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Başkan ve dini önderler geleneksel kahvelerini içti
Milli Bayram kutlamalarından sonra Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Kırcaali Hıristiyan Cemaati Başkanı
Peder Petır Garena ve
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet geleneksel olarak birlikte kahve içtiler.
Gelenek haline gelen bu
dostluk ve hoşgörü kahvesi Bulgarların ve Türklerin
hep beraber kahve iştikleri merkezinde bulunan
bir kafeteryada artık 10
yıldır üçünü aynı masada buluşturuyor. Belediye Başkanı’nın ifadesine
göre bununla din ve etnik
mensubiyet gözetmeksizin
şehrin sakinleri için anlaşma ve iyilik yapmanın ne
kadar önemli olduğu mesajı verilmesi amaçlanıyor.
Masaya oturur oturmaz
üçü dostluğun işareti olarak Bulgar geleneği olan

birbirine martenitsa takısı
hediye ettiler.
Peder Petır, “Bu defa
Kırcaali Tarih Müzesi
binasının iade edilmesi

davasıyla ilgili yaşanılan
olaylardan sonra müftüye bir kahve ısmarlama
konusunda biraz tereddütlüydüm. Çünkü bu

Ardino’da Sabahattin Ali Anıldı
Ardino (Eğridere) doğumlu dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali’nin doğumunun 107.yılı
nedeniyle Belediye Başkanı Resmi
Murat, Belediye
Başkan Yardımcısı İzzet Şaban ve
Yerel Meclis Başkanı Sezgin Bayram kasabanın
merkez parkında
yazarın anısına dikilen çam ağacına
çiçek koydular.
Re s m i M ur at ,
“ Ya r a t ı c ı l ı ğ ı y l a
insanseverlik ve
sosyal adalet örneği olan Sabahattin Ali’nin Ardino doğum yeri
olmasına gurur
duymaktayız” diye paylaştı.
Çam ağacı, 2007 yılında
Sabahattin Ali’nin doğumunun 100.yıldönümünü
kutlama programı çerçevesinde anısına dikilmişti.
O zamanki kutlamalarda

hazır bulunmak üzere
yazarın kızı Ayvalık Uluslararası Müzik Akademi-

si Başkanı Prof. Filiz Ali
Ardino’ya gelmişti.
Sabahattin Ali, 25 Şubat
1907 yılında Eğridere’de
dünyaya geliyor. Onun
romanları, öykü ve şiirleri
Bulgaristan’da da popüler
ve gerek Türkçe, gerek-

se Bulgarca basılmıştır.
Yazarın eserleri 30’un
üzerinde dile çevrilmiştir.

Sabahattin Ali, Balkanlar
ve dünyadaki en büyük
hümanist ve demokrat
yazarlar arasında yer alıyor. 1948 yılında Kırklareli
yakınlarında Bulgaristan
sınırında öldürülmüştür.
Güner ŞÜKRÜ

konuda taraflar arasında
anlayış görmüyorum, fakat bizim birlikte olmamız
bize atalarımız tarafından

miras edilen insan ve etnik modelidir. Bu yüzden
aramızın bozulmasına izin
vermeyeceğiz. Şehrin batmasına izin vermeyeceğiz
ve etnik barışın başkası
tarafından korunmasını
da istemem. Birinin bana
Bulgar veya Türk olduğum
için küfür etmesinden
korkmak istemiyorum”
dedi.
Bölge Müftüsü, “Dini görevliler olarak Kırcaali’nin
gelişimi ve kalkınması, sakinleri arasında anlaşma
olması için dua ediyoruz.
Birlikte kahve yudumlayarak, herkes arasında anlaşma ve mutluluk olmasını dilediğimizi ifade etmek
isteriz” diye paylaştı.
Hasan Azis, “Bence Papaz Efendi ve Müftü ile bir
araya gelip birer kahve
içmememiz için her han-

gi bir sebep yok. Kırcaali
hepimizin ortak evi, evimizi beğenmeyen varsa,
bu onun kendi sorunudur.
Ulusal bayram herkesin
bir arada olduğu bayramdır. Biz son yıllarda birlikte
olarak milli değerlerimize
ve çıkarlarımıza saygı
duyduğumuz mesajını
vermek istiyoruz. Ulusal
Bayram’da protokol gereği değil, gerçekten birlikte
olmayı arzuluyoruz. Bizim
birlikte içtiğimiz kahve sanırım birçok siyasi strateji
ve planı bozuyor, fakat
onların hiç birisi birlikte
içtiğimiz kahveden daha
büyük önem ve anlam
taşımıyor. Ben Belediye
Başkanı oldukça bu kahve
içilmeye devam edecek”
diye konuştu.
Kırcaali Haber

İngiltere Büyükelçisi Jonathan Allen,
Filibe Bölge Müftülüğünü ziyaret etti
Bulgaristan
Birleşik Krallık
Büyükelçisi Jonathan Allen,
Cuma Camii’ye
yapılan saldırıyla ilgili olarak
Plovdiv (Filibe)
Bölge Müftülüğünü ziyaret
etti. Büyükelçi,
Bölge Müftüsü
Ersin Ahmet,
yerli imamlar
ve Müslümanlar ile görüştü.
Görüşmeden son derece memnun kalan

Büyükelçi, gelecekte
de Başmüftülüğün görevlileriyle birlikte bu tür

görüşmelerin devam etmesini dilediler.
Kırcaali Haber

Balkan Turları, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlarıyla Hizmetinizdedir.
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Momçilgrad hastanesinde
enerji tasarruf projesi başladı
Momçilgrad (Mestanlı) Hastanesi’nde enerji
verimliliği projesinin ilk
çalıştayına katılanlar
gelecek yıl içinde tedavi kurumunun Güney
Bulgaristan’da en istikrarlı ve tercih edilenler
arasında yer almasını
dilediler.
Ulusal Vakıf Çevre
Fonu tarafından finanse
edilen projenin toplam
tutarı 801 608 leva. Onarım çalışmaları 26 Şubat
2014 tarihinde başlatıldı.
İnşaat ve montaj işlerinin 3 ay içerisinde sona
ermesi bekleniyor. Sağlanan kaynaklarla binanın
doğramaları yenilenecek,
ısı yalıtımı yapılacak.
Proje kapsamında 50
yıldan fazla genel tamirat yapılmamış ısı tesisatı yenilenecek. Öyle
ki, yakıt olarak hem
odun, hem pelet yakıtlar
kullanılabilecek. Bunun
dışında tasarruf yapılmasına olanak sağlayacak güneş kolektörleri
monte edilecek. Projenin
gerçekleşmesiyle kışın

binanın ısınması için yapılan giderlerin yüzde 60
oranında düşmesi bekleniyor.
Momçilgrad hastanesi
iflasın eşiğinden döndü
ve sadece son 18 ayda
borcu yaklaşık 200 bin
leva azaldı. Bu yıl için
belediye bütçesinden
hastanenin bakımı için
ancak 10 bin leva ayrılması öngörülüyor.

Belediye Başkanı Akif
Akif, “Enerji verimliliği
projesinin gerçekleştirilmesiyle hastanede daha
kaliteli hizmet sunulacak.
İnşaat ve montaj işlerinin
sonlandırılmasıyla ilçe ve
bölgeden gelen hastaların hastaneye olan güveninin büyük ölçüde artacağından eminim” dedi.
Hastanenin zor günler yaşadığını hatırlatan

Kaplıcalardan yeterince
yararlanılmıyor
Bulgaristan Telegraf
Ajansına verdiği demeçte Rusçuk Medica Expert Tıp Merkezi yöneticisi Dr. Kiril Panayotov,
“Bulgaristan'da maden
suyu kullanım oranı son
derece düşük” dedi. Be-

lirttiğine göre bu büyük
ölçüde düşük ilgiden
kaynaklanıyor, çünkü vatandaşlar hizmetten yararlanabilmek için gerekli
parayı ayıramıyorlar.
Başka bir neden de maden suyunu kullanabilmek
için gerekli iznin alınması

için izlenen ağır prosedürdür.
Dr. Panayotov, “Sondaj
ve kaptaj çalışmaları tamamlanmış, fakat daha
sonra kullanıma girmemiş çok sayıda kaplıcalar
bulunuyor” diyerek Sofya

Vadisi’nde bulunan sıcak
su kaynağını örnek verdi.
Etrafından eğrelti otları
olan bu kaynağın tedavi
için kimsenin kullanmadığını söyledi.
Belirttiğine göre Kuzey
Bulgaristan’da ancak 5-6
maden su kaynağı kulla-

nılmaktadır.
D r.
Panai otov,
Bulgaristan'da 1990 yılından sonra maden suların
biyolojik incelemesinin yapılmadığını kaydetti. Nareçen Kaplıcaları’nı ziyaret
edenlerin mevsime bağlı
olarak yüzde
50-90 arasında yabancılar
olduğunu ifade eden tıp
doktoru bu turistlerin büyük
bir bölümünün
Tür kiye ve
Yunanistan’dan
geldiklerini söyledi.
Maden suyu
kas-iskelet sistemi problemleri, artrit, nöralji,
cinsel işlev bozukluğu, gastrointestinal,
karaciğer, safra kesesi ve
yolları ile ilgili hastalıklar,
böbrek ve ürolojik hastalıklar gibi birçok hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Radon gazlı sıcak su da
kalp hastalıkları ve tansiyon sorunlarında tedavi
amaçla kullanılır.

Başkan Akif, sarf edilen
büyük çabalarla güçlendirildiğini ve bu amaçla
yapılan hayırseverlik
kampanyalarından elde
edilen sonuçlardan memnun olduğunu paylaştı.

Belediye Başkanı, “Bugün iyi bir uzman sağlık
ekibine sahip modern bir
hastanemizin olması hayalini gerçekleştirmemiz
mümkün, çünkü geride
kalan o sıkıntılı zamanlarda or tak duyarlılık
gösterip el birliğiyle hareket ettik. Kampanyaya
destek veren tüm yerli ve
yurt dışından gönüllülere
ve iş adamlarına şükranlarımı sunmak istşyorum”
diye kaydetti.
Akif Akif, hastanenin
yönetimiyle birlikte tedavi kurumunun modernize
edilmesi ve seçkin tıp uzmanlarının cezbedilmesi
yönünde çalışmalar yürütüleceğini vurguladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Sevdalin Stoyanov, geçen yıllarda durdurulan projenin önemine dikkat çekerek, “Uzun
bekleme ve çabalardan

sonra Momçilgrad kasabasının iyi bir geleceği
olmasına yönelik sıradaki
bir projeyi de gerçekleştirmek üzereyiz” dedi.
Projenin inşaat denetimini yapan Angel Kocamanov, Momçilgrad
Belediye İdaresi personelinin iyi bir mesleki hazırlığa ve sorumluluğa
sahip olduklarına ve bu
yönüyle bölgede birinci
yerlerde bulunduğunu
belirtti. Projeyi uygulayan
yerel Monolit NK Şirketler
Birliği’nden enerji verimliliğine ilişkin faaliyetlerin
süre içinde kaliteli biçimde tamamlanacağına
dair söz verdiler.
Momçilgrad Hastanesinin sağlık personeli hastaların binada yapılacak
inşaat ve montaj işlerini
anlayışla karşılayıp sabır
göstermeleri çağrısında
bulundu.

Ataka, Musala Tepesi’nin
isminin değiştirilmesini istedi
Aşırı ırkçı Ataka partisi, Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev ’e
yazdığı mektupta Rila
dağının en yüksek zirvesi Musala Tepesi’nin

miz Sveti İvan Rilski bizim için anlamlı, kutsal
ve Bulgarca bir addır,
Musala ise Bulgarlar
için yabancı kökenli, çirkin ve anlamsız bir ad-

İvan Rilski olarak adının
değiştirilmesine ilişkin
kararname çıkartmanız
kalıyor”.
Bulgaristan ve aynı zamanda Balkanların zir-

adının Sveti İvan Rilski
olarak değiştirilmesini
istedi. Parti lideri Volen
Siderov’un mektubunda
teklifinin Anayasa’nın
98.maddesinin 13. fıkrasının Cumhurbaşkanının milli anlam taşıyan
yapı ve yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirme
hakkı vermesine dayandığını belirtti.
Siderov, “Teklif ettiği-

dır” diyerek, Osmanlılardan kalma bir yer adı
olduğunu vurguluyor.
Siderov mektubunda, Cumhurbaşkanın
Anayasa’nın verdiği
hakkı kullanmasını ısrar ediyor. Bununla ilgili
şu ifadeler yer alıyor:
“Cumhurbaşkanı olarak anayasal yetkinizi kullanarak Musala
Tepesi’nin adının Sveti

ve noktası Musala’nın
adının değiştirilmesi
teklifi aylık Siyasi İstişare Toplantısı çerçevesinde Plevneliev’in
Ataka milletvekilleriyle
yaptığı görüşmede de
konu edildi.
Ataka partisi daha
önce de aynı teklifte
bulunmuştu.
Kırcaali Haber
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Sığıntılar oyununun Türkçe
prömiyeri gerçekleşti

tutkusunu simgeleyen
köylü işçi ile ona taban
tabana aykırı, yurdundan politik nedenlerle
kaçmak zorunda kalmış
bir aydının hikayesi ele
alınıyor.
İsimsiz karakterlerin
ilkinin tek derdi, yeteri
kadar para biriktirdiğinde ailesinin yanına dönmektir. Politik sebeplerden dolayı memleketini
terk etmek zorunda
kalmış bunalımlı oda
arkadaşının derdi ise
kölelik ve özgürlük üzerine yazmaya çalıştığı
yapıtını tamamlamaktır. Sığıntılar, bu iki kişi
arasındaki ilişkinin her
boyutunu, sınıf ve düşünce farklarını, tezle-

ri, antitezleri ve bunların sentezini repliklerle
anlatıyor.
Temsilin sonunda
oyuncuların yanı sıra
yönetmen Hristo Stoyçev ve koreograf Veselina Todorova sahnede
izleyiciler tarafından
dakikalarca alkışlandı.
Daha sonra sahneye
çıkan Tiyatro Müdürü
Dimo Dimov, “Bu akşam bir yıl önce yapılacağına dair söz
verdiğim bir şeyi gerçekleştirmiş olduk.
Doğrusunu söylemem
gerekirse bunu daha
kısa zamanda yapacağımızı düşünüyordum.
Göreve başladığımdan
tam 1 yıl 2 gün önce tiyatronun yerli halk için
Türkçe oyunlar sahnelemeye devam etmesi
amacını belirlemiştik.
Biz bir Avrupa Birliği
üyesi ülke olarak Türk
asıllı vatandaşlarımız
için kendi ana dillerinde
oyunlar sunmak zorundayız. Bu ciddi projenin
artık en az dört ülke,
belki de altı ülke tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmesi beni sevindiren bir olay. Çünkü sadece Kırcaali’de
değil, tüm ülkede yüksek bir düzeyde tiyatro eseri sunmamızı
amaçlıyoruz. Oyunda
rol alan tüm oyuncu-

lara ve ekibe candan
teşekkürler. Hepsini
tebrik ediyorum. Hristo Stoyçev’in çok çok
sevdiğim bir oyunu
sahneye koyduğu için
ona imreniyorum. Tiyatroda bu tür vesilelerle sık sık bir araya
gelmemizi umuyorum.
Ciddi oyuncularla güzel
oyunların sahnelenmesini diliyorum. Başka
şeylerle değil, işimizle
uğraşmamızı diliyorum. Sizleri seviyoruz
ve her zaman oyunlarımıza bekliyoruz” diye
konuştu.
Oyunun Türkçe prömiyeri için tiyatro ekibine
T.C. Filibe Başkonsolosluğu, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Kırcaali Millet vekili
Mustafa Ahmet, Kırcaali Meclisi, Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Krumovgrad
(Koşukavak) Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet, Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı
Akif Akif ve HÖH İlçe
Başkanlığı tarafından
çiçek sunuldu.
Kırcaali tiyatrosu, Sığıntılar oyununu Bulgarca olarak prömiyerini 20 Şubat 2014
tarihinde gerçekleştirmişti.

Bulgaristan, Ukraynada yaşayan yaklaşık 250 bin Bulgar
asıllı Ukrayna vatandaşı konusunda endişeli olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanı Kristian Vigenin, Rusya
ile Ukrayna arasında
yaşanan gerginliği
Ukrayna’da yaşayan
binlerce Bulgar nedeniyle ülkesinin yakından takip ettiğini açıkladı. Avrupa Birliği’nin
( A B) U k r ay n a’d a
çatışmanın yaşan-

maması için temas
noktaları bulma gayreti içinde olduğunu
belirten Kristian Vigenin, Bulgaristan’ın
eski Sovyet cumhuriyetindeki gelişmelere
yakın olduğunu ve
oradaki istikrarsızlığın
ülkesini de etkileme
olasılığı bulunduğunu
kaydetti.
Vigenin, “Sadece
coğrafik açıdan yakınlıktan bahsetmiyoruz,
orada büyük bir Bulgar azınlığı mevcut.
250 bin Bulgar asıllı

Ukrayna vatandaşı
var ve şimdiye kadar
yaşadıkları bölgelerdeki durum sakindi.
Oradaki gelişmeleri
yakından takip ediyoruz” dedi.
Kırım’da yaşayan
Bulgarların sayısının
5 bin olduğunu hatırlatan Vigenin, Bulgarların yoğun yaşadığı Odesa bölgesinin
Kırım’a komşu bölge
konumunda bulunduğunu, bu nedenle de
endişelerinin arttığını
vurguladı.

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali Dimitır Dimov
Kukla ve Drama Tiyatrosu Kadriye Latifova
Sahnesi’nin sahnelediği Sığıntılar oyununun Türkçe prömiyeri
gerçekleştirildi. Yerli
yetenekli oyuncular
Dinko Kovaçev, Yakup Yakup ve Sevgül
Apturahman’ın rol aldığı
oyun izleyicilerin büyük
beğenisini kazandı, bol
alkışlar aldı. Onur konuk
olarak prömiyerde hazır
bulunan T.C. Filibe Başkonsolosluğu Sekreteri
İsmail Karaaslan’ın
yanı sıra Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova,
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, çok sayıda
dernek başkanı, öğretmen ve sanatseveri bir
araya getirdi.
Polonyalı yazar Slawomir Mrozek’in kaleme
aldığı, Hristo Stoyçev’in

yönettiği oyunun reji
asistanı ve Türkçe metin danışmanı Gülşen
Rasim, dekoru Yanik
Genov, ışığı Fuat İsmail
ve Mitko Hristov, koreografi Veselina Todorova, kostümü Nikolay
Ninov, kondüit Yıldıray
Apturahman’a ait.

Dünyanın birçok yerinde sahnelenen Sığıntılar oyununda, yabancı
ülkede aynı odayı paylaşan iki zıt karakterin
hikayesi anlatılıyor. Kırsal bölgeden gelişmiş
ülkeye göç etmiş, kısa
vadeli çıkarcılık, saflık ve mal sahibi olma

Oktay Enimehmedov, 3 yıl 6 ay
hapis cezasına çarptırıldı
Sofya Şehir Mahkemesi, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Onursal Başkanı Ahmet Doğan’a geçen yıl
silahlı saldırı teşebbüsünde bulunan Oktay
Enimehmedov’u 3 yıl 6
ay hapis cezasına çarptırdı. Ölüm tehdidinde
bulunmaktan hüküm
giyen Enimehmedov,
hakkında hazırlanan
iddianamenin kanıtlanmadığı gerekçesiyle
cinayete teşebbüsten
beraat etti.
Mahkeme kararı okunmadan önce yargıçlar
iddia ve savunma makamlarının tartışmalarını dinlediler. Kararı imzalayan mahkeme üyelerinden birisi mahkuma
verilen ceza konusunda
farklı görüşe sahip ve
Okta’ya 1 yıl 1 ay hapis
cezası verilmesi gerektiğini belirtti.
Savcı,
Oktay
Enimehmedov’un cinayete teşebbüsten 17 yıl

Bulgaristan, Ukrayna'daki
Bulgarlar için endişeli
hapse mahkum edilmesini talep etti. Kararın
açıklanmasından sonra savcı Toçev itiraz
hakkını kullanacağını
bildirdi.
Toçev, mahkeme sürecinin bitmediğini, henüz ilk adım atıldığını
ifade ederek, daha üst
mahkemeden farklı karar beklediğini söyledi.
Bu davada en zor olan
şeyin Enimehmedov’un
Doğan’ı öldürmek istediğinin kanıtlanması olduğunu paylaştı. HÖH
tarafından cezayla ilgili
tepki olup olmayacağı

sorusuna savcı bir mahkeme sürecinde daima
memnun olmayan taraf
olduğunu dile getirdi.
Enimehmedov’un avukatı öfkenin etkisiyle
suç işlediği gerekçesiyle mahkemenin beraat
kararı vermesini istedi.
Kendini son savunmasında masum olduğunu ifade eden Oktay
Enimehmedov, her şeyi
boynunun borcu olduğunu düşünerek yaptığını söyledi.
Mahkemenin kararı 15
gün içinde temyiz edilebilir.
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Engelli çocuk ve gençler için 4
modern sosyal tesis inşa edildi
Kırcaali Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği “Her
Çocuğa Ev” başlıklı en
büyük sosyal proje bitmek üzere. Proje kapsamında kurulan 3 aile
tipi modern yerleştirme
merkezi ve Veselçane semtindeki Koruma
Evi’nin inşaat ve montaj işleri tamamlandı.
4 Şubat 2014 tarihinde
Bölge Kalkınma ve İskan Bakanı Desislava
Terzieva yeni yapıları
yerinde denetledi.
Proje yöneticisi Müh.
Vasil Bobekov, 1 495,73
metrekare alan 3 aile
tipi yerleştirme merkezi ve 394,08 metrekare
alana da bir Koruma Evi
inşa edildiğini belirtti.
Müh. Bobekov, “Merkezlerin ve evin teknik
donanımının teslimatı
ve montajı yapılması
için anlaşma yapıldı. Şu
anda mobilyaların üretimi sonlanıyor. Elektrik

konaklama ve korunaklı ev için üç merkez
19/03/2014 yıl.
Müh. Bobekov, yeni
inşa edilen yerleştirme

Bölge Katı Atık Deposu için
daha 30 milyon leva gerekli

ve su hizmetleri tedarikçileri ile ön sözleşmeler
imzalandı. Binalar elektrik ve su iletim şebekelerine bağlanılacak.
Sosyal evlere ilişkin 4
telefon hattı açılacak.
Tüm binalar güvenlik ve
yangın alarm sistemle-

rine sahip. Proje Bölge Kalkınma ve İskan
Bakanlığı ile 20 Mart
2012 tarihinde imzalanan sözleşme üzerine
sağlanan hibe desteğiyle gerçekleştirildi.
Süresi 24 ay olan proje
19 Mart 2014 tarihinde

tamamlanmalıdır.
Sırasıyla 24 ay ve tamamlanma süresi ile
Works ile 20.03.2012
tarihinde imzalanan
hibe BG161PO001/1.112/2011/054, sağlanması için bir sözleşme
altında inşa aile tipi

İstanbul’da Doğu Rodopların
Güzellikleri Tanıtıldı
Momçilgrad (Mestanlı), Kırcaali, Krumovgrad
(Koşukavak) ve Kirkovo
(Kızılağaç) belediyeleri-

nin, İstanbul’da düzenlenen 18. Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı’nda tanıttıkları Doğu Rodopların
Dünyası projesi büyük
ilgi gördü. Forum, 30
Ocak-2 Şubat tarihlerin-

merkezlerine 12’şer engelli çocuğun ve Koruma Evi’ne de 8 engelli
gencin yerleştirileceğini
açıkladı.

de İstanbul Beylikdüzü
Tüyap Fuar Alanı'nda
70 ülkeden yaklaşık 5
bin turizm şirketi ve 200

alıcının katılımıyla gerçekleştirildi. Bulgaristan
ile İtalya, “En İyi Tertiplenmiş Stant” ödülünü
aldılar.
Dünyada önde gelen
tur operatörlerin dikkatini çeken Rodopların

eşsiz benzersiz doğal
güzellikleri turizmin gelişimine dair cazip bir
yer olarak belirlendi.

Bulgar, Yunan ve Türk
tur operatörleri, bölgede
bulunan doğal ve kültürel yerlerin grup halinde
ziyaret edilmesiyle ilgili
bilgi aldılar.
Doğu Rodopların Dünyası projesinin yöneti-

cileri, dünya çapında
prestij kazanmış turizm
forumunda Bulgar belediyelerinin ülkeyi güçlü
temsil etmelerinden
duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Köy
turizmi, dağ turizmi ve
ekoturizm geliştirme imkanlarına ilgi gösteren
Fransız tur operatörleriyle yararlı görüşmeler
gerçekleştirildi. Belediye ekiplerinin sunumlarından turistlerin özellikle otantikliğini korumuş
Rodop köylerinden çok
etkilendikleri belirtildi.
Doğu Rodopların güzelliklerinin tanıtımı
Berlin, Moskova ve
Sofya’da düzenlenecek
uluslararası fuarlara katılımla mümkün olacak.
Önümüzdeki aylarda
Bulgar ve yabancı tur
operatörlerle gazeteciler, turizm alanında işbirliği yapma olanaklarını inceleme amacıyla
ziyaretler gerçekleştirecekler.
Kırcaali Haber

Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Vişegrad (Hisarüstü)
köyü çevresinde kurulan Bölge Katı Atık Depolama Tesisi’nin tamamlanması için 30 milyon levalık
kaynak gerektiğini bildirdi. Projenin durdurulması
Kırcaali belediyesinden kaynaklanmadığını vurgulayan Vali, uygulayıcı şirketlerin sorunları işlerin
aksamasına sebep olduğunu belirtti.
Vali Nikolov, il açısından hayati önem arz eden bu
projenin tamamlanacağını ümit ediyor.
Şu anda ilçe belediyelerin ulaşım ve su teminine
ilişkin projelere odaklandığını söyleyen Nikolov, AB
fonlarından sağlanan kaynaklara güvendiklerini kaydetti. Kırcaali ilçe belediye başkanlarıyla görüşen
Vali bu konuda Ardino (Eğridere) ve Çernooçene
(Yeni Pazar) belediyelerinin hazır projeleri olduğunu paylaştı. Ardino Belediyesinin yol ve kasabadaki
otogarı yenileme projesi, Çernooçene’nin su temini
projesi sunduğu açıklandı.

Müslümanlar, Kırcaali’de
ikinci bir cami istiyor
Kırcaali Merkez Cami’ye her cuma namazına gelen 78 yaşındaki Ali Mümün, “Kırcaali’de acil olarak
ikinci bir cami inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü cuma
namazlarında ve özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarında toplanan cemaat bu camiye sığamıyor” dedi.

En çok sayıda Müslüman’ın mesken ettiği Vızrojdentsi semtinde yaşayan Nihat Mustafa, orada cami
olmadığından Merkez Cami’ye cuma namazına geliyor. O da il merkezinde ikinci bir camiye ihtiyaç
duyulduğunu söylüyor.
Erkeklere farz olan cuma namazı için Kırcaali Merkez Camii’ne 500 kişiden fazla cemaat toplanıyor.
Geçen hafta cemaatle kılınan namaza Bulgaristan
Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Şabanali
Ahmet ve Kırcaali Cami Encümenliği Başkanı Abdullah Şevki de katıldılar.
Namaz öncesi okuduğu cuma hutbesinde imam
Erdinç Hayrullah, aile içinde eşler arasındaki ilişkilere ve ortaya çıkan sorunlara değindi. İmam,
“Sevgi, hoşgörü, misafirperverlik ve iyi komşuluk
Müslümanların en önemli aile değerleri arasındadır”
dedi.
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Lütfi MESTAN: “Seçimlerde ikamet şartı için
Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız”
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Merkez Konseyi toplantısında parti Başkanı Lütfi
Mestan, “Eğer AP Milletvekilliği seçimlerinde
Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) ve Reform
Blok, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) partilerinin toplam
oylarından daha fazla oy
toplarsa biz kamuoyu
görüşlerinde değişiklik
olduğunu ve erken Genel
Seçimler yapılması için
koşulların var olduğunu
kabul edeceğiz. Fakat
bu böyle olmazsa, erken
seçim isteyenlere soruyorum, `Çoğunluğu temsil etmeksizin ne üzerine
erken seçim isteyecekler
ve yönetim dönemi fikri
ne olacak?`”diye yorum
yaptı. Mestan, “Bizim tek
amacımız idarede olmak
değil, fakat iradeci yaklaşımlardan da uzak duracağız. İktidara alternatif
olup olmamak, arzuya
değil, siyasi gerçeğe
dayanan bir durumdur”
dedi.

Oreşarski hükümetini
oluşturan BSP ve HÖH
partileri olarak Nikolay
Barekov’un Sansürsüz

retorik soru yöneltti. BSP
ve HÖH partilerinin aşırı
radikal, sistem dışı partiler değil de, demokratik ve

mi değiştirip kamuoyunun
dikkatini hükümetin politikasına odaklanmaktan
başka yöne çekme mak-

sedilmesi sorumluluğunu
yerine getirdiği anlamına
geldiğini düşünüyor. HÖH
lideri, “Başarılı sosyal politikası ekonominin işlevidir. Birkaç ay önce AP
Milletvekilliği seçimlerinden elde edilen sonuçların Oreşarski hükümetinin
dönemiyle ilgili soruyu
haklı kılacağını söylemiştik. Biz siyasi sürecin bu
yönde gelişmesini beklemiyoruz” diye belirtti.
Mestan, HÖH partisinin
Anayasa Mahkemesi’ne
Seçim Yasası’nda ikamet
şartının getirilmesiyle ilgili metnin seçim hakkının
sınırlandırılması veya bu
şartın uygulanması şeklinin gerçekte oy kullanmayı yasaklamasına yol
açmasına izin verilip verilmediği yönünde yorumlu
karar çıkartması talebin-

Bulgaristan partisi, ATAKA ve Bulgaristan’ın Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe
(NFSB) gibi milliyetçi partilere verilen oyları istemediklerini belirten Mestan, Boyko Borisov’un bu
partilerin topladığı oyları
isteyip istemediğine dair

sistemli partiler olduğunu
savundu. Siyasi ağırlığın
BSP-HÖH ve hükümete
alternatif olduklarını iddia
eden GERB-Reform Blok
partilerinin oy oranlarına
göre ölçülmesi gerektiğini
söyledi.
Belirttiğine göre günde-

sadına rağmen, hükümet
yönetim programını uygulamaya devam ediyor. Bu
kış hükümete karşı hiçbir
sosyal protesto yapılmadığına dikkat çeken Mestan, bunun da hükümetin
vaat ettiği sosyal adalet
ve devletin rolünün his-

İki kardeş belediye başkanları görüştü

Ulusal bayramda Ataka partisinden ırkçı gösteri
Bulgaristan’ın 3 Mart
Ulusal Bayramı nedeniyle ırkçı Ataka partisi
geleneksel miting yürüyüşü düzenledi. Irkçı
parti lideri Volen Siderov basına yaptığı açıklamada, “Bulgaristan’da
Ortodoks Hıristiyan değerlerine bağlı kalma
çabasındayız. Bugün
Rusyalıların bizi kurtarmadığı şeklinde saçmalıklar duyuyorum. Bu
nedenle de bu yürüyüşü yapıyoruz. Avrupa
Parlamentosu’nun bize
gaylerin evlenmesini ve
ensest ilişkileri empoze
etmesini istemiyoruz. Bizim değerlerimiz Batı’nın
değerlerinden farklı.
Bunları Ataka partisinden başka bir parti dile
getirmeyecek” dedi.
Milliyetçi lider, “Batı
Avrupa ülkeleri bizi sömürmeye devam ediyor.
`Büyük` Avrupa Birliği
her yönden üzerimize
baskı uyguluyor ve birinin buna dur demesi
lazım. Meclise sunduğumuz 10 maddeli taleplerimizi yerine getirmek

için yeterince zaman
tanıyoruz. Bu ayki Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısının sonuna
kadar süre veriyoruz.
İktidardakilerin talepleri-

mizi yerine getirmelerini
bekliyoruz. Aksi takdirde iktidardan düşebileceklerini göstereceğiz.
Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar
(GERB) partisinin de bu
konuda görüşünü bilmek
istiyoruz. Sadece sosyal
medyada yazdıkları boş
laflarla olmayacak, harekete geçip çalışmak
lazım.Bugün siyasetçile-

rimiz soyut bir kurtuluştan bahsediyor. Ankara
tarafından kulaklarının
çekilmesinden korkuyorlar. Bulgaristan, uygulanan bir soykırım ve

cehaletten kurtulmuştur
ve bugüne kadar hala
kendine gelemiyor. Türkiye bizden özür dileyip,
her hangi bir açıdan bize
karşı dürüst davranmak
zorundadır.
Dışişleri Bakanı Kristiyan Vigenin birkaç gün
önce Ahmet Davutoğlu
ile yaptığı görüşmede
gerektiği gibi davranmadı. Bu yüzden Vigenin’in

istifasını istiyoruz. O da
Eski Dışişleri Bakanı
Nikolay Mladenov’un
hatalarını yapıyor. Bu
da Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP), GERB ve
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partilerinin
el birliğiyle hareket ettiklerini gösteriyor. Sadece
Ataka partisi milli çıkarlarımızı savunuyor” diye
konuştu.
Devrim şarkıları çalan
bir kamyonun üzerinde
olan Siderov, “Hücüm,
İleri! Yaşasın Bulgaristan, Ataka Yaşasın!
Bayramımız Kutlu Olsun!
Türk Esaretinden Kurtuluşu Kutlu Olsun!” sözleriyle yürüyüşü başlattı. Göstericileri ellerinde
çok sayıda Ataka partisi
ve Bulgar bayrağının
yanı sıra, “Millet Uyan,
Millet Kurtul!” pankartları
taşıyordu. Yürüyüşe binlerce kişinin katıldığı bildirildi. Ataka-Özgürlük,
Diğerlerine Ölüm” yazılı
pankart da vardı.
Miting sıkı polis denetiminde gerçekleştirildi.
Kırcaali Haber

de bulunacağını bildirdi.
Başvuruda bulunmak
için gerekli 48 imzanın
Seçim Yasası’nın Devlet
Gazetesi’nde yayınlanmasından sonra toplanacağı
belli oldu. HÖH partisi dışındaki 12 milletvekilinden imza alamazsa, Mestan Cumhurbaşkanı’na
Anayasa Mahkemesi’ne
başvurması için talepte
bulunacak. HÖH Başkanı,
“Ulusu birleştiren bir figür
olarak Cumhurbaşkanı’nın
Anayasa Mahkemesi’ne
başvurmasını bekliyorum. Çünkü Sayın Rosen
Plevneliev tüm Bulgaristan vatandaşlarını temsil
ediyor. Onlara AB ilkelerine ve Anayasa’ya aykırı
olan bu ikamet şartı uygulaması kapsamındaki
vatandaşlar da dahil” diye
konuştu.

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat,
kardeş Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüştü. Yerel Meclis Başkanı Sezgin Bayram
ve Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Şaban’ın da yer
aldığı görüşmede Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı ve Ardino Fahri Vatandaşı Ahmet
Kahraman ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Ali
Karamık da görüşmede hazır bulundular. Nilüfer Belediyesine ziyaret, Eğridereliler Buluşmasına katılmak
üzere Ardino heyetinin Bursa’yı üç günlük ziyareti kapsamında gerçekleşti.
İki kardeş belediye başkanları arasında yapılan görüşme son derece dostane bir havada geçti. Gelecekte işbirliği yapılmasına yönelik ortak amaçlar belirlendi.
İdare yönetimi, kültür, turizm, spor ve bölgesel kalkınma alanında projeler hazırlanıp gerçekleştirileceği
açıklandı.
Görüşme iki tarafın da birbirine hediye sunmasıyla
sona erdi. Resmi Murat, Şeytan Köprüsü’nün plastik
bir heykelini hediye ederken, Sayın Bozbey de konuğuna engelli çocukların çizdiği bir resim tablosunu
verdi.

Bulgaristan ve Türkiye,
nakliyeciler için çağrı
merkezleri kuruyor
Bulgaristan Ulaştırma, Enformasyon Teknolojileri ve
Haberleşme Bakanı Danail Papazov, transit geçiş belgesi sorununun tekrarlanmaması için iki ülkede nakliyeciler için çağrı merkezi kurulacağını söyledi.
Bulgaristan’da ve Türkiye’de 1 Mart'ta faaliyete geçmesi planlanan çağrı merkezleri sayesinde tır sürücüleri, sınır kapılarında karşılaştıkları sorunları anında
yetkili mercilere iletebilecek.
Bulgaristan Ulaştırma Bakanı Papazov, çağrı merkezlerinin faaliyete geçmesiyle nakliyecilerin iki ülkenin
gümrüklerinde karşılaştıkları problemleri çok hızlı bir
şekilde yetkililere iletebileceğini ve çözüm yollarının da
aynı şekilde süratli aranacağını kaydetti.
Bulgaristan ile Türkiye arasında 13 gün süren transit
geçiş belgesi krizi nedeniyle yüzlerce Bulgar ve Türk
plakalı tır, iki ülke sınır kapılarından geçiş yapamamıştı.
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ETSO heyeti Başbakan Oreşarski ile görüştü
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti,
Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki Transit Geçiş
Belgesi (Dozvola) sorunu nedeniyle TIR'ların
sınır kapılarında yaşadığı sıkıntıları yetkili mercilerce görüşmek üzere
Bulgaristan'a geldi.
Türkiye ve Bulgaristan
arasında yaşanan "Geçiş Belgesi" sorunun
çözüme kavuşturulması
için Bulgaristan Haskova
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Yanço Yanev
ile temaslarda bulunan
ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt, Bulgaristan
TSO Başkanı Yanev'in
organizasyonuyla Bulgaristan Başbakanı Plamen
Oresharski ile bir araya
gelerek görüşme yaptı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve
sanayicilerin sorunlarıyla birebir ilgilenerek her
platformda dile getiren ve
çözümü noktasında ge-

runları çözüme kavuşturmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla
Sofya' ya davet etti.
Zıpkınkurt, Başbakan
Plamen Oresharski'ye
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak Nisan
ayında yapılması planlanan Bulgaristan Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanlarının davet edileceği toplantı hakkında
bilgi vererek, “Sizleri de

Ardino’da genç girişimciler
için eğitim düzenlendi
rekli girişimlerde bulunan
ETSO Başkanı Recep
Zıpkınkurt, Haskova kentinde Bulgaristan Başbakanı Plamen Oresharski
ile bir araya gelerek sınır
kapılarında yaşanan TIR
geçişleriyle ile ilgili sorunu görüştü.

Zıpkınkurt, Başbakan
Oresharski ile görüşme
esnasında iş adamlarının
vize sorunlarını da dile
getirdi. Edirneli iş adamlarının Bulgaristan'da
yatırımlarını arttırmak,
ticari ve ekonomik işbirliklerini daha ileriye taşı-

mak istediklerini söyleyen
Zıpkınkurt, "İş adamlarının önündeki engeller
her iki tarafın karşılıklı
atacağı adımlarla çözüme kavuşacaktır" dedi.
Başbakan Plamen Oresharski, ETSO Başkanı
Zıpkınkurt'u yaşanan so-

Avrupa Parlamentosu, yeni AB Tütün
Ürünleri Direktifini kabul etti
Avrupa Parlamentosu,
yeni AB Tütün Ürünleri Direktifi’ni kabul etti.
Bu önlemlerle gençler
arasında sigaraların
celbedici halinin kısıtlanması amaçlanıyor.
Yeni direktife göre tüm
sigara kutularının ön
ve arka tarafını yüzde
65’e kadar kaplayacak
iri yazılarla sağlık uyarıları bulunması gerekiyor.
Yeni direktif konusunda AB üyesi ülkelerin
sağlık bakanlarıyla
uzlaşma sağlandı, 14
Mart 2014 tarihinde
resmi olarak AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.
Direktif önergesinin
oylanması aslında geçen yılın eylül ayı için
planlanmıştı, fakat tütün üreticilerinin yoğun
lobicilik çalışmaları nedeniyle ertelendi. Bu
yüzden AP milletvekilleri ekim ayında yeni
kurallara rıza gösterdikten sonra tartışmaların 2014 yılında yapılmasını kararlaştırdılar.
Tütün üreticileri direktife karşı yürütülen
lobicilik çalışmalarının
yoğunluğu ve boyutu için siyasetçiler ve
diplomatlar tarafından

aramızda görmekten ve
Edirne'mizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” dedi.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Bulgaristan da bulunulan
temaslar kapsamında
Ekonomi ve Enerji Bakanı Dragomir Stoynev ve
Bulgaristan Odalar Birliği
Başkanı Tsvetan Simeonov ile görüşmelerde bulundu.
İHA

bir sürü eleştiri almışlardı. Reuters Haber
Ajansı’nın aldığı Philip
Morris şirketinin belgelerine göre lobicileri
özellikle konservatif
olan milletvekilleriyle
direktif önergesi hakkında 250 görüşme

yapmışlardır.
Elektronik sigaraların
tıbbi ürün ilan edilmemesine karşı da aktif
olarak lobicilik yapıldı.
Hatta “Elektronik Sigaraları Kurtarın” kampanyasının organizatörleri, ürünün düzenlenmesinin Avrupa’da
cihazın yedi milyon
tüketicisini erken ölüme mahkum edeceğini
söylediler.
Mevcut mevzuat sağ-

lık uyarılarının sigara
kutusunun ön tarafını
en az yüzde 30, arka
tarafını da yüzde 40’ını
kapsamasını gerektiriyor. Önerilen metinle kutunun iki tarafını
da kaplayacak şekilde
sağlık uyarıları yüzdesi

65’e kadar arttırılacak.
Sayısı 20’den daha az
sigara içerdiği kutular
yasaklanacak. Çünkü
onlar daha ucuz olduğu için satıldıkları birkaç ülkede çocukların
erişimine daha kolay.
AP milletvekillerinin
önerisiyle elektronik
sigaralar, ya tıbbi ürün
olarak sigarayı bırakmak için, ya da tütün
ürününe alternatif olarak kullanıldığı beyan

edildiğinde düzenlenecektir. İkinci durumda,
nikotin konsantrasyonu
20 mg / ml. geçmemelidir.
Sarma sigara ve sarmalık kıyılmış tütünü
daha cazip kılacak özel
bir tat vermek için kullanılan kimyasal hammaddelerin katılması
yasaklanacak. Nane
kokusu 2020 yılından
itibaren yasaklanırken,
sigaraya tat veren hammaddeler pipo kullananlara izin verilecek.
Sağlık için son derece zararlı olan sigara
üretiminde kullanılan
kimyasal hammaddeler
tamamen yasaklanacak ve denetim organlarının tütün tüccarların
kullandıkları hammaddeleri ek olarak inceleme yapmasını zorunlu
kıldıkları yeni yetkiler
verilecek.
Mevcut AB Tütün
Ürünleri Direktifi 12
yıl önce kullanıma
girdi. Her yıl 700 bin
Avrupalının hayatını
kaybetmesine sebep
olan sigara, içilmesinin
sınırlandırılmasına yönelik önlemler zamanla
AB’nde sigara içenlerin
ciddi oranda azalmasına sebep olmuştur.

Ardino (Eğridere) Belediyesi Meclis salonunda Sınırsız Girişimcilik Projesi kapsamında eğitim gerçekleştirildi. İşyeri sahibi olan veya kendi işini kurmak isteyen
sınavla önceden seçilmiş kişiler katıldı.
Etkinliğin açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcısı
ve proje uzmanı Necmi Hocov, katılımcılara ilçe sınırları dahilinde mevcut doğal faktörler ve tarihi yerlerle
iş geliştirme fırsatlarını tanıttı.
Proje uzmanı ve Kırcaali Vega Astronomi Kulübü Başkanı Agop Uzunbohosyan, fizik ve astronomi
konusunda bir konuşma yaptı, Belite Brezi Turistik
Merkezi’nde gerçekleştirilen astronomi ve astrofizik
kamp okulunun ilçede gençlerin ve işletmelerin gelişimi için bir fırsat olarak değerlendirdi.
Klıster Bilgi ve İletişim Teknolojileri Vakfı Başkanı Petır Statev, konuşma yaptı. Katılımcılarla iş planı hazırlama ve yatırımcılara iş fikirleri tanıtma konusunda pratik
çalışmalar gerçekleştirdi. İrlanda'nın Cork kentindeki
Yüksek Teknoloji Biznes İnkübatörü’nden (Cork BİC)
gelen Eylen Moloney ve Michael O'Connor, İrlanda’da
başarılı uygulamaları tanıttılar.
İş kurma düşüncesini geliştirme ve girişimcilerin sorunlarına sistematik yaklaşım olanakları sunan doğa
bilimleri çalışması sırasında, Klıster Vakfı’nın Sofya Şubesi Ofisi ve İrlanda’da Cork BIC ile video konferans
bağlantısı gerçekleştirildi.
Bununla Sınırsız Girişimcilik projesi kapsamında üç
eğitim gerçekleştirilmiş oluyor. Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programınca mali kaynaklar sağlanan proje
Avrupa Sosyal Fonu tarafından da destek görüyor.

Metin’i döven üç genç, tutuklu
yargılanmaya devam edecek
Geçen yıl kasım ayında Banya Başı yanında Metin’i
döven üç gencin tutuklu olarak yargılanmasına devam
edileceği bildirildi.
Sofya Şehir Mahkemesi’nin verdiği karara göre olay
gecesinde Momçil Milçev, İvo Dilkov ve Djono Mladenov yabancı düşmanlığı nedeniyle Metin’e saldırmışlardır.
Dava yargıcı Andrey Angelov, kararın nedeni olarak
üçünün hiçbir şekilde tahrik etmeden Metin’i tekmeleyerek dayak atıp başına demir çubukla vurarak dövdüklerini belirtti.
Yargıcın, yabancı düşmanlığını neden göstermesinin
bu olaydan önce saldırganların yabancıların kaldığı yakın küçük bir otelde bulundukları davranışları da göz
önünde bulundurmasından kaynaklandığı belli oldu.
Angelov, onları toplum için son derece tehlikeli olmalarından dolayı tahliye etmediğini açıkladı. Dava
malzemesi olarak soruşturmanın başında hazırlanan
eski bir adli tıp raporu sunuldu. Rapora göre Metin iki
orta ve bir hafif yara almıştır.
Davanın savcısı Metin’in yeni bir adli tıp raporu olmamasının sebebinin yakında hastaneden çıkmış olup
normal tutum sergilememesinden kaynaklandığını izah
etti.
Metin’e yeni bir adli tıp raporu hazırlanmasına karar
verildi. Onu tedavi eden hekimler hemen hastaneye
alınmaması durumunda hayatını yitirmiş olacağı konusunda hemfikirler.
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Sağlıklı yaşam için kefir iç
Kefir, Kefir taneleri ile
elde edilen Kafkas orijinli etilalkol ve laktik Asit
fermantasyonlarının bir
arada oluştuğu tarihi
geçmişi olan bir süt içeceğidir. Kefir çok karışık
mikrobiyolojik yapıya
sahiptir. Boyutları 0,5-3
cm arsasında değişir
ve fındık ya da Buğday
tanesi büyüklüğünde beyaz, beyaz-sarı arasında
renklerde küçük karnabahar veya patlamış mısır görünümündedir.
İnsanlar kendi hücrelerinin 10 katı sayıdaki
(100 trilyon) faydalı bağırsak mikrobu ile ortak bir
yaşam sürdürmektedir.
Faydalı bağırsak mikropları (probiyotikler) çeşitli
yararlarının yanında dış
ortamdan gelen zehirli
Maddelerin kana geçmesini engelleyen koruyucu
bir bağırsak tabakası
oluştururlar. Bağırsaktaki Sağlıklı mikrop dengesinin, zararlı mikroplar
lehine değişmesi, yani

bağırsaktaki mükemmel
dengenin bozulması çok
sayıda ivegen ve müzmin hastalığa yol açar.
Son yıllarda rafine gıdaların tüketimindeki
artışa paralel olarak,
turşu, kefir, boza, çeşitli
salamuralar gibi geleneksel Fermantasyon gıdalarının az tüketilmesi,
süt ve yoğurt gibi fazla
tüketilenlerin ise ekşimesin ya da kesmesin diye
pastörize edilmesi ya da
Antibiyotik katılması vücudumuzun mükemmel
probiyotik dengesini alt
üst etmiştir.
Probiyotik - Prebiyotik
•Kefir Yeterli miktarda
yenildiğinde insan ya da
hayvan sağlığını olumlu
yönde etkileyen mikroorganizmalara probiyotik
denir.
•Kefir Bağırsaktaki bazı
mikroorganizmaların
çoğalmasını artıran ve/
veya aktivitesini uyaran
ve insan ya da hayvan

sağlığını olumlu yönde
etkileyen maddelere (besinsel lifler gibi) prebiyo-

(1,5 kg) faydalı bakteri
ve mantar bulunur. Bu
rakam insan hücre sayı-

•Bu bakteriler ve mantarlar 300 m2 büyüklüğünde bir yüzey oluştu-

tik denir
•Probiyotikler = yararlı bağırsak mikropları (
bakteriler ve mantarlar )
•Erişkin bir insan bağırsağında 100 trilyon

sının 10 katı kadardır.
•Sayıları 400’ün üzerinde olan bu bakteriler ve
mantarlar normal bağırsak florasını oluştururlar.

ran bağırsak sümüksü
zarını koruyucu bir tabaka şeklinde döşer.
Probiyotiklerin görevleri
•Bağışıklık sistemini

güçlendirmek.
•Yiyeceklerin hazmını
kalaylaştırmak.
•Vitaminlerin (K vit,
biyotin, B12, niasin vb)
sentezini yapmak.
•Bağırsak duvarını zararlı maddelerden korumak ve bağırsak geçirgenliğini azaltmak.
•Zararlı maddelerin
(toksinler) kan dolaşımına geçmesini engellemek.
•Besin alerjilerini ve ekzemayı önlemek.
•Kronik enflamatuvar
(iltihabi) hastalıkların oluşumunu engellemek.
•Kanseri önlemek.
•Yaşlanmayı yavaşlatmak.
•Depresyonu hafifletmek.
•İshali önlemek ve tedavi etmek.
•İdrar yolu iltihaplarını
önlemek.
•Kabızlığı tedavi etmek.
•Böbrek taşlarının oluşumunu azaltmak.

Sıcaklar arttıkça vücutta oluşan su kaybını
telafi etmek için uzmanlar tarafından da tavsiye
edildiği için maden suyunun faydalarının bilinmesi gerekiyor.
Uzmanlar, yazın su kaybını engellemenin yollarından birinin de maden
suyu tüketmek olduğunu
belirtiyor.
Yaza girerken, kışın aldığımız fazla kiloları vermek için büyük çaba sarf
ederiz. Oysa yaz aylarında sağlığımıza daha çok
dikkat etmemiz gerekir.
Maden suyunun
faydaları
Zayıflamak için uzak
durduğumuz besinlerde
bulunan mineralleri vücudumuza almanın en
sağlıklı yolu ise maden
suyu içmektir. Maden
suyu; kalori içermediği
için hem diyetinizi destekler, hem de tokluk
hissi vereceğinden gün
içinde kendinizi bitkin ve
yorgun hissetmenizi en-

geller. Özellikle yaz aylarında ter ile atılan su ve
minerallerin kaybını telafi
etmek için maden suyu

hissetmenize yardımcı
olur.
Hücrelerin sağlıklı olabilmesi ve fonksiyonla-

vücuda sayısız faydası var
- Zengin magnezyum
içeriği sayesinde kalp

eşsiz bir içecektir.
Maden suyu, içeriğindeki zengin mineral değerleri ile vücudunuzun
zinde kalmasına ve gün
içinde kaybettiğiniz su
kaybını en aza indirerek kendinizi daha dinç

rını yerine getirebilmesi
için minerallere ihtiyacı
vardır. Kan oluşumu,
sağlıklı sinir fonksiyonları ve diğer birçok faaliyet için vücut; mineralleri
kullanır.
Maden suyunun

ve damar hastalıklarını
azaltır.
- Günde en az iki şişe
doğal mineralli maden
suyu içenlerde, magnezyum alımıyla birlikte ani
kalp krizi riski azalır.
- İçindeki kalsiyum sa-

yesinde, kemikleri kuvvetlendirerek osteoporozdan korur.
- Magnezyumla birleşince damar ve kasların
daha düzenli çalışmasını
da sağlar.
- Maden suyundaki bikarbonat; mide hastalıklarına iyi gelir.
- Şeker hastalığı ve gut
tedavisinde, böbrekteki
taş oluşumunun engellenmesinde tavsiye edilir.
- İçeriğindeki sülfat;
bağırsakların ve safra
kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur.
- Flüorür içeriği sayesinde diş çürüklerini
önleyen maden suyu;
zengin içeriği nedeniyle
hamileler ve emziren anneler tarafından da tercih
edilir.
- Gebelikte de maden
suyu tüketimi çok önemlidir. Annenin aldığı vitamin ve minerallerle beslenen bebeklerin gelişimlerinin sağlıklı olması için

maden suyu hem anne,
hem de bebek için önem
taşır.
Maden suyu cildi
güzelleştirir
- Maden suyu içmek;
tokluk hissi için hızlı ve
sağlıklı bir yoldur. Öğünlerden (ana ve ara öğünler) önce içilen maden
suyu; atıştırmaları azalt
- Hem vücudunuzun
sağlığını, hem de cilt güzelliğinizi korumak için
günlük önerilen maden
suyu miktarı en az iki
şişedir.
- Kalori içermeyen
maden suyu, zayıflama
programlarında yardımcı
bir unsur vazifesi görür.
- Selüloit oluşumunu
engellemeye yardım
eder.
- Sabahları güne maden suyu ile başlamak;
kişiye canlılık verir.
- Maden suyu, güzellik
iksiridir. Bu nedenle cildin genç ve taze kalmasına yardımcı olur.

yüzün bir gün görmedim, bilmem gidem ne
yana.
♥ Gelin geldi evimize,
senlik kurdu köyümüze, hoş geldin allı gelin,
sefa geldin pullu gelin.
♥ Suya bulgur ezerim,

hem ezer hem süzerim,
ben yarimin derdinden
deli olmuş gezerim.
♥ Kara tavuk olmadın
mı dallara konmadın mi,
şebek yüzlü kaynanam,
sen gelin olmadın mı.
♥ Yıldırım vurdu bizi,

dal gibi kirdi bizi, araya
girdi düşman, dağlar
ayırdı bizi.
♥ Kahve doktum kuruna, el vurmayın durula,
yarime yar diyeni, sol
göğsünden vurula.
♥ Ben garip bir aşık

elimde çatal kaşık aşkı
yedim bitirdim sana kaldı bulaşık.

Maden suyunun faydaları

Maniler
♥ Duvağın telli gelin
gümüşten elli gelin buğulu gözlerinden sevdiğin belli gelin.
♥ Toprağında taşında

benleri var kaşında, sen
bahar içindesin bense
ömrüm kışında.
♥ Su içtim kana kana,
sular akar yana yana,

♥ Karpuz ektim kırmızı şu gelen kimin kızı
istedim vermediler sen
serserisin dediler.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Година: 8

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 222

Цена 0,80 Лв.

Başkan Hasan Azis, Asırlık Nazife Nineyi Ziyaret Etti
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Sipey (Durhanlar) köyünde yaşayan Anife
nineyi 100 yaşını doldurması
nedeniyle doğum gününde
evinde ziyaret edip kutladı.
Belediye Başkanı, yaşlı kadının doğum gününü kutlarken,
sağlık, uzun ömür ve huzurlu
yaşam dileğinde bulundu.
Asırlık ninenin doğum gününü
tebrik etmek üzere büyük aile
fertlerinin birçoğu bir araya toplandı. Yaşam sevinciyle dolu
Nazife nine çok mutlu görünüyordu, çünkü onunla birlikte 10
yaşını dolduran torun torunlarından Selime Ramadan ile birlikte doğum gününü kutluyordu.
İkisi birlikte doğum günü pastasının mumlarını söndürdüler.
Çernooçene (Yeni Pazar) İlçesinin Vodaç (Çubuklu) köyünde
dünyaya gelen Nazife Ahmet 6
çocuk annesi, 17 toruna, 34
torun çocuğuna ve 7 torun torununa sahip. Büyük ailede 70
gelin ve damat var. Asırlık ninenin en büyük sevinci 4 yaşındaki ikizler Eser ve Arman. Ailenin
bir ferdi daha doğması sabır-

sızlıkla bekleniyor. Asırlık nine
uzun ömürlülük için günümüzün gençlerine çok çalışmalarını, kendilerinden büyüklerine
saygı göstermelerini, çocuklara
ise hayatta başarılı olabilmele-

ri için çok okumalarını tavsiye
etti. Nazife nine okumayı seven
biri, Arapça yazıp okuyor. 1015 yıl öncesine kadar Sofya’ya
tek başına gidip geldiğini, fakat
bir yıldan beri yardımcı olmak-

23. Uluslararası Filibe Tarım Fuarı 4 Mart 2014 tarihinde Bulgaristan Tarım Bakanı Dimitır
Grekov'un katılımıyla açıldı. T.C. Filibe Başkonsolosu Şener Cebeci fuarda yer alan Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

sızın zor yürüdüğünü paylaştı. Yaşlı nineye bakan gelini,
“Ömrü boyunca çalışmıştır, tü-

tün işlemiştir, bahçesinde her
şey yetiştiriyordu, fakat en çok
çiçeklere özen gösteriyordu.
Her sabah süt içiyor, öğleden
sonra mutlaka 1-2 saat uyuyor”
diye paylaştı. Doğum gününde torun çocukları Nazife ve
Anife de büyük ninesini yalnız
bırakmadılar. Hayatlarında hiç
unutmayacakları en değerli
tavsiyeleri ondan aldıklarını
ifade ettiler.
Sipey Muhtarı Seyhan Mehmet, “Nazife nine çok şerefli bir
kişi. O sadece yakınlarına değil, tüm köy halkına örnek olacak biri. Hala köydeki bayanlar
sık sık Nazife nine ile bazı konularda danışmak üzere kendisini ziyaret ediyorlar” dedi.
Nazife nine, evine gelip bizzat
kendisini 100.doğum gününü
kutlayan Belediye Başkanına
şükranlarını sunarken evine
kadar uzanan yolun asfaltlandığı için teşekkür etti.
Kırcaali Haber

Engelli maaşları sınırlandırılacak

Hükümet-İş Dünyası konulu ulusal forumda konuşan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Bakanı Hasan Ademov, engellilere verilen emekli maaşların sınırlandırılacağını söyledi. Kısıtlayıcı önleme argüman olarak şu anda
yaklaşık 500 bin kişiye engelli maaşı ödendiğini belirtti.
Bu amaçla Uusal Sigorta Enstitüsü’nde kurulan komisyonlar İş Ekspertizi Hekim Komisyonu’nun (TELK)
ve Ulusal Uzman Hekim Komisyonu’nun çıkarttığı tüm
engelli maaşı kararlarını gözden geçirecek ve şüpheli
durumlar olduğunda Sofya İdare Mahkemesi veya uzman hekim komisyonuna itiraz edilebilir. Bununla birlikte
TELK kararlarının sicili oluşturulmasına da hazırlık yapılıyor. Ademov, bütün bunların Avrupa Komisyonu’nun
tavsiyesi üzerine yapıldığını belirtti.
Sosyal Güvenlik Bakanı, işçilerin de haklarının garanti
edilmesi gerektiği için İş Kanunu’nda yapılacak değişiklerle iş adamlarının esnek çalışma şekillerinin uygulamaya sokulması fikrinin iyi olmadığını vurguladı. Bakana,
geçici istihdam bürolarının faaliyetlerinin genişletilmemesinin nedenleri sorulunca, “İş kanunlarının etrafından
hassas bir şekilde dolaşmak için imzalanan bir sürü sözleşmeler olamaz” diye cevap verdi.
Sosyal güvenlik mevzuatında değişiklikler yapılmasında başlıca Avrupa Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda hareket edildiğini hatırlatan Ademov, erken
emekliliğin azaltılması, erkekler ve kadınlar için emeklilik
yaşının eşitlenmesi imkanları ve daha başka konularda
çalışılacağını söyledi.
Bakan, "Çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler son 15 yılda olduğu gibi Üçlü İşbirliği
Konseyi’nde her bir öneri üzerine anlaşma sağlanırsa
kabul ediliyor ve bu ileride de aynı şekilde devam etmelidir” dedi.
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