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Kırcaali bölgesindeki belediyeler can çekişiyor
İsmail KÖSEÖMER

Hükümet tarafından
sağda solda krizin geçtiğine dair açıklamalar
yapılırken, Kırcaali bölgesindeki belediyeler
can çekişiyor. Bir yıl içerisinde hükümetin uygulamış olduğu ekonomik
politika neticesinde iki
kez bütçe ayarına giden

belediyeler hizmet vermekte zorlanıyor. 2008
yılına nazaran belediyelere merkez bütçeden ve yerel gelirlerden
gelen kaynakların % 40
azalması sonrasında
bölgedeki 7 belediye de
beyaz bayrağı açmakla
karşı karşıya.
Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak altya-

pı, su ve kanalizasyon
projelerinin birçoğu
hükümet tarafından
durdurulmuş olması,
belediyelerin bütçelerinde öngörülen sermaye giderleri ödeneğinin
büyük bir oranda iktidar
tarafından kesintiye uğratılmış olması, kriz sebebiyle yerel gelirlerin
azalması, yerel yöne-

timler tarafından sunulan hizmet alanlarını
kısıtlıyor.
Belediye başkanları
bu durumun temizlik işlerini, ışıklandırmayı etkilediği gibi, yuvalarda,
anaokullarında verilen
yemek hizmet kalitesini
yüksek seviyede tutulabilmesini zora soktuğunu söylüyorlar. Beledi-

Filibe’de Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 87. yılı münasebetiyle Filibe Başkonsolosluğu Dedeman
oteli salonunda resepsiyon düzenledi.

Başkonsolos Cüneyt
Yavuzcan ve konsolosluk görevlileri bölgeden
gelen misafirleri karşıladılar. Misafirler arasında
Belediye Başkanları,

Dernek Başkanları, dini
temsilciler, gazeteciler
ve işadamları yer aldı.
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı T.C. Sofya
Büyükelçili, Filibe ve

Burgas Başkonsolosluklarında verilen resepsiyonlarla kutlandı.
Kırcaali Haber

yeler verilen hizmetleri
kesintiye uğratmamak
için Bulgaristan’da her
belediyede olduğu gibi
ciddi şekilde borçlanmaya gidiyorlar. Aynı
şekilde halkın alım gücünün az olması, aile
bütçelerine akrep girmesi, tarım alanındaki ana geçim kaynağı
tütüncülüğün içinde
bulunduğu belirsizlik
mevcut durumu yokuşa
sürüklüyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sıkıntılar daha da
artacak gibi görünüyor.
Burada en büyük sıkıntı
kar yağışıyla başlayacak. Belediyeler kar temizliği ve yol açımı için
ihaleler açıyor, ancak
fiyatları beğenmeyen
şirketler ihaleye girmek
istemiyorlar. Bu da belediyeleri kendi imkanlarıyla mevcut araçları
kış aylarında hizmet
verebilir hale ayarlamaya zorluyor. Bu hazırlık yapılmadığı halde

birçok köyün bol karlı
kış aylarında dünya ile
bağlantısı kopacak, erzak ve gereç malzemelerinin taşınması sekteye uğrayacak. Yollar
temizlenmediği halde
acil sağlık hizmetinin
verilmesi imkansız hale
gelecek. Bu yönde belediyeler çok dikkatli ve
bilinçli davranmaya çalışıyorlar.
Yerleşim birimi bakımından Kırcaali’de 117 köy, Krumovgrat’ta
- 78, Kirkovo’da - 73,
Ç e r n o o ç e n e’d e 51, Ardino’da - 51,
Momçilgrat’ta - 48 köy
ve Cebel’de - 47 köy
var. İl genelinde 465
köy ve 5 şehirde toplam
164 019 kişi yaşamaktadır ve birçok açıdan
bu halk 7 yerel yönetimin idaresine bağlıdır.
Kırcaali İli işsizlik ve
aile geliri bakımından
ülkenin son sıradaki üç
il arasındadır.

ОЩЕ ЕДНА ПЕРЛА В КОРОНАТА
НА ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ”
M
A
R
S

Бутиков хотел “Язовир Кърджали” ви очаква
- промоционални цени
- изискана и уютна обстановка

0893524930, 0885645230, 0878780330

www.yazovir-kardjali.com; e-mail: hotelyazovirkardjali@abv.bg

55

Гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”,
бул. ”Христо Ботев” № 68
e-mail: mars55@mbox.contact.bg

Хотелът който Ви подхожда

Бул.”Беломорски” 68 ; Тел. 8 23 54; 8 23 55

www.hotel-kardjali.com

Kırcaali Haber

03 Kasım 2010

Sayfa 2

Folklorumuzda Göç

Dr.Sabri ALAGÖZ

Geçen sayıdan
devamı
Önce Müslüman Çingene kardeşlerimizin adlarına saldırdılar. Sonra
Pomak kardeşlerimizin.
Dilleri arasında büyük
yankılık olduğundan onları her zaman Bulgar
hesap etmişler ve kütüklere de genelde Bulgar
olarak kayıtlamaktadırlar. Onların adlarını değiştirerek Hıristiyanlaştırma girişimleri gittikçe
hızlandı, zaten bu uğurdaki sinsi girişimlerin
sonu gelmiş veya arası
kesilmiş değildir, 19721973 yıllarında Kornitsa, Lıjnitsa ve Breznitsa
köylerinde katliamlarla
sonuç bulduğunu zannettiler. Köy meydanları
gerçek savaş meydanlarından farksızdı. Ölüler,
yaralılar… Sonra ailece
sürgünler, tutuklamalar,
kişisel sürgünler… tutuklamalardan sonra ortalardan tamamen kaybolanlar… Neler neler…
Nice uzmanın, politikacı-

ların ve araştırmacıların
bilmedikleri veya eskiye
hizmetten ayrılamadıkları yüzünden bazı olayları
dile getirmemeleri olayların vuku bulmadığına
delalet değildir. Defalarca belirttiğim gibi, daha
1975 yılında Smolyan
ilindeki dört Türk köyü
ahalisinin “Bulgarlaştırılması” hiç de küçümsenecek bir olay değildir.
1982-1983 yıllarında ise
“Karışık (Karma) aileler”
konusunu gündeme getirdiler. Bunu Kırcali ili
hudut boylarında “çok
başarılı” surette uygulamak için Parti Sancak
Komitesine özel ekip
gönderdiler başkent
Sofya’dan.
Bu uçurumu da aşınca,
başka bir sahtekarlığa
başvuruldu. Bulgaristan
Türkleri de Bulgaristan
halkının ana kısmıyla,
çoğunlukla “kaynaşmak”
istiyormuş diye bir “teklif” getirildi BKP Merkez
Komitesi Politbürosu’na.
“Yeni durum”a göre ayarlanan program 1984 yılı
Kasım ve Aralık aylarında koco ortaya sızdı. Bir çırpıda Güney
Bulgaristan’da “Türk
kalmadı”. “Bulgaristan’da
Türk yoktur. Bunlar Türkleştirilmiş Bulgar Müslümanlardır” diye tüm
dünyaya beyan edildi.
İlle velakin Kırcali ilinin
Kırcali bölgesi Müslüman Türkleri, Momçilgrat Türkleri (Mestanlı)
ve Mestanlı kenarındaki

Hayranlar (Gruevo) köyü
Türkleri Türk’e özgü yürüyüş ve mitingleriyle,
verdikleri şehitlerle bunun aksini kanıtladılar.
Bugün Momçilgrat (Mestanlı) şehri meydanında
Türkün var olduğunu, var
da olacağını da gösteren
büyük bir anıt yükselmektedir. Şehitlerimizin
kutsal, ezanlı adları sütunlarda yazılıdır. Ocak
ve Şubat ayları da Kuzey
Bulgaristan Türkleri’nin
talihini “halletmiş” oldu.
1985 yılının ilk üç aylığından sonra yaklaşık

“Büyük Seyahat” uydurmasıyla sahneye çıkarak
Türkiye Cumhuriyeti’ni
hudutları açmaya davet
etti. Ve “Türkleştirilmiş
Bulgarlar” gerçek Türk
olarak Haziran 1989’da
dalga dalga GüneyDoğu hududuna doğru
ilerleyerek ne olduklarını ve niçin bütün dünyanın onları desteklediğini
olanca ağırbaşlılığıyla
ortaya attılar. Birkaç ay
zarfında 355 bin Türkü Türkiye Cumhuriyeti
vizesiz, hatta kimin ne
olduğunun bile hesabını

Kürdün de Güney-Doğu
sınırında barındırılmasına ne demek gerek.
Buna ancak büyük bir
ulus, alicenap bir millet
kadirdir.
Bulgaristan Türk’ü başta olmak üzere Bulgaristan halkı komünistleri iç
devrime sevketti. Todor
Jivkov sahneden indirildi. 10 Kasım 1989 yeni
sayfaların açılmasına
neden oldu. Buna rağmen GÖÇ sona ermedi.
Bilakis vize alamayanlar
bile turizm yoluyla “Gizli
göç”e baş vurdular. Daha

Foto: BEHİÇ GÜNALAN
dört yıl bir zaman akar
akmaz dünyada eşine
rastlanmayan bir kükreyiş oldu Kuzey ve Güney
Bulgaristan’da (1989
Mayıs Olayları). Ve Mayıs ayı sonunda azılı
Türk düşmanı totaliterler totaliteri Todor Jivkov
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tutmadan bağrına bastı.
Türkün kalbi geniştir, o
bunu 500 küsür yıl öncesi İspanya ve Portekiz
Yahudilerini kurtardığı
zaman da göstermiştir.
Bu kadar insanı böyle
kısa bir zamanda kabul
edip barındırmak hiç de
kolay iş değildir. Bunu
dünyaya hakimiyet iddiasında bulunan Amerika Birleşik Devletleri
bile yapacak durumda
değildir. Dünyanın dört
bir köşesinden Yahudileri toplarken bile yılda
ancak 50 bin Yahudi almaktaydı. Körfez savaşına tesadüf ettiğinden dolayı bizim göçümüzden
başka 1 milyona yakın

da yolunu bulamayanlar
kaçak olarak ya doğrudan doğruya Türkiye’ye,
yahut Yunanistan ve
başka ülkelerden Anavatana giden yolları buldular, buluşturdular.
Bakalım GÖÇ konusu
yazılı edebiyatımızdan
başka Sözlü edebiyatımızda nasıl dile getirilmiş ve nasıl yankılar
uyandırmıştır.
Önceden de belirttiğimiz gibi 93 Savaşından
sonra başlayan GÖÇ’ün
sonu bugüne bugün gelmemiştir. Şurası ayan
ki, göçler bazen isteyerek, bazen zorunlu,
bazen de Bulgaristan
ve Türkiye devletleri

arasındaki anlaşmalar
sonucu olmuştur. Şunu
da belirtmek gerek ki,
büyük göçlerde, bilhassa zorunlu göçlerde, her
şeyden önce Bulgaristan Türkü’nün aydınları
rahatsız edilmiş, doğup
büyüdükleri topraklardan koparılmıştır. Amaç,
halkımızın başsız ayaksız bırakılmasıdır. Hiç
unutmam, unutmak da
istemem zaten, Bulgaristan komünist Partisi
Merkezi işçilerinden Boris Avramov adında biri
1989 zorunlu göçünde
öfkeyle gitsinler, bize de
kalacak, zaten sayıları 1
milyon iki yüz bini geçmiş! Dört yüz beş yüz
bine kadar meydan var!
demişti. Halbuki her zaman resmi belgelerde,
sayımlarda 850 bindik,
haktan sonra sayımlarda, göçten sonra bile
820 bindik. Bu fark nereden çıktı yarım milyona yakın insanımızın
gitmesinden sonra bile
820 bin kalabildi. Söz
arası bu soruyu her
yerde 800 bin veya 820
bin diye bağırıp çağıran
bilim adamlarına da yöneltiyorum.
Halk yaratıcısı geçmişten bu yana bu topraklarda olup biten olaylardan
uzak kalmamıştır, her
şeyi izlemiş ve belleğine öylecesine yerleştirilmiştir ki asla unutulmaz.
Bazı hallerde halk bilimi
galiba resmi bilimden
daha gerçekçi. Bu da
belki, kitleler sorunların
politik yönüne pek önem
vermemelerinden, mümkün mertebe hakikatten
yana olmalarından kaynaklansa gerek. Halkımız kendi varlığını ve
alınının terinigüneşin
yakıcı ışınları altında
gömleğinin yeniyle silmekten başka neye ilgi
göstersin ki.

Devamı gelecek
sayıda
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Belediye Başkanları “Bölgesel Kalkınma Kurulu” toplantısına katılmadılar
İsmail KÖSEÖMER
Vali Tauşanova tarafından yapılması
istenen “Bölgesel Kalkınma Kurulu” toplantısı iptal edildi. Kırcaali
bölgesinin yedi belediye başkanı ve belediye meclisi başkanları
toplantıyı boykot ettiler. Toplantı 4 Kasım
tarihine ertelendi. Toplantı saati öncesinden
toplanan belediye ve
meclis başkanları durum değerlendirmesi
yaptılar ve toplantıya
katılmama kararı aldılar. Değerlendirme
sonrası meslektaşları
adına gazetemize bir
açıklama yapan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, şöyle
konuştu: “Yerel yönetimler olarak hazırlanmasına davet edilmediğimiz ve katılmadığımız, sosyal açıdan
çok önemli iki gündem maddesi içeren
toplantıya katılmamız

ve bu konularda karar
vermemiz isteniyor.
Bizler belediye başkanıyız, çıkan yangına
acil olarak söndürmeye giden itfaiyeciler
değiliz. Halk bizleri
gerçek sorumluluk taşımak için bu önemli
göreve getirdi. Derin
ve yüzeysel olmayan
araştırma gereken bir
konuda, demir perde
döneminde gibi, hiç
kimse bizlerden karar
almamızı beklemesin.”
Yerel yönetim başkanları tarafından boykot edilen toplantıda,
birinci gündem maddesi olarak “Sosyal
Hizmetlerin Gelişim
Stratejisi” belirlenmişti. Bu konuya değinen
Hasan Azis, bu stratejinin toplam 158 sayfa
olduğunu, belediyelere toplantıdan bir gün
önce, öğleden sonra
gönderildiğini, belediye çalışanlarının az
bir sürede onu detaylı
bir biçimde inceleyip,

irdeleyip ve sağlıklı
bir şekilde konu hakkında tavsiyelerde bulunmalarına imkan olmadığını söyledi. Aynı
şekilde bazı alanlarda
verilecek hizmetin mali
analizinin de yapılmadığını ilave etti.
Toplantının ikinci gündem maddesi, il genelindeki yol çalışmalarıyla ve bölgelerdeki

Üç okul Müdürü’nün işine son verildi
İsmail KÖSEÖMER
Cebel'deki “Hristo
Botev” Lisesi Müdürü
Neziha Hasan'ın ve
Mişevsko köyündeki
“Hristo Smirnenski”
İlk ve Ortaokulu müdürü Emine Sali'nin
görev süresi uzatılmadı. Neziha Hasan
26 Temmuz tarihinde
okul müdürü seçme
sınavında en yüksek
puanı alarak göreve
gelmişti. Ancak şimdi
anlaşıldı ki, kendisiyle
süresiz anlaşma yapılmamış. Onun yerine
3 aylık deneme süreli
anlaşma imzalanmış.
Süre dolunca da görev
süreleri uzatılmayıp,
bu kişiler işsiz kaldı.
Bu
prosedür
Kırcaali'nin Most köyü
“Hristo Smirnenski” İlk
ve Ortaokulu müdürü
Birsen Ömer için de
aynen uygulanmış.
Bu gelişmelerden
rahatsız olan Cebel
ve iki köy halkı imza
kampanyası başlattı.
Ve yukarıda sözü geçen müdürlerin görev
sürelerinin uzatılması
ve sınava girerek hak-

larıyla rakiplerine fark
atarak müdür oldukları hatırlatıldı. Gerek
Cebel'de gerekse iki
köyde de aynı düşünce hakim.
GERB kendi adaylarını sınav yoluyla göreve
getiremeyince, bu yola
baş vurularak Hak ve
Özgürlük Hareketine
darbe indirilmeye çalışıldığı köylüler tarafından dile getirildi. Neziha Hasan Kırcaali milletvekili Necmi Ali'nin
kız kardeşi olurken,
Birsen Ömer de HÖH
Kırcaali Yerel Belediye
Meclis Grubu üyesi.
Gerek Cebel, gerek
Mişevsko ve Most köyleri adeta birer HÖH
kalesi gibidir.
Yaşanan gelişmeler
üzerine HÖH Millet
Meclisi Grubu Başkan Yardımcısı Lütfi
Mestan, geçen Cuma
günü yapılan Meclis
denetimi oturumunda,
bu konuyla ilgili Eğitim, Bilim ve Gençlik
Bakanı İgnatov'a soru
yöneltti.
Müdürler anlaşmalar ını imz alar ken,
Kırcaali Bölge Eğitim
Müfettişliğinden ken-

dilerine süreli anlaşma sunulduğunu ve
süresi dolduğunda da
kendileriyle süresiz
anlaşma imzalanacağı sözü verildiğini dile
getirdiler. Böylelikle de
Eğitim Müfetişliği Müdürü Vladeva'yı yalanlamış oldular.
Daha önce Vladev'a,
müdürlere anlaşma
seçme imkanı verildiğini ve süreli anlaşmanın müdürler
tarafından seçildiğini
duyurmuştu.
Cebel'de müdür olarak atanan kişi, müdür sınavında üçüncü
yerde kalan kişinin olması kafa karıştırıcıdır. Eğitim alanındaki
uzmanlar, madem ki
müdürlere süreli anlaşma sunulacaktı da
neden müdür seçme
sınavı yapıldığını sorguluyorlar.
Görev süreleri uzatılmayan müdürlerin
hiçbirine karşı idari
işlem yapılmamış ne
de bugüne dek kendilerinden ve işlerinden
memnun olunmadığına dair bir girişimde
bulunulduğu anlaşılmakta.

devlet karayolları içerisindeki öncelikli yol
çalışma projeleri seçilmesiyle ilgiliydi. Bu
konu hakkında Azis, il
genelindeki devlet karayolları ile ilgili yürütülen ve yapımı devam
eden çalışmalar ve yol
ağları içerisinde öncelikli olarak yapıma
ihtiyaç duyulan yollar
hakkında kendileriyle
görüşülmediğini ve fikirlerinin alınmadığını
dile getirdi.
Aynı şekilde Hasan
Azis yeni hükümetin
göreve gelmesinden
kısa bir süre sonra yerel yönetim ile bölgesel yönetim arasında
koordinasyonun koptuğunu ve sonradan da
diyaloğun tamamen

koptuğunu hatırlattı.
Bu konuyu Başbakana
kadar taşımış olmasına rağmen, o günden
bu güne herhangi bir
gelişmenin görülmediğinin altını çizdi. Ve
bu durumun bölge
halkına zarar verdiğini
belirtti.
Belediye başkanları arasında en net
tavrı Cebel Belediye
Başkanı Bahri Ömer
koydu. Bahri Ömer
gazetemize şunları
söyledi, “General Geşevo köyüne giden
yolda acilen tamir yapılmadığı sürece ben
“Bölgesel Kalkınma
Kurulu” toplantılarına
katılmayacağım. İki
ay önce Vali İvanka
Tauşanova'ya bu konu

ile ilgili mektup gönderdim. O mektupta toprak kayması sonucu
neredeyse kullanılmaz
hale gelen yolun tamir
edilmesi konusunda,
bu aynı Kurulun 2009
yılında kararı olduğunu hatırlattım. Bir yıl
geçmesine rağmen
bir sonuç alamadık.
500'den fazla kişinin
belediye merkeziyle
bağlantıları kopmuş
vaziyettedir. Bu durumda, kış aylarında hiçbir
şekilde yolun güvenliği
sağlanamaz. Giderek
vatandaşlarımız arasında sosyal gerilimin
tırmandığını görmekteyim. Hal böyleyken,
Vali bir girişimde bulunmamakla beraber
mektubumu yanıtlamaya hacet görmüyor.
Çok önemli bir soruya
cevap verilmelidir. Bu
Kurul, Kalkınma Kurulu mudur, gelişim engelleme kurulu mudur,
yoksa gerileme kurulu
mudur?”
Başkanlar arasında
yapılan değerlendirme
toplantısı sonucunda
Hasan Azis ve İvanka
Tauşanova kısa süreli
bir görüşme yaptılar.
Bu görüşme esnasında, Belediye Başkanı
Vali'ye yerel yönetimin
boykot kararını ve hangi sebeplerden dolayı
geliştiğini bildirdi.

NDSV, Kırcaali Belediye Başkan
adayı göstermeye hazırlanıyor
Ulusal Demokrasi
ve Yükseliş Hareketi (NDSV) İl Teşkilatı Başkanı Müh.
Vasil Donçev, gelecek yıl yapılacak
yerel seçimlerde
belediye başkan
adayı göstereceklerini söyledi. Aynı
şekilde partinin belediye meclisi seçimine de kendi listeleriyle katılacaklarını dile getirdi. İl
merkezi dışındaki
diğer belediyelerde de partinin aday
göstereceği Donçev tarafından belirtildi.

Donçev, yerel seçimlerde sözde seçim turizminin önüne
geçirilmesi için Seçim
Kanununda yerleşiklilik şartı getirilmesini

ve vergisini ödeyenler belediyenin kaderini belirlemelidir”
diye konuştu. Ancak
eski çarcılar, bu uygulamanın cumhur-

desteklediklerini duyurdu. Devamında,
“Burada yaşayanlar

başkanı seçimi için
kullanılmamasını istiyorlar.
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Nilüfer'de Balkan Panayırı

Bursa
Nilüfer
Belediyesi’nin bu
yıl ilk defa Göçmen
Konutları'nda düzenlediği Balkan Panayırı coşkulu görüntülere sahne
oldu.
İki gün süren ve büyük
ilgi gören panayırda Şükriye Tutkun, Mira, Ahmet
ve Gergana gibi sanatçılar konserler verdi. Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer
Belediyespor, Nilüfer
Kent Konseyi ve Balkan
Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) iş birliğiyle düzenlediği "Balkan Panayırı",
Balkanlar'dan Bursa'ya
gelen vatandaşların dayanışma örneğine sahne oldu. Panayıra Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Bulgaristan Milletvekili Çetin Kazak ile
kardeşi Avrupa Parlamentosu Bulgaristan
Temsilcisi Metin Kazak,
Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah,
Cebel Belediye Başkanı
Bahri Ömer, Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan Gençoğlu ve
BAL-GÖÇ Başkanı Emin
Balkan da katıldı.
İki gün süren Balkan
Panayırı, ömrünü Bulgaristan Türklerinin hak
ve özgürlük davasına
adamış olan Nuri Turgut
Adalı'nın adına yaptırılan

parka çelenk koyulmasıyla başladı. Daha sonra
merhum işadamı Ali Durmaz tarafından Göçmen
Konutları'na yaptırılan ve
Ali Durmaz adını taşıyan
futbol sahasının açılışı
yapıldı. Başkan Mustafa Bozbey, stadın yapılmasında büyük emeği
olan merhum işadamı
Ali Durmaz'ın oğlu Durmazlar Makine Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin
Durmaz'a ve Görükle
eski Belediye Başkanı
Mustafa Biltekin'e katkılarından dolayı birer plaket verdi.
Göçmen Konutları pazar alanında gerçekleşen
ve iki gün süren panayır
müzik ve eğlencenin adresi oldu. Etkinlikler pazar alanına kurulan lunapark, yiyecek ve giyecek
stantlarının açılmasıyla

devam etti. Gün boyu
süren panayırda Nilüferliler bol bol alışveriş
yapıp lunaparkta eğlenirken, geceleri de ünlü
sanatçıların şarkılarıyla
coştu.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,
"Bu etkinliklerin amacı
insanlarımız arasında
kaynaşma ruhunu güçlendirmektir. Göçmen
vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu Görükle bölgesinde, göçmen
yurttaşlarımızın kültürlerini zenginleştirerek
yaşatabilecekleri böyle
bir organizasyon, bizim
buradaki yurttaşlarımıza seçim öncesi verdiğimiz bir sözdü. Bugün
bu sözü yerine getirmiş
olduk" dedi.
Nilüfer Kent Konseyi
Sevgi Korosu ve Görük-

ASKER SAYISI 34 BİNE DÜŞÜRÜLECEK
Milli
Güvenlik Doktrini'ne göre
komşuları arasında
d ü ş m a n g ö r m ey e n
Bulgaristan’da, asker
sayısı 44 binden 34
bine indirilecek.
Parlamentoda kabul
edilen ve ordudaki reformların ana çerçevesini çizen "Beyaz Kitap"
adlı belgeye göre, 2014
yılına kadar gerçekleştirilecek kadro indirimi
kapsamında ayrıca 3
bin kişilik bir yedek kadro da oluşturulacak.
A na muhalefet teki
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) milletvekilleri, yeni düzenlemede
eksiklik olduğunu be-

lirterek, işten çıkarılacak personelin alacağı
görev tazminatı ile ilgili
hiçbir netlik bulunmadığını ileri sürdüler.
BSP sözcüsü milletvekili Angel Naydenov,

"Küçük ve kötü silahlanmış bir ordu güven
telkin etmez" dedi.
Savunma Bakanlığı
tarafından 150 kişilik
bir uzman ekibi ile 7
ayda hazırlanan "Be-

le Balgöç Korosu'nun
konserleri ve Ali Durmaz İlköğretim Okulu
ile Nilüfer Halk Dansları
Topluluğu'nun gösterileriyle renklenen Balkan
Panayırı'nın ilk gününde sahne alan Şükriye
Tutkun sahne alırken,
panayırın ikinci gününde
Grup Ezgi ve Kara Efendi, Mira, Fahriye Güney,
Grup Balkanton ile Amet
ve Gergana konser verdi. Karizma şov grubu
ise, yaptıkları akrobasi
basketbol hareketleriyle
izleyenleri büyüledi. Panayırın finalinde sahne
alan Bulgaristan'ın ünlü
sanatçısı Gergana, göçmenleri coşturdu. Yaklaşık iki saat sahnede
kalan sanatçı, Başkan
Bozbey'le birlikte "Ormancı" türküsünü okumayı da ihmal etmedi.

yaz Kitap" adlı reform
belgesine destek veren
Savunma Bakanı Anü
Angelov ise, "Artık mekanik kadro indirimine
değil, gerçek bir değişim
ve reforma doğru adım
atıyoruz" diye konuştu.
Reform programı kapsamında Hava Kuvvetlerine 2015 yılında yeni
savaş uçakları alınacak.
Savaş uç ak lar ının
marka ve modelinin
belirlenmesi için de bir
milyar levalık (500 milyon avro) bir fon oluşturulacak.
Ülkenin sahip olduğu
eski teknolojiyle yapılmış tek denizaltısının
da kullanımdan çıkarılacağı bildirildi.

Sayfa 4

Bulgaristan’ın
S c h e n g e n
bölgesine katılma
hazırlılığı
İçişleri Bakan Yardımcısı Pavlin Dimitrov, Bulgaristan Milli Radyosu’na yaptığı açıklamasında Bulgaristan’ın Schengen alanına katılmak
için tekniksel olarak hazır olduğunu vurguladı.
Avrupa finansmanı ve ulusal finansmanla sağlanan 170 milyon avro tutarında 174 anlaşma
imzalandı. Bu anlaşmaların yılın sonuna kadar
uygulanması bekleniyor. Schengen anlaşmalarına uygun olarak deniz sınırının güvenliğini
sağlamak üzere satın alınan 5 hızlı devriye gemisinin bayrakları göndere çekildi. Bakan yardımcısının sölerine göre onlardan biri “Obzor”
isimli gemi, eşi bulunmayan bir deniz aracıdır.
Böylece sayısı 13’ü bulan gemiler, Avrupa’da
en iyi olanlardır. Tuna nehrindeki kontrol için
sağlanan botların sayısı ise Kasım ayının sonuna kadar 6 olacak.
“Aynı zamanda 5 Kasım tarihine kadar gelecek olan üç yeni helikopter de Bulgaristan’ın
doğrudan yükümlülüğü bulunan AB’nin dış
sınırının kontrolü için kullanılacak” diyen bakan yardımcısı Pavlin Dimitrov, şimdiye kadar
Schengen çalışma grubu tarafından 6 denetimin yapıldığını da kaydetti. Bulgaristan’ın hazırlılığına dair en önemli yoklama, Aralık ayının
başında olacak. Bu yoklama ülkemizin Schengen Bilgi Sistemi SIS ile ilgili ne denli hazır
olduğunu ortaya koyacak. Bulgaristan’ın bu
sistemi 5 Kasım tarihi itibarı ile kullanacağını
açıklayan Pavlin Dimitrov şunları da ekliyor
“Yüzde yüz hazırız ve sistemde üye ülkelerin 30 milyon kaydını kullanabileceğiz. Biz de
kendi tarafımızdan aranan kişiler ve motorlu
taşıt araçları ile ilgili tüm bilgilerimizi vereceğiz. ”
Şu anda Schengen bilgi sisteminin aranan
kişileri veya eşya ile doğrudan alakalı olan
polisin tüm şubelerinden bilgilerle beslenmesi
için gerekli kadro eğitiliyor.
Pavlin Dimitrov’un sözlerine göre Schengen Anlaşması uyarınca Romanya ve
Yunanistan’la çok iyi polis işbirliği yürütülüyor.
Kurulan temas merkezleri, Schengen kapsamında operasyonel işirliğinin yürütülmesi için
gerekli önkoşuldur.
“Benim için Aralık ayında Schengen bilgi
sitemi ile ilgili yapılacak son değerlendirme
en mühimdir. Eğer onay alırsak ve yeni yoklamaların yapılması istenmezse sanırım bu
Schengen bölgesine 2011 yılının Mart ayında
girmemizin teme önkoşulu olacak ” diye konuştu İçişleri Bakan Yardımcısı.

DUYURU

Kırcaali “Ömer Lütfi 1993” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine

eleman alınacak.

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabilirler.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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Mecidiye Belediye Başkanı Marian Yordaçe: “Kırcaali çoktan bir Avrupa kenti olmuş …”
Kırcaali Haber gazetesi Yazı İşleri Sorumlusu
İsmail KÖSEÖMER’in
21 Ekim Kırcaali Günü
münasebetiyle şehrimize gelen Romanya’nın
Doburca Bölgesi Köstence İli Mecidiye Belediye Başkanı Marian
Yordaçe ile yapmış olduğu söyleşi.
- Sayın Mecidiye Belediye Başkanı iki şehir arasındaki ilişkiler
nasıl ve ne zaman başladı?
- İlişkilerin kültür organizasyonları çerçevesinde başladığını söyleyebilirim. Belediyemizin
kültür dairesinde çalışan
arkadaşlarımızın bu ilişkilerin on yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktardılar. Şehrimizde faaliyet yürüten Romanya
Müslüman Tatar Türkleri
Demokrat Birliği folklor
ekipleri Kırcaali’de yapılan Uluslararası Balkan Türkleri festivaline
katılıyorlar. Aynı şekilde
Kırcaali’de faaliyet gösteren Ömer Lütfi Derneği
folklor ekipleri Mecidiye
ve Köstence’de yapılan
festivallere katılıyorlar.
Bu on yıl içerisinde onların arasında bir dostluk,
kardeşlik bağı kurulmuş.
Temmuz ayında burada
yapılan Balkan Festivaline gelen grubun arasında Mecidiye Belediye
Meclisi’nden bir üye ve
Belediye Kültür Dairesi
Müdürü de vardı. Onlar meslektaşım Hasan
Azis Bey ile görüşmüşler
ve şehrinizi de doyasıya
gezmişler. Mecidiye’ye
dönünce tüm yaşamış
oldukları deneyimleri

yan Kehayova ve Meclis Üyesi Müzekki Ahmet
de katıldı. İşte ozamanki
görüşmemizde iki şehrin
kardeş olabileceği fikri
doğdu. Bayan Kehayova beni Kırcaali Belediye Başkanı adına Kırcaali Günü Kutlamalarına
davet etti. İki şehrin de
bir sürü benzer özelliğe
sahip olmasından dolayı bu kardeşlik fikri bize
çok sıcak ve dostane
geldi ve epey de heyecanlandırdı. Buraya gelmeden önce Belediye
Meclisimizde yapılan
son oturumda oy birliyle
iki şehrin kardeş olmasına yeşil ışık yaktık.
- Kırcaali şehri ile
kardeşlik protokolü ne
zaman imzalanacak?
- Evet, söylediğim
gibi Mecidiye Belediye
Meclisi’nin son oturumunda Kırcaali ile kardeşlik protokolü imzalanmasına, tüm meclis
üyelerinin evet oyuyla
karar aldık. Değerli dostum Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis ile
yapmış olduğumuz ikili
görüşmede bu kararımızı yazılı şekilde sundum ve Kırcaali Belediye Meclisi’nin Törensel
Oturumunda bu güzel
ve anlamlı kararımızı
salonu dolduran herkes
önünde açıkladım. Umarım en yakın zamanda
Kırcaali Belediyesi Yerel
Meclisi de yakın gelecekte böyle bir karar alır
ve çok yakın bir gelecekte kardeşlik protokolünü
imzalarız.
- Kardeşlik protokolü imzalanınca, kültür

ilk çalışacağımız alan
kültür alanı olacaktır.
Ancak bu kardeşliğin iki
tarafa ekonomik alanda
da beraber çalışma fırsatı verecektir. Dolayısıyla Avrupa Fonlarının
İşlemsel Programları
çerçevesinde bir sürü
ortaklaşa proje yapabiliriz. Bunların yanı sıra
kültür turizmini geliştirecek temelleri atabiliriz.
Gördüğüm kadarıyla
burada çok büyük kültür turizmi potansiyeli
var. Bu potansiyel bizde
de var. Mecidiye, Köstence İline bağlı Dobruca Bölgesi’nin güzel
bir şehridir. Tuna Nehri
Kanalı da şehrimizden
geçmek tedir. Bunun
yanı sıra aynı Kırcaali
Bölgesinde olduğu gibi
bir sürü tarihi ve turistik
mekana sahibiz. Özetleyecek olursak, işbirliğimiz geniş bir yelpazede, yani kültür, turizm ve
ekonomik alanda rahatlıkla yapılabilir ve yapılacağına da inanıyorum.

Mecidiye camisi
ve gördükleri ilgiyi bizimle paylaştılar. Bunun
üzerine Eylül ayında
Mecidiye’de yapılan festivale Ömer Lütfi Derneğinin folklor ekibinin yanı
sıra Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Ba-

alanı dışında başka
hangi alanlarda işbirliği yapmaya düşünüyorsunuz?
- Kardeşliğimiz protokol ile resmiyete dökülünce doğal olarak

- Bu soruyu sormam
biraz erken olacak ama
burada bulunduğunuz zaman içerisinde,
edinmiş olduğunuz ilk
izlenimlerden, gördüklerinizden Sizlerde, or-

taklaşa yapılabilecek
bazı projelerin fikri
oluştu mu?
- Öğrendiğim ve gördüğüm kadarıyla saygıdeğer meslektaşım Hasan Azis, Avrupa Birliği

- Şunu gayet açık ve
net bir biçimde belirtmek istiyorum ki, buraya, Kırcaali’ye geldiğimden beri kendimi evimde
gibi hissediyorum. Bizim
şehrimizde de farklı kültürlere, etnik gruplara ve
dine sahip insanlar hep
beraber, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde yaşam sürüyorlar.
Hıristiyan, Müslüman,
Romen, Türk, Tatar ve
diğer kültürler hep beraber kardeşçe yaşıyoruz. Kiliseler, camiler
var, Bayramlar beraber
kutlanıyor. Bunun dışında, burada gördüğüm
Arda nehri şehir içinden
geçiyor ve çok güzel
bir kanal haline getirilmiş. Mecidiye’nin ortasından da Tuna nehrini
Karadeniz’e bağlayan
büyük bir kanal geçiyor.
Değerli meslektaşım
bana Arda üzerine kuru-

görevi görmesi hem de
çeşitli su sporlarının
yapılmasına imkan vermesi saygı duyulacak
işlerdir. Kırcaali çoktan
bir Avrupa kenti olmuş
bile…
- Sayın Başkan, zamanınızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Son
olarak gazetemiz aracılıyla vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
- Buraya gelirken bana,
Kırcaali’nin bir Hoşgörü Başkenti, bir Güneş
Şehri olduğu söylenmişti. Bulgar’la Türk’ü
yan yana görmek, Müslüman Din adamıyla Rahibi yan yana dururken,
sohbet ederken görmek,
Cumhurbaşkanının bir
Roman çocukla el sıkışması ve havanın da
güneşli olması bu söylemlerin ne kadar doğru olduğunun ufacık bir

Mecidiye Belediyesi
Fonları yardımıyla çok
güzel projelere imza
atmış. Belediye binası
girişinde görmüş olduğum park projesi beni
çok etkiledi. Gerek çevre bakımından, gerek
spor ve kültürel etkinlik
açından, gerekse de
peyzaj düzenleme, fikir
ve proje kapsamı bakımından, böyle projenin
yapımı ve inşası hiç kolay değil. Bu proje şehrinizin çehresini tamamen
değiştirip tanıtımında da
çok büyük rol oynayacağına inanıyorum. Benim
Avr upa Fonlarından
kazandığım son proje
de Mecidiye’deki park
ve yeşil alanların, sokakların yenilenmesiyle
ilgiliydi. İlk başta bunlara benzer ortak altyapı
projeleri üretebiliriz.
- Sayın Başkan, Avrupa Birliği üyesi olmamız dışında Mecidiye
ile Kırcaali arasında ne
tür benzerlikler var?

lacak bir köprünün projesini gösterdi. Bizim de
öyle bir çalışmamız var.
Bu köprü projesi üzerinde epey fikir alışverişinde bulunduk ve düşüncelerimizi paylaştık.
Sosyal açıdan da önemli
çalışmaların yapıldığını
gördük. Şehirlerimizin
büyüklüğü de birbirine
yakın. Aynı şekilde Yerel Meclis oturumunda
meslektaşımın gerçekleştirdiği 12 Avrupa Fonları projesi ile belediye
olarak Bulgaristan’da ilk
üç belediye arasında olduğunuzu da öğrendim.
Bizde de çok iyi çalışan
bir ekip var ve bugüne
kadar toplam 16 proje
gerçekleştirdik. Doğrusunu söylemem gerekirse Pazar’ın büyüklüğü
ve düşünce olarak ileriye
dönük olarak yapılması,
nehrin üzerine kurulan
kanalın bir Avrupa başkentini andırması, o kocaman barajın devamı
olarak hem bir güvenlik

göstergesidir. Öncelikle
değerli meslektaşım Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis’e bizleri burada çok güzel ağırladığı için, sıcak karşılama
yaptığı için çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca Ömer
Lütfi Kültür Derneğine,
Dernek Başkanı Seyhan
Mehmet’e, Genel Sekreter Müzekki Ahmet’e
bu kardeşlikle ilgili ön
adımları attıklar için,
vesile oldukları için şükranlarımı sunuyorum.
Çok yakın zamanda
Kırcaali Belediyesi’nden
bir heyeti Mecidiye’de
ağırlamaktan mutluluk
duyacağız. Başlayan bu
dostluğumuzun, dostluk
köprülerinin kurulmasının devam edeceğine
inanıyorum. Avrupa Birliğinin birer üyesi olarak,
gelişen bu dostluk köprüleri sayesinde, Birliğin
büyük ailesi içerisinde
hep beraber yaşamaya
devam edeceğiz. Teşekkür ederim!

Kırcaali Haber

03 Kasım 2010
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Cebel’de öğrenci protestosu
İsmail KÖSEÖMER

Kırcaali İli Cebel şehrindeki “Hristo Botev” İlk ve
Ortaokul öğrencileri, görevine son verilen müdürüne destek amaçlı protesto
gösterisinde bulundular.
Derslere girmeyen öğrenciler, müdüriyet sınavını
kazanmasına rağmen,
görevine son verilen Neziha Hasan’a destek amaçlı
okulun giriş ve birinci kat
basamak kısmında toplanıp protesto gösterisinde
bulundular, pankart açtılar. Açılan yazılar arasında
“Bu okul Neziha Hasan’sız
yapamaz”, “Yeni müdür istemiyoruz!” yazmaktaydı.
Aynı şekilde öğrenciler
hep bir ağızdan, “Neziha’yı
istiyoruz!” diye slogan attılar. Öğrencilerin protestosu
yanı sıra şehirde görevine
son verilen müdüre destek
amaçlı imza kampanyası
da yürütülmekte. Okuldaki öğretmenler bu girişim
karşısında sessiz kaldılar.
Birçoğunun görevlerine
son vermekten korktukları
için sessiz kaldıkları an-

laşılmakta. Olay duyulduğundan beri Cebel kaynıyor! Okul önünde polisler
nöbet veriyor.
Neziha Hasan’ın hakkıyla sınava girerek kazanmış olduğu göreve geri
getirilmesi için Cebel Halkı İnisiyatif Komitesi kur-

du. Komite üyeleri ve eğitim uzmanları, mademki
müdürlere süreli anlaşma
sunulacağıydı da neden
müdür seçme sınavı yapıldığını sorguluyorlar. Bunun
yanı sıra bu olayda siyasi
bir girişim olduğuna inanıp,
iktidara yakın bir kişinin

ADIMIZ ÖZÜMÜZÜN SİMGESİ, ONUR VE GURURUMUZDUR!
İnsan sosyal bir varlıktır.
Toplum halinde yaşamak
zorundayız. Güçlüklere beraber göğüs germemiz yaşantımızı kolaylaştırır. Acımızı, üzüntümüzü, sevincimizi, ekmeğimizi paylaşmak
zor günlerimizde önemlidir.
Birlik ve beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde
olmak bizi güçlendirir. Birlik
ve beraberliği olmayan bir
toplum ruhunu kaybeder,
ayakta duramaz. Unutulmamalıdır ki, hayatta keder
ve mutluluk, üzüntü ve sevinç hep vardır. Ve bu böyle devam edecektir. Mutlu
olmak herkesin hakkıdır.
Yalnız mutluluğu uzaklarda değil, kendi hayatımızda
arayıp bulmalıyız. Geçmiş
günlerin hasretini çekenler veya geleceğin kaygısı
ile tasalananlar hiçbir vakit
mutlu olamazlar. Hayat bir
aynadır; güler yüzle bakarsanız o da güler, kaşlarınızı çatarsanız o da suratını
asar. Yıllar akıp gidiyor,
gençlerimiz büyüyor. Geçim
nafakasını sağlamak için kimisi bizim yanımızda, kimisi
Türkiye’de, kimisi de Avrupa

ülkelerinde çalışıyor. Ama
her biri doğmuş olduğu yer
köy de olsa, memleketim
deyip, gözümün açıldığı yer
deyip arada bir ziyarete geliyor ve Bulgaristan’da yaşayan dostlarına, akrabalarına
destek çıkıyor. Dayanışma
budur, birlik ve beraberlik
budur diye düşünüyorum.
Ben bütün gençlerimizden,
anne ve babalarının yaşadıkları o kötü günlerden
ders alarak yollarına devam
etmelerini istiyorum. Uzun
yıllar boyunca büyük sıkıntılara maruz kaldık. İnsanın
adı dünya önünde ak pak
yüzüdür.
Temiz kalması için her türlü yoksunluk ve acılara katlanıyoruz.

Bulgaristan’ın komünist
rejim idarecileri adımızı
zorla alıp yerine başka bir
ad kabul ettirmeye kalkıştılar. Oysa insanın adı, hangi
ırktan veya milletten olursa olsun, onun öz simgesi,
onur ve gururudur. Kimsenin insan adını almaya ve
karalamaya hakkı yoktur.
Bütün zorluklara ve zulümlere rağmen direndik ve
başardık. Bir şarkıdan yankılandığı gibi; yıkılmadık,
dimdik ayaktayız. Beraberiz
ve güçlüyüz. Özgür ve demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Elbette doğduğumuz,
büyüdüğümüz ülkenin dilini
öğreneceğiz, elbette vatandaşı olduğumuz ülkenin geleceği için çalışacağız, ama
bunun beraberinde dilimize,
dinimize, kültürümüze, geleneklerimize sahipleneceğiz
ve bizden sonra gelenlere
aktaracağız. Birbirimize tahammül etmeyi, birbirimize
saygılı olmayı öğrendik ve
anladık kanısındayım.
Kâzim MÜMÜN
Dolno Prahovo /Ahmatlar/

göreve getirilmek istendiği
söyleniyor.
Daha önce duyurduğumuz gibi Okul Müdürü
Neziha Hasan Temmuz
ayında Eğitim, Bilim ve
Gençlik Bakanlığına bağlı Kırcaali Eğitim Bölge
Müfettişliği’nin açmış oldu-

ğu okul müdürü sınavını diğer üç adaya açık ara fark
atarak kazanmıştı. Ancak
daha sonra kendisiyle süresiz anlaşma imzalanması yerine, üç aylık deneme
süreli anlaşılma imzalandığı anlaşıldı. Anlaşmanın
son bulduğu 27 Ekim 2010
tarihinde kendisiyle yeni ve
süresiz anlaşma imzalanması yerine Eğitim Bölge
Müfettişliği Müdürü Emiliya
Vladeva, Neziha Hasan’ın
yerine, sınavda üçüncü kalan ve GERB yanlısı olarak
gösterilen Şerife İsmail’i
müdür vekili olarak atadı.
Yaşanan gelişmeler üzerine HÖH Millet Meclisi
Grubu Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan, yapılan
Hükümet Meclis Denetimi
oturumunda, bu konuyla ilgili Eğitim, Bilim ve Gençlik
Bakanı İgnatov'a soru yöneltti. Ancak Eğitim Bakanı Sergey İgnatov’un,
prosedür oyunlarıyla meclis oturumunda bu eğitim
kıyımı ve hak gaspıyla ilgili
yöneltilen sorulardan kaçtığı anlaşıldı.

Borisov, reformlardan kaçınıyor

Başkent Sofya Teknik Üniversitesi akademik yönetim önünde
konuşan başbakan, reformların yapılması için “altın” döneminin
geride kaldığını dile getirdi. Borisov, “Reform yapılma “altın”
döneminin 2008 yılı, 3 – 4 milyar bütçe fazlalığı olduğu zamanmış. O zaman hastanelerin mevcudiyetini azaltabilirsin. Bunu
yaptığında bir iki tane acil servis cankurtaran aracı bırakıp acil
servise güvenebilirsin ve sağlık reformunun tamamlamış olursun” diye konuştu.

DSB 2011 yılı bütçesini
desteklemeyecek

İktidarın dıştan destekleyicisi konumundaki Güçlü Bulgaristan
İçin Demokratlar (DSB) Partisi 2011 yılı bütçesini desteklemeyecek. Bu karar partinin yapmış olduğu yönetim toplantısı sonucunda anlaşıldı. Koyu maviler Devlet sosyal güvenlik bütçesi
ve Sağlık kasası bütçesini meclis oylamasında desteklemeyecekler. Ancak Mavi Koalisyon içindeki parti milletvekillerinin
oylamada, ret mi kullanacaklar ya da oylamaya katılıp katılmayacakları açıklık kazanmadı.
Parti Başkanı Kostov, 2011 yılı bütçesinin korkudan dolayı bırakılan reformların bütçesi olduğunu dile getirdi. Aynı şekilde
İvan Kostov, hükümetin kriz karşıtı siyaset yürütmediğini de
söyledi.

Bulgaristan’daki iktisadi ortam iyileşiyor
Milli İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Bulgaristan’daki
iktisadi ortam Ekim ayında iyileşmiştir. Eylül ayına nazaran iş
ikliminin genel göstergesi, perakende satış ve hizmetler alanındaki iş ikliminin iyileşmesinden dolayı 1.9 puanla yükseldi.
Ekim ayında üretimde düşüş kaydedilmesine rağmen önümüzdeki üç ayda olumlu eğilimler beklenmektedir. Perakende
ticaretteki iş iklimi, şirketlerin durumuna ilişkin daha olumlu
değerlendirmeler yüzünden 5.5 puanla artıyor. Hizmetler sektöründeki iş ikliminin göstergeleri ise, Eylül ayına nazaran 5.7
puanla artmıştır.

Kırcaali Haber
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ДЕЦАТА ОТ ОДЗ „СЛЪНЦЕ” В АРДИНО ПОЛУЧИХА ДАРЕНИЕ
що град Ардино през 30те години на миналия век:
„Трийсет къщи – турски
стил, по средата – мост
изгнил, до него джамия с
минаре – вот тебя Иридере!”
Благодарствени думи от
името на колектива към
дарителя отправи директорът на детското заведение и общински съветник в
местния парламент – г-жа
Димитрина Александрова.
Нека да има повече такива
хора с големи сърца, които да милеят за децата на
Ардино, защото те са бъдещето на общината и на
България, каза още тя.

Далеч преди Коледа децата от ардинското ОДЗ
„Слънце” получиха истински Коледни подаръци. Дарението бе направено от
Николай Малинов – издател на вестник „Дума”, член
на ИБ на Висшия съвет
на БСП и председател на
Oбединение „Русофили”.
Той беше на посещение в
област Кърджали, но е избрал за обект на дарението си ардинската детска
градина. Децата от двете
големи групи поздравиха
гостите с кратка програма
от песни, стихотворения и
танци. Малката Нанси Райчева поздрави гостите със
специално стихотворение
на руския лекар Валдемар
Христензен, хактеризира-

Гюнер Шюкри

ОДК – МОМЧИЛГРАД ЗАПОЧНА ПРОЕКТ „ФОТОГРАФИЯТА –
ОТРАЖЕНИЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО И КУЛТУРАТА СРЕД НАС”
Стартира проект „Фотографията – отражение на
многообразието и културата сред нас” в Обединения детски комплекс
в Момчилград. 10 месеца ученици от няколко
училища ще изследват
с фотоапарат традициите, обичаите и поминъка в Източните Родопи.
Ръководител на групата
е Димитрина Вълкова.
Средствата са осигурени от Центъра за образователна интеграция на
децата и учениците от
етническите малцинства
към Министерството на
образованието, младежта
и науката.
Децата в Момчилград

ще демонстрират придобитите умения и знания в
конкурс по фотография.
Те ще направят снимки и
в София и Панагюрище.

Най-добрите постижения
с фотоапарата ще бъдат
представени във вестник.

МОМЧИЛГРА ДЧАНК АТА САНИЕ МЮМЮН С
ПОКАНА ЗА СЛЕДВАНЕ В 5 ВУЗ-а
Отличничката по проект
„Мерки за опазване на Египетския лешояд като флагов вид птица на източните
родопи“ се готви да следва
биология в Софийски университет "Св. Климент Охридски"
На 23 и 24 октомври в град
Кърджали се проведе IX-то
Национално състезание по
природни науки и екология. Целта е да се осигури
възможност учениците да
представят авторски идеи и
интерпретации по определен проблем, резултати от
изследвания в областта на
природните науки и екологията, да защитават собствена позиция по актуални
за обществото проблеми,
да покажат оригинално мислене.
Състезанието вк лючва
изработване, представя-

АКТИВИСТИ НА ХОЛАНДСКИЯ ЧЕРВЕН
КРЪСТ РАЗГЛЕДАХА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР
ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ДЪГА”
Ученици – активисти на Холанския Червен кръст, гостуваха в Дневния център за деца с увреждания. Младежите са
на посещение у нас на обменни начала с БЧК-Кърджали.
Гостите бяха впечатлени от чудесните условия, създадени
за отглеждане на децата в Момчилград. „Центърът е много
хубав, радваме се, че успяхме да го посетим”, каза Карин
Дженсън, ръководител на групата. Тя разказа, че и в Холандия съществуват подобни центрове, но те не са дневни, децата могат да нощуват, ако семейството желае”.
Гостите от страната на лалетата подариха на децата
лакомства, игри и дрешки, от центъра върнаха жеста с
детски рисунки върху керамика. Произведенията на децата са изключителни, много сме впечатлени, коментираха
гостите.
Ваня Петрова, директор на центъра, обясни, че "Дъга" е
изградена през 2008г. по проект на общината, финансиран
по програма ФАР. Центърът дава възможност децата да
бъдат отглеждани в семейна среда и да получат качествени специализирани грижи и помощ - ежедневни здравни,
образователни, рехабилитационни потребности, потребности от организация на свободното време.Потребителите
на услугата са деца на възраст от 3 до 18 годишна възраст
с различни видове увреждания.
Центърът разполага с психологичен кабинет, логопедичен
кабинет, зала за рехабилитация, зала за осъществяване на
социални контакти, възпитателна и групова работа. В него
работят социален работник, логопед, психолог, рехабилитатор, възпитатели, медицинска сестра и хигиенисти.

не и защита на проекти от
проблематиката на култ урно - образователната
област „Природни науки и
екология". Проектът може
да бъде в областта на физика и астрономия, химия
и опазване на околната
среда, биология и здравно образование, екология.
Проектите се състезава в
две възрастови групи V VІІІ клас и ІХ - ХІІ клас.
Тази година във втора
възрастова група се включиха 35 отбора от цялата
страна.
Отличничката от СОУ
„Н.Й.Вапцаров”- г р.Мом чилград и доброволка на
„Българското дружество за
защита на птиците” – Сание
Мюмюн достойно си защити

проекта „Мерки за опазване
на Египедския лешояд като
флагов вид птица на източните родопи”, който проект
реализира най-високата
оценка от проектите в област Кърджали /с отличие/.
Сание е приета в Софийски
университет "Св. Климент
Охридски", Пловдивски
университет "Паисий Хилендарски", Югозападен
университет. "Неофит Рилски" и Великотърновски
университет "Св. св. Кирил
и Методий".
Дванайсетокласничката,
която се интересува и от
фотография, и от доброволна помощ по линия на
БЧК, се готви да следва
биология в СУ ”Св.Климент
Охридски”.

Кърджали Хабер
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Kırcaalili ünlü bestekâr Rujdi Şükrü 75 yaşında
Kırcaali doğumlu
ünlü bestekâr Rujdi
Şükrü’nün 75. do-

Rujdi Şükrü-Doğan
ğum günü nedeniyle
16.10.2010 tarihinde
“Karamel” kulübünde tören düzenlendi. Törende Kırcaali
B e l e di ye B a ş kan
Yardımcısı Elisaveta

Kehayova, HÖH eski
Millet vekili Nurettin Mehmet, “Ömer
Lütfi” Kültür Derneği
Müdürü Müzekki Ahmet, Sayın Şükrü’nün
eski iş arkadaşları ve
dostları yer aldılar.
Şu an yönetmenliğini
yaptığı Rumeli Halk
Türküleri Grubu’nun
sunduğu kısa programdan sonra, uzun
yıllar beraber çalıştığı
iş arkadaşı Galya Berova ünlü bestekârın
biyografisini okudu.
Daha sonra Rujdi
Şükrü Kırcaali Belediyesi tarafından şeref
anahtarı ile ödüllendirildi.
1989 büyük göç ile
İstanbul’a yerleşen
bestekâr ara sıra

Rumeli Halk Türküleri Korosu
memleketi Kırcaali’ye
gelip burada bulunan
amatör gruplara yardım etmeye devam
ediyor.

Ziraat Bankası Varna’da şübe açtı

Başkent Sofya’da
1998 yılında yabancı banka statüsünde
faliyete başlayan Ziraat Bankası, Sofya,
Filibe ve Kırcaali’nin
ardından Karadeniz
sahilindeki Varna
kentinde de bir şube
açtı.
Kent merkezinde
herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir
noktada açılan Varna şubesi ile birlikte
Ziraat Bankası’nın
B u l g a r i s t a n’d a k i
şube sayısı 4’e yükseldi.
Ziraat Bankası’nın
ekonomik krizinin
etkisinin sürdüğü
ve birçok yabancı
bankanın küçüldüğü
bir dönemde, yeni
şubeler açarak bü-

yümesi Bulgaristan
finans çevrelerinde
takdirle karşılandı.
Ziraat Bankası
Bulgaristan müdürü Sezgin Bayar da
modern bankacılık
ve hizmet anlayışı
ile Bulgaristan’da büyümeye devam edeceklerini söyledi.
Burgaz ve Razgrad
şehirlerinde de şubeler açmayı planladıklarını belirten

Bayar, Bulgaristan’ın
bankacılık sektöründe büyük bir potansiyeli olduğunu ve
bunun değerlendirilmesi gerektiğini
kaydetti.
Ziraat Bankası Balkanlarda
Bulgaristan’ın yanı
sıra Yunanistan, Makedonya ve Bosna
Hersek’te de faaliyet
gösteriyor.
Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

Rujdi ŞükrüDoğan kim?
Ünlü bestekâr Rujdi Şükrü 20.09.1935
yılında Kırcaali’de
dünyaya geldi. Daha
çocukluk yıllarında
güzel sesiyle dikk at ç e k m e k te d i r.
21.10.1951 tarihinde
dünyaca ünlü şair Na-

zim Hikmet’in Bulgar
yazar Blaga Dimitrova ile Kırcaali ziyareti sırasında, Rujdi
okuduğu türküleriyle
misafirleri duygulandırıyor.
Filibe Müzik Okulundan mezun olan Rujdi
Şükrü Kırcaali Belediyesi Kültür Şubesi’nde
amatör müzik gruplarından sorumlu ola-

rak işe başlar. 1954
yılında “Ömer Lütfi”
Derneği’nde mandolin grubu yönetmeni
olarak çalışıyor. 1960
yılında Kurşun ve
Çinko Fabrikası’nın
koro grubu yöneticisi
oluyor. 1964-65 yılları
Kırcaali Tiyatrosu’nda
görev alıyor. Daha
sonra Azerbaycan’ın
Bakü şehrinde okuluna devam ediyor.
1989 yılındaki büyük
göçe kadar çeşitli
yerlerde müzik yönetmenliği yapıyor.
Rujdi Şuk r ü’nün
bestelediği “Cebelli
kız”, “Aşka sınır yok”,
“İlkbahar yağmuru”
ve “Yedi telli sazım”
adlı türküler hala dillerden düşmemektedir. Ünlü bestekârın
besteleri Bulgaristan
Türk sanatçıları Yüksel Ahmedov ve Orhan Murad tarafından
okunmaktadır.

Kırcaali Haber

