. Ardino
Rodopska İskra (Rodop Kıvılcımı) 1921 Halk Kültür
Evi, Rodop Yoğurdu Festivali ile 2021'de kuruluşunun 100. yıldönümüne adanmış bir dizi kültürel etkinlik
başlatacak.
Festival, Ardino Belediyesi ve Rodopska İskra 1921
Halk Kültür Evi tarafından organize ediliyor.
Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan'da 4'üncü derece koronavirüs alarmı
Bulgaristan'da 4'üncü
derece koronavirüs risk
durumu ilan edildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, vatandaşlara
Çin'e gitmeyin uyarısında
bulunarak, "En yüksek
risk derecesini koyuyoruz. Israrla rica ediyoruz,
uyarıyoruz, Çin'de bulunan veya oraya gitmek
isteyen bütün Bulgaristan
vatandaşlarının, birkaç
hafta daha dünya bu koronavirüsü anlayana kadar,
oraya yolculuk yapmayın"
dedi.
Çin'in Wuhan kentinde
ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli
boyuta ulaşan koronavirüs ile ilgili Bulgaristan'da
4'üncü derece risk durumu ilan edildi. İki kişinin
grip salgınından öldüğü
Bulgaristan'da 28 ilden
22'sinde grip alarmı verilerek yaklaşık 2 bin 800
okulda eğitime 7 Şubat'a
kadar ara verildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, olağanüstü
toplantılar düzenleyerek,
özellikle koronavirüs tehlikesine önlemler aldı.
Çin'e gitmeyin uyarısı
Başbakan Boyko Borisov, koronovirüs konusunda en yüksek risk derecesini koruduklarını belirte-

Fransa tarafından uçakla
alındı. Almanya'nın aldığı bir öğrenci Frankfurt'a
100 kilometre uzaklıktaki
askeri kışlada karantinaya
alındı. Almanya'nın getirdiği uçakta bulunan 2 kişide koronavirüs saptandığı
bildirildi.
Fr ans a'nın aldı ğı 2
Bulgar öğrenci, Bulgar
Hava Kuvvetleri'ne ait
askeri uçakla Sofya'ya
getirilerek Askeri Tıp
Hastanesi'nde özel tecrit
odasına konuldu. Burada kontrolden geçirilen 2
öğrencinin koronavirisü
taşımadıkları açıklandı.
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, Fransa

rek, "Israrla rica ediyoruz,
uyarıyoruz, Çin'de bulunan veya oraya gitmek
isteyen bütün Bulgaristan
vatandaşlarının, birkaç
hafta daha dünya bu koronavirüsü anlayana kadar,
oraya yolculuk yapmayın.
Ruslar uçak seferlerini
durdurdu, Türkiye ise o
istikamete yolcu azaldığı için seferlerini azalttı"
dedi.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanı Ekaterina Zaharieva, bir iki gün içinde
risk durumunun en yüksek olan 5'inci dereceye

yükseltileceğini açıkladı.
Zaharieva, "Risk derecesini 4'üncü derece olarak aldık, ancak azami
olan 5'inci dereceye de
yükseltmeye hazırız. Durumu inceliyoruz. Uyarı
derecesini yükselteceğiz.
Dördüncü uyarı derecesinde, sadece ülke içindeki değil, dünyanın bütün
bölgelerinden Bulgaristan vatandaşlarına ısrar
ediyoruz: Çin'e yolculuk
yapmayın" dedi.
İçişleri Bakanı Mladen
Marinov, sınır polislerinin
ve emniyet görevlilerinin

hastalığı önleyemeyeceğini ancak yayılmasına
mani olabileceğini ifade
ederek, "Herkesleri bu
tehlike karşısında duyarlı
olmaya ve ciddi yaklaşmaya çağırıyorum. Güvenlik önlemlerimizin tek
bir amacı insanları ve yakınlarını bu virüsten korumak, bu salgının girişinin
yavaşlatmak veya önlemek" diye konuştu.
Çin'den 3 öğrenci alındı
Çin'in Wuhan kentinde
yaşayan 3 Bulgar üniversite öğrencisi, Almanya ve

almaya çalışıcağız. Çok
önemli maliyet kalemi
olan enerji giderlerini ortan kaldırıp, aynı zaman-

Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof.
Dr. Osman Demirdöğen
ise önemli yatırımlara

kan Vekili Saşka Vaçkova
da kış turizmi merkezlerindeki çevreyi korumak
için tedbirlerin alınmasının gerekliliğine dikkati çekti.
Projenin son
toplantısının
gerçekleştiğini
ancak iş birliğinin devam
edeceğini anlatan Vaçkova,
projeye katkı
sağlayan herkese teşekkür
etti.
Er zurum ile
Bansko belediyelerinin 15
Ocak 2019'da
imzaladığı protokol çerçevesinde, Palandöken ile Bansko kayak
merkezlerindeki enerji
kullanımı üzerine araştırma ve teknik inceleme
yapıldı.
Çalışmaların ardından
elde edilen sonuçlarla
kış turizm merkezlerindeki enerji tasarrufunun
sağlanması ve enerji
kullanımıyla ekosisteme
verilen zararların önüne
geçişmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a Bulgar vatandaşlarını uçağa almasına
izin verdiği için teşekkür
mektubu gönderdi.
Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, Sofya
ve Varna Havalimanı'na
termo kameralar konulduğunu belirterek, gelen yolcuların çok sıkı
kontrolden geçirildiğini
söyledi. Ananiev, "Bu ısı
kameralarımız Varna'da
bir yolcuda 37.1 derecede sıcaklık saptadı. Çok
düşük bir sıcaklık, ancak
onu da farklı koridorlardan geçirerek, müşaade
altına aldık" dedi.
Kırcaali Haber

Çernooçene Belediyesi’nin
2020 Yılı Bütçesi kabul edildi

Çernooçene (Yenipazar) Belediye Meclisinin bu yıl
için ilk olağan toplantısında 2020 Yılı Belediye Bütçesi
kabul edildi. Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, yaptığı konuşmada, “Uzun zamandır devam eden
uygulamamıza ve rutin çalışmamıza dayanarak 2020
için dengeli ve gerçekçi bir bütçe sunuyoruz. Giderlere
yönelik politikamız gelirlerin belirlenmesi ve gelir kalemine gelir sağlama imkanlarının artırılması ki, bu daha
fazla yatırım yapmamızı sağlayacak” diye vurguladı.
2020 Yılı Belediye Bütçesinde öngörülen gelirlerin
toplam miktarı 9,6 milyon leva olup bu miktarın devlet

Erzurum Büyükşehir ve Bansko Belediyeleri
arasında iş birliği protokolü
Erzurum Büyükşehir
Belediyesi ile Bansko
Belediyesi arasında, iki
kentteki kayak merkezlerinde enerji tasarrufunun
sağlanması ve ekosistemin korunması amacıyla
iş birliği protokolü imzalandı.
Palandöken Dağı'ndaki
bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, protokol
kapsamında hazırlanan
"Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi"nin detayları görüşüldü.
Erzurum Büyükşehir
Belediye Genel Sekreteri
Zafer Aynalı, yaptığı konuşmada, Palandöken'in,
kış turizmi açısından
önemli merkez olduğunu
söyledi.
Palandöken'in,
Bulgaristan'ın Bansko
şehrindeki kayak merkeziyle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade eden
Aynalı, "Kış turizminin giderek arttığı Palandöken
ile Bansko'da, enerji sarfiyatının önüne geçilmesine ve turizm sektörün
ihtiyaç duyduğu enerjiyi
doğal yollardan karşılayarak çevreyi koruma altına

da ekosistemi koruma altına alarak örnek bir çevreci yaklaşım sergilemiş
olacağız." diye konuştu.
Proje kapsamında,
Bansko ile Erzurum kış
turizm merkezlerinde ortak çalışma yürüteceklerini kaydeden Aynalı,
"Enerji maliyetini en aza
indirmek ve ekosistemi
korumak için teknik heyetlerimiz çalışmalarını
sürdürmektedir." dedi.
Kuzeydoğu Anadolu

destek verdiklerini belirtti.
Turizm merkezlerine
önem verdiklerini aktaran
Demirdöğen, "Palandöken dağının daha büyük
yatırımlara açılacağını
ve daha büyük yatırımların yapılacağını düşünüyoruz. Daha öncesinde
olduğu gibi bu şekildeki
yatırımlara destek vereceğiz ve desteklerimizi
sürdüreceğiz." ifadelerini
kullandı.
Bansko Belediye Baş-

tarafından delege edilen faaliyetler için sağlanan kaynakların toplam miktarı, yeni yıl itibariyle banka hesaplarında mevcut para ve vergiler, harçlar ve diğer vergi
dışı gelirlerden sağlanması öngörülen kaynaklardan
oluşması bekleniyor. Belediye Başkanı,”Yerel vergi ve
harç tutarları 2019 yılındaki seviyelerinde kalacak. Geçen yıllarda kriterlere göre ayrım yapmadan her zaman
köylerin sorunlarına anlayış gösterdik. 2020 yılında yapılacak inşaat ve onarım çalışmalarının dahil edildiği
sermaye harcamaları listesi bu felsefe anlayışına göre
hazırlandı” diye vurguladı. Aydın Osman,”Okullar, anaokulları, kültür kurumları ve başka kurumların faaliyetini
desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Çernooçene Belediyesi 2020 Yılı Belediye Bütçesi,
Meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun oylarıyla kabul
edildi.
Belediye Meclis Başkanı Bedriye Gaziömer, geçen
yıllarda her zaman Çernooçene Belediyesi’nde vatandaşlara yararlı çalışmalar yapılmasını sağlayan yeterli
ve zamanında kararlar verildiğini belirtti.
Bundan başka Meclis toplantısında Belediye Meclisi
2020 Eylem Planı da dahil olmak üzere 25'ten fazla
karar kabul edildi. 2019-2023 dönemi için Çernooçene
Belediyesi Yönetim Programı, 2019-2023 dönemi için
Belediye Mülkiyeti Yönetimi Stratejisi ve Belediye Mülkiyeti Yönetimi Programı onaylandı. Belediye Meclisi,
tarım 2020/2021 sezonunda kayıtlı otlak hayvanlara
sahip çiftlik sahiplerinin veya kiracıları tarafından genel ve bireysel kullanım için Çernooçene Belediyesi
arazi fonunda yer alan mera ve otlak yerleri ve onları
kullanma kurallarını belirledi. KH
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Rudozem-İskeçe Sınır Kapısı, ikili diplomatik ilişkilerin
140’ıncı yıldönümü kutlamaları kapsamında açılacak
Smolyan (Paşmaklı) ili
ile Yunanistan’ın İskeçe
şehri arasında ulaşım
bağlantısı kuracak Rudozem - İskeçe Sınır Kapısı, 1995'te Yunanistan
ve Bulgaristan arasında
kurulması kararlaştırılan
üç ulaşım bağlantısından
hala gerçekleştirilmemiş
olan tek sınır kapısı projesidir. Yıllarca sınırın her iki
tarafında bulunan bazı kurumlar, bu yıl 24 Ocak'ta
temel atma töreni yapılan
yeni sınır kontrol noktası
kurulması projesini uygulamak için çaba harcadı.
Sınır kapısı inşaatı, “Sınır
Ötesi Erişilebilirliği Geliştirme” projesi kapsamında
gerçekleştiriliyor. Proje lider kurum Yunanistan tarafından Egnatia – Odos
Şirketi olup partner kurum ise Karayolu Altyapısı Ajansı ve Smolyan
Valiliği’dir. Proje, 20142020 Yunanistan-Bulgaristan İNTERREG V-A
Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse
edilmektedir.
Smolyan Valiliği, Rudozem- İskeçe sınır kontrol
noktasının, Yunanistan
ve Bulgaristan arasındaki
diplomatik ilişkilerin kurulmasının 140. yıldönümünün kutlanacağı bu yıl
içerisinde açılması yönündeki eylemlerini Yunan

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahareva,
Eylül 2019'da Sofya'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile
aralarında düzenlenen bir
toplantıda 2020'de iki ülke
arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 140.
yıldönümü münasebetiyle Dışişleri Bakanlığımızın
Bulgaristan'da Yunanistan
Günleri Etkinliği gerçekleştirmek istediğini ve
ayrıca Yunanistan’ın da
Bulgaristan Günleri Etkinliği düzenleyerek geri
bildirimde bulunulmasını
umduklarını söyledi.
Rudozem- İskeçe Sınır
Kapısı’nın açılışı ile bu
mevkidaşı ile koordine
etti. Smolyan Valisi Nedyalko Slavov, ”Sınır kapısı, bu yıldönümü için özel
bir hediye olacak. Tüm
paydaşların eylemlerini
senkronize etmek yavaş
olan ve zor bir iştir. Her
türlü karayolu taşımacılığına açık olması bu sınır
kapısı açısından önemli
şey ki bununla Makas Nimfeya Sınır Kapısından
farklanacak” dedi.
Rudozem- İskeçe Sınır
Kapısı inşaat projesi, iki
alanın oluşturulmasını ve
bayındırılmasını, 3 idari
bina yapımını, 2 kontrol
kabini, mobil X-ray ciha-

zı, kamu tuvaletleri, sağlık
kontrolü alanı, kapsamlı
bir gümrük muayene salonu, metal çatı kaplamalı
çardak ve bir aks kantarı
kurulmasını öngörmektedir. İskeçe’ye uzanacak
her iki yönde 4’er trafik
şeridi olacak üç ayrı yol
inşa edilecek. İskeçe’den
proje or takları ulaşım
bağlantısı kurulmasına
yönelik inşaat çalışmalarını yol güzergahının ayrı
kesimlerinde çalışarak
gerçekleştirecek.
Proje süresi 18 Aralık
2020 tarihinde dolacak.
Rodopluların ve Trakyalıların, sınırın her iki ta-

rafındaki akrabalarıyla,
Ege Denizi bölgesindeki
atalarının doğdukları yerlerle veya sadece yakındaki plajlar ve tatil köyleri
ile bağlantı kurma hayali,
Yunanistan ile sınırımızın
bu bölümünde kurulacak
sınır kapısı ile gerçekleştirilecek. Savaşlardan önce
bu bölgeler birlik içindeydiler, insanların ve malların serbest dolaşımına
bağlı olan ilişkili bir ekonomi ve geçim kaynakları
vardı. Ayrılma şokunun
üstesinden zor gelindi ve
bu süreçler büyük demografik değişikliklerle ilişkilendirilmektedir.

Ülkede yoksullar, en yüksek
fiyatlarla alışveriş yapıyor
Bulgaristan'daki küçük
yerleşim yerleri, gıda fiyatları açısından en elverişsiz durumdadır. Oradaki insanlar, fakir olsalar
da, büyük şehirlerde daha
ucuz olan gıda ürünlerine
daha fazla para veriyor.
Bu, esas olarak rekabetin varlığından ve ayrıca
daha iyi organize edilmiş
ve kolaylaştırılmış teslimatlardan kaynaklanmaktadır.
Aktif Tüketiciler Derneği
Başkanı Bogomil Nikolov,
Nova TV’ye verdiği röportajda, “Bir tüccar yüksek
bir ciro elde ettiğinde ve
çok fazla mal sattığında
nihai fiyatı etkileyen daha
küçük bir kâr marjı belirleyebilir. Bu durumda nihai
fiyat düşük kalır ve bunun
tersi de geçerlidir. Bir
tüccar, özellikle küçük bir
yerleşim yerinde olanlar,
büyük bir ciroya sahip olamadığından onların belirlediği kar marjının daha

yüksek olması normaldir”
diye belirtti.
Küçük yerleşim yerlerinde zayıf rekabetin yanı
sıra, fiyat farkının diğer
nedeni lojistiktir. Nikolov,”

Aynı fark daha büyük olan
devlet düzeyinde de görülebilir. Örneğin, birçok
Belçikalı alışveriş yapmak
için Almanya'ya gidiyor.
Orada aynı ürünlerin fiyatları, aynı süpermarket
zincirlerinde daha düşük,
çünkü Almanya daha büyük bir ülkedir” diye sözlerine ekledi.
Ticaret Borsası ve Pi-

yasalar Komitesine
göre, pirinç (2,40 leva)
ve peynir (7,33 leva) gibi
gıda ürünlerinin ortalama fiyatı en yüksek şehir Blagoevgrad’dır. Şeker fiyatı
Burgaz'da
en pahalı,
F i l i b e’d e
ise
en
u c u z d u r.
K a ş a r
peyniri
f i yatında
en pahalı olan
H a s ko v o
(H a s köy)
ile en ucuz olan Silistre
arasındaki fark 3 levanın
üzerindedir.
Daha küçük bir yerleşim yerinde daha düşük
fiyatlarla karşılaştığımızda uzmanlar, aklımızda
bir süphe olması gerektiği konusunda uyarıyor.
Nikolov,”Bazen kaliteden
taviz vekmekle düşük fi-

yatlar elde edilebilir. Bu,
sosis üretiminde daha
fazla su veya peynir üretiminde palm yağı kullanmak demektir. 5 leva
fiyatında bir peynirin aynı
kalitede olmasını bekleyemeyiz. Peynir tanımına
uyan bir ürüne karşılık
gelen minimum fiyat yaklaşık 8-9 levadır. Ancak
hala üreticinin stratejisinin
gerçekçi olmayan düşük
bir fiyat uygulamak olduğu birçok uygulama var
ve birçok insan bu hileye
yakalanıyor” diye izah etti.
Bununla birlikte birçok
tüketici küçük kasabalarda pazarda kalmayı tercih
ediyor, çünkü ürünün fiyatını belirlerlerken taşıma
yakıtının fiyatını da eklemeleri gerekir. Uzmanlar,
her kullanıcının tercihini
kendileri yapması gerektiğini ve kalitenin her
zaman bir bedeli olduğu
bilinciyle bunu yapmaları
gerektiğini belirtiyor.

kutlama etkinliklerine son
verilmesi bekleniyor. Zaharieva, ulaşım bağlantılarının iki ülke arasındaki
ticaretin her yıl artmasını
sağladığını vurguladı. Geçen yıl iki ülke arasındaki
ticaret hacminin 3,3 milyar avro olarak gerçekleştiğini kaydeden Zaharieva, Yunan turistlerin
Bulgaristan'ı ziyaret eden
turist sayısı bakımından
ikinci sırada olduğunu, kış
tatil yerlerimizin de popüler hale geldiğini ve bununla birlikte Yunanistan’ı
ziyaret eden Bulgar turist
sayısının da her yıl arttığını belirtti.
Kırcaali Haber

Mart ayında nüfus ve konut
sayımı denemesi yapılacak
2021'de Avrupa Birliği (AB) genelinde gerçekleştirilecek genel nüfus sayımı kapsamında Ulusal
İstatistik Enstitüsü (NSİ) her bir binanın koordinatlarını tespit edecek ve kaydını tutacak.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan nüfus
ve konut sayımı çalışma grubu başkanlığı görevini
de yürüten NSİ Başkan Yardımcısı Diyana Yançeva, “Sayım görevlileri binanın yasal olup olmadığıyla ilgilenmeyecek, sadece durumuyla ilgilenecek,
ancak konut verilerini güncellemek için kullanmak
üzere verileri belediyelere aktaracak” diye bildirdi.
Binaların coğrafi referans konumunu belirleme ilk
kez yapılacak ve uzmanlar bu yıl 9-13 Mart tarihleri
arasında bazı ilçelerde ön çalışma yapacak.
Bu yıl mart ayında NSİ uzmanları bu yöntemi
nüfus ve konut sayımı denemesi yaparak test ede-

cekler. Deneme sayım, iki aşamada uygulanacak
- 20-26 Mart tarihleri arasında ülke genelinde
elektronik sayım yapılacak, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında ise Razgrad (Hazargrat), Velingrad
(Çamurluk) ilçelerinin bazı yerleşim yerlerinde ve
Sofya'nın Studentski grad bölgesinde evler ziyaret
edilerek klasik yöntemle sayım gerçekleştirilecek.
Belediyeler, farklı kategorilerde insanları kapsadığı için seçilmiştir ve bu, sayım araçlarının mümkün olan en üst düzeyde test edilmesine olanak
tanıyacaktır. Sayımı yapılan kişiler, gelecek yıl 22
Ocak'ta başlayacak olan kapsamlı nüfus sayımından muaf olmayacak. Deneme sayımı sonuçlarına
ilişkin sayısal bilgiler yayınlanmayacak.
Sayım işinde görev alacak anketçi ve denetleyici alımı yapılacak. www.census2021.bg linkinde
bulunan “2021 Sayımı” web sitesinde “Sayım Görevlisi Nasıl Olabilirim?” başlığına tıklayarak arzu
edenler bunu yapmak için şartlara aşina olabilirler.
Kampanya, "Katıl, Çünkü Önemlisin!" sloganıyla
gerçekleştiriliyor.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Sofya'da komünizmin kurbanları anıldı
Kırcaali Haber 8

19 Şubat 2020

19 Февруари 2020

(Сряда)

Година: XIV

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 507

Sovyetler Birliği'nin (SSCB)
Kızıl Ordusu destekli darbeyle
iktidara gelen Bulgaristan Komünist Partisi (BKP), 1945'te
kurduğu "Halk Mahkemesi"nde
muhaliflerine açtığı davalarda
onları yok etmeyi çalışmıştı.
Mahkemenin 1 Şubat 1945'te
aldığı ilk ceza kararları sonucu,
aynı gün 22 bakan, 67 milletvekili, 47 general ve çar ailesinin
11 üyesi idam edilmişti.
Kurşuna dizilen muhalifler,
toplu mezara gömülmüştü. Ardından bu mahkemenin bir yıla
yakın süren 135 davası sonucu
ülkenin siyasi, ekonomik, kültü-

Цена 1 Лв.

rel, sanat ve askeri elitinden 2
bin 730 kişi idam edilmiş, 305
kişi ömür boyu hapis cezasına
çarptırılmış, 12 bin kişi sürgün
edilmişti.
Bulgaristan'da 2011'de alınan
hükümet kararıyla 1 Şubat "Komünizm ve Totaliter Rejim Kurbanları Anma Günü" olarak ilan
edilmişti.
BKP'nin devamı olarak bugün
ana muhalefetteki Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) ve bu
partiden seçilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 1 Şubat'ta
düzenlenen anma törenlerine
katılmadı.

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

Bulgaristan'da, 1944'te darbeyle iktidara gelen komünist
rejimin infaz ettiği muhalifler
anıldı.
Başkent Sofya'nın merkezindeki "Komünizm Kurbanları Anıtı" önünde, komünizm mağdurları ve ölenlerin akrabalarının
katıldığı törende, öldürülenlerin
isimlerinin yazıldığı duvara çelenk bırakıldı.
Törene katılan Parlamento
Başkanı Tsveta Karayançeva,

"Halkımızın elitinin katledildiği
bu tarih asla unutulmamalı.
Çocuklarımız, baskıcı komünist rejiminin yazdığı bu kanlı
sayfaların içeriğini bilmeli. İyi ki
bu yıldan itibaren lise öğrencilerinin tarih kitaplarında komünizmin vahşetleri de okutulacak.
75 yıl önce işlenen cinayetleri
asla unutmamalıyız, onlar asla
tekrarlanmamalıdır." ifadelerini
kullandı.
Başbakan Boyko Borisov da

Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
totaliter rejimler hakkında tarihi
gerçeklerin bilinmesi gerektiğini
belirterek "Demokrasi ve barış,
günümüzün en büyük değerlerini oluşturuyor. Halkımız bugün
barış ve huzur içinde yaşıyor.
Ancak bu gibi rejimlerin kötülüklerinden gerekli dersi almamız şart." değerlendirmesinde
bulundu.
- Halk Mahkemesi
Bulgaristan'da 1944'te eski

Rodop Dağları'nda hava,
dünyada en çok şifa kaynağı
olan dağ havaları arasındadır.
Rodoplar, negatif iyon seviyesi son derece yüksek olan
Bulgaristan'da tek dağ olup
dünyada az sayıdaki dağlardan
biridir. Bilim adamlarına göre,
negatif iyonlar beynin alfa dalgalarını destekliyor ve genliklerini artırıyor.
Onların ayrıca burun akıntısı,
sinüzit, bronşiyal astım, alerji,
migren, doğum ve postoperatif
ağrı üzerinde terapötik etkileri
vardır.
İngiltere'de 1980'lerde postoperatif ağrısı olan iki grup hasta üzerinde yapılan bir deney,
3 gün boyunca yüksek oranda
negatif iyon konsantrasyonu
(10.000 santimetre küp) olan
yerde tedavi gören biri grubun
% 80 daha hızlı iyileştiğini göstermiştir.
Negatif iyonların terapötik
etkisinin bir başka nedeni de
bakteri ve virüsleri öldürme-

leridir. Bu, daha geçen asrın
1930'larında Sovyet bilim adamı Çijevski ve ekibi tarafından
tespit edilmiştir.
Tüm araştırmacılar, negatif

teşvik eder. Kısa bir süre önce
negatif iyon seviyesinin yüksek
olduğu bölgeleri ve özellikle de
kırmızı çizgilerle çevrili olan
Rodoplar’ın da bunlardan biri
olduğunu gösteren II. Dünya
S ava şı'n dan
kalma Almanlar tarafından
hazırlanan bir
haritanın bulunduğu öğrenildi.
Rodop Dağları havası
feno men i n i n
ar a ş tır mac ı larına göre,
Üçüncü Reich’ın askeri pilotları
altı ayda bir Pamporovo bölgesine dinlenmeye geliyorlarmış.
Bu bölge diğer şeylerin yanı
sıra düşük ultraviyole endeks
değerine, düşük mikrobiyal riske ve yüksek fitoksidal özelliklere sahiptir.
Kırcaali Haber

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Rodop Dağları'nda hava şifa kaynağı

iyonların, hücrelere ve çekirdeklerine teslim sürecini hızlandırarak oksijenin emme ve
emilim kapasitesini arttırdığı
konusunda hemfikir.
Uzmanlara göre, soluduğumuz havadaki pozitif iyonlar
benlik saygısı ve algıyı olumsuz etkilerken onların antipodları olan negatif iyonlar onları
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