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Yabancı işadamları, Kırcaali’ye yatırım
imkanlarını görüştü
işbirliği yapma ve Türk yatırımcıların celbedilmesi imkanlarını
görüştüler.
Kırcaali’de düzenlenen iş forumu, Ankara’da 23 ülkeden
45 işadamının katıldığı iş forumundan sonra gerçekleştirildi.
Ankara’daki forumda yer alan
Müh. Fahri İdriz, işadamlarını
Kırcaali’ye davet etmişti.
Forumun açılışında Müh. İdriz, “Bundan iki ay önce dostluk
ağacı diktik. Bu ağacın dalları
Ankara’dan Kırcaali’ye kadar
uzandı. Bu dostluğumuzun
meyve vermeye başlamasını
umuyorum” dedi.
Kırcaali Valisi konuşmasında,
“Sayın İdriz, önemli bir girişime
adım atmakta ve biz bu girişimin
güzel sonuçlar vermesini bekliyoruz” dedi. Belirttiğine göre,
birkaç ülkeden işadamların bu
foruma katılmaları güzel bir işarettir. Bu olumlu iş yatırım ortamı
varolduğunu göstermektedir.
Bir buçuk yıldır Filibe’de gö-

Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu Kırcaali Şube Başkanı ve Kırcaali
Perperikon Turizm Birliği Başkanı Müh. Fahri İdriz, iş forumu
düzenledi. Fahri İdriz’in kendi

Meatsa otelinde düzenlediği
foruma Bulgaristan’dan başka,
Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, Romanya ve Almanya’dan yaklaşık
30 işadamı katıldı. Katılımcılar,
Kırcaali bölgesinde yatırım ve

ticaret imkanlarını görüştül.
Görüşmede Kırcaali Valisi
Biser Nikolov ve Türkiye’nin
Filibe Başkonsolosluğu Ticaret
Müşaviri Barış Yeniçeri hazır
bulundular. İkisi, Kırcaali ilinde-

Kırcaali ilinde mevcut demografik durum nüfusun yaşlanması
sürecinin devam ettiği özelliğini
taşımaktadır. Bunun temel nedeni uzun zamandır ölüm oranı
yüksek düzeyini korumasıdır.
Kırcaali Bölge İstatistik Bürosundan bu durumun nüfusun
yaş yapısı ve göçlerden kaynaklandığı rapor edildi.
Bölgenin özelliklerinden biri de
kentsel nüfus oranının düşük olmasıdır.
Geçen yılın sonunda Kırcaali ilinin daimi ikamet adresine
göre nüfusu 150 605 kişi veya
Bulgaristan’ın toplam nüfusunun
yüzde 2,1’ini oluşturmaktadır.
Daha önceki yıla kıyasla 735
kişi azalmıştır. Nüfusun azalması sürekli görülen bir şey ve
son 10 yıl içinde toplam 10 397
kişiyle azalmıştır.

İlde ve Kırcaali’de kentsel nüfus oranlarında pek değişiklik
görülmüyor. 2013 yılının sonuna doğru kentsel nüfus 62 991
kişidir.
Kırcaali şehrinde 43 755 kişi
veya ilde kentsel nüfusun yüzde
69,5’i ikamet etmektedir. 2013
yılında şehrin nüfusu 74 kişiyle

artmıştır. Cebel’in nüfusunda
33 kişi ile artış görünmektedir.
Krumovgrad (Koşukavak) kasabasında ise önceki yıla bakış
2013 yılında nüfus 59 kişiyle
azalmıştır.
İlde erkeklerin sayısı 74 806,
kadınların ise 75 799.
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Kırcaali ilinde nüfus yaşlanmaya devam ediyor

revde olduğunu belirten Ticaret
Müşaviri Barış Yeniçeri, görevinin hem Türk işadamlarının
bölgeye yatırım yapmaları için
yardımcı olması, aynı zamanda Bulgar işadamlarının da
Türkiye’ye yatırım yapmalarına yardımcı olması olduğunu
kaydetti.
Sayın Yeniçeri, “Ayrı ortaklar
arasında bağlantılar kurulması
imkanları aranılıyor. Makas yolunun açılması Yunanistan ile
de iş ilişkilerini geliştirme imkanları sunmaktadır” dedi. Filibe Başkonsolosluğun görevinin
kapsadığı bölgede 10 bin işçiye
sahip 100 Türk şirketi olduğunu
belirtti.
Diplomat, “Bu şirketlerin yaptığı yatırımlar 2 milyar doları
aşmaktadır. Biz bu durumdan
memnun değiliz. Ticaret alışverişini arttırabiliriz” diye altını
çizdi.
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan Haskovo Belediyesini Ziyaret Etti
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Haskovo (Hasköy) Belediyesi ile
yeni bir heyecan, sinerji
ile projeler ve birliktelikler
oluşturmayı arzuladıklarını söyledi. Haskovo
Belediye Başkanı Georgi İvanov da, Edirne’nin
Haskovo için her zaman
önemli bir şehir olduğunu
ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile
aynı görüşte olduklarını
belirtti.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilk yurt dışı
resmi ziyaretini, Edirne
Belediyesi’nin kardeş
şehri Bulgaristan’ın Haskovo Belediyesi’ne yaptı. Heyet ile Haskovo’ya
gelen Gürkan, Belediye
Başkanı Georgi İvanov
ile makamında görüşerek, Haskovo Belediyesi Edirne Belediyesi’nin
yeni dönemdeki proje ve

işbirliği çalışmalarında
en önemli partnerlerinden biri olacağını söyledi. 6 yıl aradan sonra Haskovo’yu ziyaret
etmekten memnuniyet
duyduğunu ifade eden

Gürkan, Haskovo’da ciddi anlamda gelişmeler
gözlemlediğini belirterek,
Başkan İvanov’u kutladı.
Edirne Belediyesi ile
Haskovo Belediyesi’nin
u l u s l a r a r a sı a l a n d a

projeler konusunda işbirliği yapmasının önemine değinen Gürkan,
“Haskovo’nun önemini
biliyorum ve biz iki kardeş şehir yeni dönemde
bir çok konuda heyecan

Başmüftülük, Umre ziyareti düzenliyor
Başmüftülük, Bulgaristan Müslümanları için
ikinci defa umre ziyareti düzenliyor. Böylece
müminler hac mevsimi
dışında kutsal toprakları, Mekke ve Medine’yi
ziyaret etme imkanı
bulacak. Umreye gidecek Müslümanların Beraat Kandili gecesinde
Kabe’de dua etme fırsatları olacak. Umreye katılmak isteyenler 25 Mayıs 2014 tarihine kadar
Başmüftülük veya bölge
müftülüklerinde kaydını
yaptırmalıdırlar.
Umrede Mekke ve
Medine’de olmak üzere
toplam iki hafta kalınacak. Dini vazifelerin yanı
sıra her iki kutsal şehirlerdeki tarihi yerlerin de

ziyaret edilmesi öngörülüyor. Suudi Arabistan’a
yolculuk, İstanbul’dan
uçakla yapılacak.
Umrenin maliye -

ti 1300 avro. Bu fiyat
Bulgaristan’dan kutsal topraklara gidiş

ve dönüş, Mekke’den
Medine’ye şehir içi ulaşım, otel, yemek, vize,
harç, tarihi yerlerin ziyareti için yapılacak harca-

maları içeriyor.
Vize almak için gereken
belgeler, umre adayları

tarafından doldurulan
sözleşme formu, bir yıl
süresi olan uluslararası
pasaport, 3 adet resim.
Ayrıca hacı adaylarına
menenjit ve grip aşısı
yapılması şarttır.
45 yaş altı kadınlar,
beraberinde erkek olan
yakın akrabalarıyla yolculuk yapabilirler.
Hacı adaylarının Bulgaristan vatandaşı olması veya 6 ayı aşan
süre için oturma iznine
sahip olması gerekiyor.
Konuyla ilgili daha fazla
bilgi 02/9816001 telefonu, 02/9803058 numaralı faks veya hac_bg@
abv.bg elektronik posta
aracılığıyla alınabilir.
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ve sinerji yaratacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Şimdi yeni projeler
ve yeni birliktelikler yaratma zamanı. Biz buna
hazırız. Özellikle sınır
ötesi işbirliği projelerinde
gerçekleştirebileceğimiz
çalışmalar var. Biz ekip
olarak bunun çalışmalarını başlattık. Zamanı
geldiğinde Haskovo Belediyesi ile bu projeleri
hayata geçirmek istiyoruz” dedi.
Haskovo Belediye Başkanı Georgi İvanov da,
yeni görevinde Belediye
Başkanı Recep Gürkan’a
başarılar diledi ve her zaman birlikte çalışmaya
hazır olduklarını söyledi. Edirne’nin Haskovo
için her zaman önemli
bir şehir olduğunu, işbirliğine her zaman hazır olduklarını kaydeden
İvanov, sınır ötesi işbirliği
konusunda uluslararası
projeler için kendi ekiplerinin de çalışmalar yapacağını ifade etti. Trakya
Üniversitesi’nin Edirne’nin
genç bir nüfusa sahip olmasında büyük bir rol oynadığını belirten İvanov,
Trakya Üniversitesi’nin
Haskovo’da bir bölüm açması konusunda Edirne
Belediye Başkanı Recep

Gürkan’dan destek istedi.
Bu konuda Belediyenin
bir binası olduğunu ve
tahsise hazır olduklarını
söyleyen İvanov, “Trakya
Üniversitesi’nin burada
bir bölüm açmasını istiyoruz.
Hazır olan bir binamızı
tahsise hazırız. Bölgemizde yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da
bundan yararlanacaktır.
Bu konuda bizimle Trakya Üniversitesi arasında
bir köprü olmanız büyük
önem arz etmektedir” ifadelerini kaydetti.
Sayın
Gürkan,
İvanov’un isteğini Trakya
Üniversitesi Rektörü’ne
ileteceğini ancak bunun
için yasalar gereğince
YÖK ve Bakanlar Kurulu
kararına ihtiyaç olduğunu
söyledi.
Görüşme sonunda Haskovo Belediye Başkanı
Georgi İvanov, Belediye
Başkanı Recep Gürkan’a
plaket sundu. Gürkan
da, Belediyeyi simgeleyen bir tabloyu Georgi
İvanov’a hediye ederek,
22 Haziran’da yapılacak
653. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri finaline
kendisini davet etti.
İhlas Haber Ajansı

Makas yolunda yoğun trafik
Kırcaali Valisi Biser Nikolov Makas Sınır
Kapısı’ndan rahat geçişin sağlanmasından dolayı
sınırda görevli polisleri tebrik etti. Trafik son derece
yoğun, her saat sadece Yunanistan’a ortalama 1
000 otomobil geçiş yapmaktadır.
Hafta içi her iki yönden sınırdan bir saat içinde
ortalama 42 araç veya 24 saatte 1000 araç sınırı
geçmektedir.
6 Mayıs Gergyovden (HIdrellez) günü 6 buçuk
saat içinde Yunanistan’a 6 500 araç geçiş yapmıştır. Böyle günlerde oluşan kilometrelik uzun araç
kuyrukları nedeniyle polis geçişlerin hızlandırılması
için elinden geleni esirgemiyor.

Rudozem Merkez Cami İmamı Hayri Katil zanlısı Mert Mehmet’e
karşı Cebel’de protesto
Şerifov, Yılın İmamı ödülünü aldı
Geçen 2013 yılında
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, ülkede en iyi faaliyeti olan
cami encümenliklerini
seçme girişimini başlattı. Bu girişim kapsamında Yılın İmamı da seçilmektedir. Bununla Başmüftülük, Bulgaristan’da
cami encümenlikleri ve
imamların faaliyetlerinin
popülarize edilmesini
amaçlamaktadır.
Başmüftülükte kurulan
özel bir komisyon cami
encümenlikleri ve onla-

ra bağlı olarak görevli
imamların değerlendirilmesine yönelik kriterleri hazırladı. Onların
üzerine tüm ülkeden
en iyi faaliyet gösteren
cami encümenlikleri ve
imamları seçildi. 2013
Yılın İmamı ödülüne
Rudozem Merkez Camii İmamı Hayri Şerifov
layık görüldü.
Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi’nden mezun olan Hayri Şerifov,
yüksek eğitimini Suudi
Arabistan Medine Dev-

let İslam Üniversitesinde gördü. 2007 yılından bu yana Rudozem
kasabasında imamlık
yapmaktadır. Günlük
dini görevlerinin yanı
sıra Rudozem imamı,
ödüle aday seçilmesinde önde gelen kriterlerden biri olan sosyal
yenilik faaliyetiyle diğer
meslektaşlarından biraz
daha farklı.
Hayri Şerifov, son yıllarda katıldığı çeşitli turnuvalarda birinci yerleri kazanan çocuk ve

gençlerin yer aldığı bir
futbol takımı kurup başarıyla yönetmektedir.
İslam dininin değerleri
ve faziletlerini çocuk,
genç, veliler ve tüm
toplum spor aracılığıyla
öğrenmektedirler.
Yılın İmamı plaketini
Şerifov’a Başmüftü Yardımcısı Vedat Ahmet
tarafından sunuldu.
Ödül töreni Zlatograd
kasabasında Kutlu Doğum Programı kapsamında gerçekleştirildi.

Onlarca Cebelli vatandaş küçük Rodop kasabasının merkezine toplanıp 24 yaşındaki Ceylan
ve kızı 7 yaşındaki Ceyda’yı kasten öldürmekle
suçlu tutuklanan Mert Mehmet’e karşı protesto
düzenledi. Protestocular, vahşi cinayeti işlediğini
itiraf eden Mert’in mahkeme tarafından adil bir
şekilde mahkum ettirilmesini ısrar ettiler. Mert’in
annesinin de Cebel’den kovulmasının istendiği
sesler yükseldi. Gösterinin girişimcilerinden ve
öldürülen Ceylan’ın en yakın arkadaşlarından
olan Mercan Receb, “Ceylan ve Ceyda’yı tekrar
hayata döndüremeyiz, fakat başka kurbanlar olsun istemiyoruz. Adil mahkeme kararı istiyoruz.
Annesinin de Cebel’i terketmesini istiyoruz, çünkü
ikili cinayette onun da parmağı olduğunu düşünüyoruz” dedi.
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HÖH’ten, Batı Avrupa’daki Bulgaristan
vatandaşlarına daha yakın olma sözü
B u l g a r i s t a n ’d a 2 5
Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimi öncesinde
siyasi partilerin kampanyaları devam ediyor.
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi Partisi (HÖH),
Batı Avrupa ülkelerinde
çalışan binlerce Bulgaristan vatandaşına daha
yakın olma sözü vererek
destek istedi.
HÖH Genel Başkanı
Lütfi Mestan, son yedi
yılda partisi ile Batı Avrupa ülkelerinde gurbette
bulunan vatandaşlar arasındaki diyaloğun koptuğunu belirterek, HÖH
yönetiminin bu kişilerle
sürekli iletişim içinde
olma ihtiyacı hissettiğini
açıkladı.

gönderileceğine ilişkin
söz verdi.
Mestan, HÖH seçmenleri çalıştıkları ülkelerde
sivil toplum kuruluşları
kurmak isterlerse partisinden AP milletvekillerinin yardımcı olacaklarını
vurguladı.
“Özellikle 2009 yılından
sonra ekonomik kriz,
düşük gelir ve işsizliğin
doğum yerlerinizi terk
ederek ebeveynlerinizden, eşlerinizden ve çocuklarınızdan ayrı kalmanıza neden oldu” diye
konuşan Mestan, bunun
Par tisinden seçilen
her milletvekilinin Batı
Avrupa ülkelerinde üç
ofis açacağını belirten
Mestan, bu bürolardaki elemanların o ülkede
bulunan Bulgaristan va-

tandaşlarına resmi kurumlarla yazışmalarında,
sağlık sigortası ve diğer
konularda yardımcı olacaklarını kaydetti. Söz
konusu bürolarda her üç
ayda bir milletvekillerinin

sorumluluğunu üstlendiklerini ve yardımcı olamadıklarını söyledi.
Bulgaristan’da Türk
ve Müslüman oylarının çoğunluğuna sahip HÖH’ün, AP’de 3,
240 sandalyeli Bulgar
Parlamentosu’nda da 36
milletvekili bulunuyor.
Yaklaşık 6,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu
Bulgaristan’da, 2007 yılında AB’ye tam üyeliğin
ardından üçüncü defa
AP milletvekili seçimi
yapılacak.

Anadolu Ajansı

kabul günleri yapılacağını ifade eden Mestan,
her ülke için parti sorumlusu olacağı ve vatandaşların düzenlediği çeşitli etkinliklere katılması
için belediye başkanları

Öğrencilerin, bireysel
eğitim numarası olacak

Momçilgrad hastanesinde enerji tasarrufu
proje çalışmaları sürüyor

Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın (MON) 2014 - 2015
yıllarına ilişkin okuldan erken ayrılan öğrenci sayısının azaltılması planında tüm öğrencilerin eğitim
sisteminde yürüdüğü yolun takip edilmesine dair
bireysel eğitim numarası olması öngörülmektedir.
Çocukların bu numarayı daha 1.sınıfta almaları düşünülüyor. Numara sayesinde bir öğrencinin
bir okuldan ayrılması sonucunda başka bir okula
kayıt olup olmadığı takip edilecek. Bununla birlikte

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi’nin sağlık alanında temel önceliklerinden biri ilçe merkezindeki Dr. Sergey Rostovtsev
hastanesinin tamamen
modernleştirilmesi ve
kaliteli sağlık hizmetleri
sunulmasıdır. Bir aydır
tedavi kurumu binasında enerji verimliliğinin
arttırılmasına ilişkin sıkı
bir bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.
Ulusal Güvence Çevre
Fonu tarafından finanse
edilen ve belediyenin
gerçekleştirdiği projenin
tamamlanmasından sonra ısı yalıtımı ve doğramaların değiştirilmesiyle
kış mevsiminde ısıtma
giderlerinin yarı yarıya
azalması bekleniyor.
Bilindiği üzere 2012 yılı
başında yarım milyon levaya yakın borç toplayan
belediye hastanesi iflasın eşiğindeydi. Dünyanın dört bir yanına dağılı
Mestanlıların katıldığı,
belediyenin düzenlediği
hayırseverlik kampanyalarında elde edilen mali
kaynaklar sayesinde
hastanede yatan hastalar için koşullar oldukça
iyileştirilecek. Birkaç aya
kadar hastane odalarının yüzde 90’ında ayrı
tuvaletler olacak. Kalite
açısından onarım çalış-

maları her gün Belediye
Başkanı Akif Akif tarafından takip edilmektedir.
Belediye tarafından
hastanenin modernleştirilmesine yönelik çabaları

bununla da kalmıyor. Bu
konuda Yunanistan Doğu
Makedonya ve Trakya
Bölgesi Vali Yardımcısı
Pavlos Damianidis, Gümülcine Belediye Başkanı Georgios Petridis ve
yakında ekibiyle birlikte
Momçilgrad Belediyesini
ziyaret eden Gümülcine
Hastanesi Müdürü Kostas Nalbantis ile görüşmeler gerçekleştirildi.
Belediye, iki tedavi kurumu arasındaki işbirliğin
teşvik edilmesine ilişkin
ortak bir sınır ötesi proje
gerçekleştirerek hastane altyapısının iyileştirilmesini hedeflemektedir.
Bulgar makamları Makas

Sınır Kapısının açılmasıyla kat kat artan araç
trafiği sonucunda Momçilgrad ve Gümülcine’de
meydana gelen trafik
kazalarına odaklanarak

acil durumlarda hızlı ve
gerekli tepki verilmesi
konusunda yardım etmeye hazır olduklarını ifade
ettiler.
Öte yandan Akif Akif,
Momçilgrad’ın kardeş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe’den müjdeli haber
beklemektedir. Mestanlılar Gecesine katılmak
üzere Bursa’da bulunduğu sırada Sayın Altepe’yi
de ziyaret etmişti.
Sayın Altepe, hastanenin doğumhanesinde
teknik donanımın yenilenmesi konusunda
destek vereceğini dile
getirmişti. Dr. Sergey

Rostovtsev Hastanesinde mevcut altyapı
ve onarım çalışmalarını
yerinde görmek için bir
hafta önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah
Karadağ Momçilgrad’ı
ziyaret etti.
Belediye yönetiminin en
büyük endişesi şimdilik
Bulgaristan’ı kitle halinde terkeden hekimlerin
yetersiz oluşu ve gittikçe
bu eğilimin artmasıdır.
Akif Akif, “Momçilgrad’da
kaliteli sağlıkhizmetleri sağlamak istiyorsak,
politikamızı bu alana yöneltmemiz gerekir.
Sergey Rostov tsev
hastanesinde çalışmak
isteğini açıklayan üniversiteli ve tıp okumaya
aday öğrencileri desteklemeye hazır olmamız
gerekir. Geleceğin hekimleri öğretim süreci
sırasında aylık burslarla
teşvik edilmeli” dedi.
Belediye Başkanı, genç
hekimlerin hastaneye
celbedilebilinmesi için
mükemmel iş koşulları,
Ulusal Sağlık Sigortası Kasası ile sözleşme,
teşvik edici ücret, yüksek
başarılar nedeniyle bonus ödemeler gibi şartlar sunulmasının gerekli
olduğu kanaatindedir.
Kırcaali Haber

bireysel eğitim numarası, hiçbir mazereti olmaksızın okula gitmeyen çocukların da takip edilmesini
sağlayarak, okuldan erken ayrılma tehlikesi altında
bulunanların saptanmasına yardımcı olacak.
Bireysel eğitim numarası pilot projesine 2015 yılının başında adım atılacak. Öğrencilerin okuldan
erken ayrılmasına karşı verilen mücadelenin bir
parçası olarak MON tarafından tüm öğrencilere
ücretsiz ders kitapları verilmesi öngörülmektedir.
Şu anda 7.sınıfa kadar öğrencilere zorunlu ders
kitapları verilmektedir.
Okullardan erken ayrılmış olanların gece okulları veya bireysel eğitim şeklinde gerekli yeterliliğe
sahip olmaları için çaba sarf edilecek.
Geçen ders yılında ülkede 4 bin çocuğun okuldan erken ayrıldıkları açıklandı. En çok okulu terk
edenlerin 5.sınıf öğrencileri olduğu, bundan önceki yıllarda ise 7-8.sınıflardan sonra gençlerin
okullarını terk ettikleri belirtildi.
Stratejiye göre özel eğitim gereksinimi olan çocuklarla çalışan öğretmenlerin kapasitesinin arttırılması da öngörülmektedir. Ayrıca staj gören üniversitelilerin de bu tür çocuklara ders vermeleri
öngörülüyor.
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Лютви Местан в Широка поляна: ДПС е
партия на изпълнените ангажименти
На 6-ти май в местността Широка поляна,
обл.Хасково се проведе
митинг- събор по време
на традиционните чествания на Хъдърлез. С
председателя на ДПС
Лютви Местан бяха
кандидатите от листата на Движението за
евродепутати Неджми
А ли, Мустафа Карадайъ, Илхан Кючюк,
Станислав Анастасов
и Елисавета Кехайова,
проф.д.ф.н.Мариана
Георгиева- министър
на младежта и спорта, Велислава Кръстева- зам.-министър на
културата, Юнал Тасим- зам.-министър на
икономиката и енергетиката, народните
представители от ДПС
Мехмед Атаман, Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед, областният
председател на ДПСХасково Мехмед Атаман.
Пр е дс е д ате л я т н а
ДПС Лютви Мес тан
обясни, че на същия

ден преди една година
на това свято място,
където се срещат хора
от различни вероизповедания, са дали обещание, че ще променят
политиката на управление и тя ще се насочи
към малките общини
и обикновения човек.
"Изпълнихме този свой
ангажимент", заяви той,
аплодиран от присъстващите. Обещахме и

да изкупим тютюна, изпълнихме и това свое
обещание. Да- на пониски цени, но увеличихме националното доплащане от 2 на 3 лева,
обещахме, че парите
ще са в сметките до 15
май, а ги преведохме
още в края на април,
заяви Местан. Той отправи призив и към самите кандидати за евродепутати, които бяха

на трибуната и каза, че
ще бъдат избрани и ще
влязат в европейското
семейство. "Но, когато
е необходимо, ще определяте и недъзите
на българската политика, но ще го правите
достойно, защото през
последните 7 години
бяхме свидетели на
грозни явления – български представители
непрекъснато да очер-

нят страната, сякаш не
са българи. Вас трябва
да ви води българският
национален интерес",
заяви Местан.
Местан заяви, че вярва в кандидатите за
евродепутати, че ще
продължат да отстояват политиката на
ДПС, когато партията
участва във властта,
винаги бизнесът да е
по-добре. "Ние ще променим политиката и тя
няма да е само за метрото, магистралите,
зала "Арена Армеец", а
ще е управление, което
ще вкара ДПС в Европа, а Европа ще дойде
в България", каза още
Местан.
Искам евродепутатите да защитават соци-

ално-икономическите
интереси на малките
райони, но и правата
и свободите на хората.
Искам да защитавате и
мен, защото миналата
година бях глобен заради обръщение към вас
на турски, добави председателят на ДПС.
Вашият глас на 25
май е глас за кабинета
"Орешарски". От изборите зависи стабилността на кабинета и
си струва, защото той
е единственият, който
погледна и видя нашите проблеми, каза
председателят на ДПС
Лютви Местан пред събралото се за празника
множество на Широка
поляна.

ност в Кърджали е
убедена, че когато
ДПС е в Европа, Европа достига до Кър-

само за съхранение,
но и за развиване на
културно-историческото наследство на

джали и до Ардино,
до Перперикон и до
Дяволския мост. Този
проект е пример не

област Кърджали”,
каза младежкият лидер на ДПС-Кърджали Кадир Мустафов.

Младежи се запознаха на място с успешен
европейски проект за Дяволския мост
Над 200 младежи
от седемте общини
на областта се включиха в организирания
от Младежко ДПСКърджали поход до
Дяволския мост край
Ардино. Идеята на
инициаторите бе да
запозна ят мла ди те хора от региона
на място с добрите
практики на реализиран европейски проект през изминалия
програмен период.
Участниците в похода бяха приветствани
от кандидата за Европейски парламент
от листата на ДПС
Елисавета Кехайова, областния лидер
на Младежко ДПС
Байрам Юзкан, Айджан Ахмед, зам.-областен председател
на Младежко ДПС и
председателя на общинската структура
на Движението в Ардино Изет Шабан.
Проектът на община Ардино се реали-

зира по Оперативна
програма „Регионално развитие”, като
включва реконструкция и рехабилитация
на пътя за Дяволския
мост, както и реставрация и консервация
на самия мост. Освен
новата 4-5 км пътна
отсечка е извършено
реставриране, оборудване и експониране на тракийското
светилище „Орлови-

те скали” и Барутчийницата в Ардино.
„Младите хора осъзнават същността и
значението на опазването на природата,
на културно-историческото наследство,
чиито ресурси в региона са огромни. ДПС
е в Европа, за да презентира богатството
на България и да
привлича нови ресурси за цялостното раз-

витие на регионите”,
заяви кандидатът за
евродепутат от листата на ДПС Елисавета Кехайова. Според нея младежкото
крило на Движението
дава пример на младите хора в Европа
да общуват помежду
си в един глобализиран свят чрез рекламиране на природните ценности.
„Младежката общ-
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Кандидати за евродепутати и младежи от
ДПС дадоха живот на 29 нови дръвчета
Младежи от ДПС заедно с кандидатите за
Европейския парламент от област Кърджали в в листата на
Движението Неджми
Али и Елисавета Кехайова дадоха живот
на 29 нови дръвчета
в парк „Простор”.
Добр о волч ес к ата
акция се организира
от Общинския съвет
на Младежко ДПСКърджали по случай
9 май – Ден на Европа. В залесяването
на борове в парка се
включиха още кметът на Кърджали Хасан Азис, областният
лидер на младежите
Байрам Юзкан, зам.областният управител Муса Юсуф и общинският председател на ДПС Мухарем

Мухарем.
Младежите от Движението бяха приготвили табелки със
знамената на всяка
една държава-член

на ЕС, прикрепени на
националния флаг на
България чрез емблемата на Движението.
От ръководството им
заявиха, че мотото на

днешната инициатива е „ДПС в Европа,
Европа – в Кърджали”.
„ДПС е единствената партия, която не

В Караманци почетоха 30-годишнината
от възродителния процес
В Караманци бе отбелязана 30-годишнината от началото
на възродителния
процес. Празникът
премина под мотото
„Не на възродителния процес”.
Както всяка година,

1984 г. тук е сложено
началото на т.нар.
възродителен процес в България. На
този ден преди 30
г. са арестувани 60
души след общоселско събрание в читалището. Шестима от

та Хасковска област
Караманци е с найкомпактно турско население. Освен това
оттук минава и пътят
за Кърджали. Близо
120 семейства от селото са насилствено
изселени в Турция

той се провежда на
паметната за село
Караманци дата 10ти май в местността
„Кабаач” край селото. Организатори на
проявата са община
Минерални бани и
кметството в с. Караманци. На 10 май

тях по-късно са осъдени и изпратени в
различни затвори за
по 4-5 г. Около 130
души минават през
ситото на ДС след
събранието.
Селото не е избрано случайно. След
Стамболово, в цяла-

през 1989 г. по време
на т.нар. голяма екскурзия. Само малка
част от тях се връщат
тук след като падна
режимът на Живков.
Сред официалните
гости на празника
бяха народният представител и областен

председател на ДПС
Мехмед Атаман, областният управител
на Хасково Кадир
Исов, кмета на община Минерални бани
Мюмюн Искендер,
кмета на община Кърджали Хасан Азис,
народният представител и кандидат за
евродепутат Неджми
Али, председателят
на Общинския съвет
на ДПС в Минерални бани Муса Чолак, председателят
на общинския съвет
Мехмед Лятиф. Тук
бяха и репресираните след 10-томайските събития от 1984
г. Алентин Мюмюн,
Рамадан Халибрям,
Феим Юмер, Нури
Фари, Мюмюн Сюлейман, Халибрям
Ибрям, Ферди Ибрям.
Почетена бе и паметта на Аптула Юмер.
Оттук тръгна началото на демокрацията в България и хората от Караманци бяха
сред първите, които
показаха, че не са съгласни със смяната
на имената, наложена от тотали тарния

провеж да
политика
спрямо
младежите, а провежда своята политика чрез
младежите. Именно това е
н а ч и н ът
Европа да
дойде в
България”,
изтъкна
Неджми
А ли, който е трети
в листата
на ДПС за
предстоящите евроизбори. Той похвали
младежите за поредната добра инициатива и им пожела да

следват мечтите си
докрай.
Елисавета Кехайова, която е под номер
8 в листата посочи,
че засаждането на
дръвчета символизира стремежа на младите хора за по-добър живот и грижи.
„Акцията на младите хора дава пример
Кърджали, България
и Европа да станат
още по-зелени и да
хармонизират природата с хората”, отбеляза кметът Хасан
Азис. Той добави,
че залесяването на
„Простор” е поредна
акция за възстановяване на биоразнообразието в един от
най-старите паркове
в областния град.

режим. Вашият път
от Европа за Кърджали минава през
Караманци, обърна
се Мюмюн Искендер
към Неджми Али и го
призова да поспира
тук и да се вслушва
в гласа на обикновените хора. Много години минавам през
Караманци – всеки
път, когато пътувам
до София или Европа и трябва да
ви кажа, че пътя за
Европа явно минава през Караманци,
каза кметът на община Кърджали Хасан
Азис. После думата
бе дадена на кандидата за евродепутат
Неджми Али, който
обясни на хората
важността и значението на предстоящите избори.
Празничните прояви в Караманци стартираха още на 9-ти
май с провеждането
на общинския кръг
на футболен турнир
за победителите в
който бе разпределен награден фонд
от 1 000 лв. На първо място се класира
отборът на Минерални бани, следван от
Асеновград. С трета
позиция се утешиха футболистите на

Сърница от общо 7
участвали отбора.
Успоредно с това се
проведе и турнир по
шахмат.
Победителят в найдревната игра Байрамали Халил от с.
Боян Ботево получи
премия от 200 лв.,
а вторият и третият
съответно 150 и 100
лв. Класиралите се
от 4 до 9-то място
ще получат по 50
лв. Информираха
организаторите. Същинският празник
започна в 10,00 часа
с детска фолклорна
програма, в която
участваха деца от
с. Караманци. След
това бяха поднесени
и поздравления от
официалните гости.
От 14,00 часа започна най-атрактивната част – турнир
по свободна борба.
В тях се включиха
представители на
всички елитни школи
по борба в България.
Наградата за класиралия се на първо
място бе теле, неговият подгласник получи коч, а третият и
четвъртият отнесоха
по едно агне. Късно
вечерта празникът
продължи с музикална програма.
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Kobilyane Mayıs Şenliği 50. Yılını Tamamladı
Kırcaali’nin Kobilyane /
Maşkılı/ köyünde düzenlenen geleneksel Mayıs
şenliği bu yıl 50.yılını doldurdu.
Etkinlik Türkiye’deki Bulgaristan göçmenleri, köy
muhtarlığı ve yerel “Nikola
Vaptasarov” Toplum Merkezi tarafından organize
edildi. Şenliğe etraf köylerden, Türkiye, Belçika,
İngiltere ve Hollanda’dan
gelen misafirlerle çok sayıda vatandaş akın etti.
Şenliğe iştirak edenlere
organizatörler tarafından
hazırlanan “Maşkılı Şenliği” yazılı birer şapka dağıtıldı.
Etkinlikte resmi misafir
olarak Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili Mustafa Ahmet,
Kırcaali Vali Yardımcısı
Nazmi Mümün, Kırcaali
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Adayı Elisaveta Kehayova, Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem
Muharrem, Hoşgörü Belediyeler Birliği Müdürü
Ayhan Ethem hazır bulundular.

Yerli halkı ve misafirleri organizatörler adına
köyün eski muhtarlarından Beysim Şaban ve
Göçmenler Organizasyon Komitesi Başkanı
İstanbul’dan Avukat Cemal Vatansever selamladılar. Beysim Şaban, bu
güzel etkinliğin başlangıcının 1964 yılında öğretmen Sabri Mahmut, artık
rahmetli olan Mümün

Feyzulov, Adem Tsakov,
Bayram Mümün ve Mümün Kerim’in girişimiyle yapıldığını vurguladı.
Eski Kobilyane muhtarı,
“Bugünkü şenlik Maşkılıların geleneklerine sahip
çıktıklarının ve nesiller
arasında köprü kurduklarının sıradaki kanıtıdır”
dedi.
Göçmenler Organizasyon Komitesi Başkanı

Avukat Cemal Vatansever yaptığı konuşmasında
zorluklara rağmen şenliğin her geçen yıl daha
da çok insanı bir araya
getirdiğini kaydetti. Sayın
Vatansever, “Heyecanla
doluyuz. Maşkılı şenliği
sadece bir köy bayramı
değil, 50 yıllık tarihçesi var. Atalarımız 50 yıl
önce bu organizasyonu
yapmakla yılda bir kere

Kobilyane güreş turnuvasında
Dragomir Stoyçev başpehlivan oldu
Yeni kurulan Kırcaali Arda Güreş Spor
Kulübü’nün güreşçisi
30 yaşındaki Dragomir
Stoyçev, Kırcaali’nin Kobilyane (Maşkılı) köyünde düzenlenen geleneksel güreş turnuvasında
en büyük ödül olan 100
kilo ağırlığındaki koçu
kazandı. Finalde son
derece ilginç ve dramatik bir karşılaşmada
Stoyçev, Kazanlık’tan
katılan Miroslav Geşev’i
tuş ederek yendi. Başpehlivana koçu, Göçmenler Organizasyon
Komitesi Başkanı Cemal
Vatansever ve koçun
ana sponsoru Bulgaristan göçmeni Turhan
Çotaoğlu verdiler.
Final sonrasında
Stoyçev,”Benim için hedef her zaman birinci
yeri kazanmaktır. Miroslav ile milli takımda birlikte yarışıyoruz ve her
birimiz diğerinin güreş
tarzını biliyor. Onu zor
yendim. Şu ana kadarki
kariyerimde kazandığım
koçları sayarsam 300
baş koç sürüsü oldu. 18

yaşından beri serbest
güreş turnuvalarına katılıyorum. Genç güreşçilere olimpiyat birincileri
olmalarını diliyorum”
dedi. Başpehlivan, Arda
takımı için yarışaca-

Ağır sıklet ulusal şampiyonada birincilik elde
etmiştir. Başpehlivan
yarışında Haskovo’dan
katılan Georgi Vançev
üçüncü oldu.
Kobilyane’de düzenle-

ğından kendisini mutlu
hissettiğini paylaştı.
Dobriç’te (Hacıoğlu Pazarcık) dünyaya gelen
Dragomir Stoyçev, Selanik ve Torino kentlerinde
2008 ve 2010 yıllarında
düzenlenen Üniversiteliler Güreş Şampiyonalarında iki kez dünya
şampiyonu olmuştur.

nen bu yılki güreş müsabakalarına tüm yaş
gruplarından Stremtsi
(Göklemezler), Opılçensko (Hacımehmetler), Haskovo, Filibe ve
Sofya güreş kulüpleri
temsilcileri katıldılar.
Turnuvada birçok elit
güreşçi de vardı. Aralarında Bulgaristan güreş

şampiyonları, şampiyona ikincileri bulunuyordu. Geçen yıl Kobilyane
güreş turnuvasının başpehlivanı Asenovgrad
(Stanimaka) kasabasından Dimitır Kumçev de
izleyiciler arasındaydı.
Güreşçi, vücudunda
oluşan eziklik nedeniyle
turnuvaya katılamadı.
Çeşitli sıkletlerde birinci olanlara 100’er
leva, ikincilere 50’şer,
üçüncülere ise 30’ar
leva ödül verildi. Turnuvanın sponsorluğunu
bölgeden Türkiye’ye göç
etmiş vatandaşlar yaptı. Turnuva spor ustası
Stoyan Jelev’in hakemliğinde geçti. Haskovolu
iki kez Avrupa şampiyonu ve Dünya Güreş
Şampiyonası ikincisi Ali
Mehmet ve Ramadan
Halil, hakem yardımcılarıydı.
Haskovo’dan Engin
İsmail turnuvanın en
teknik yarışmacısı ilan
edildi. En iyi sonuç ödülünü Kırcaalili Miroslav
İvanov aldı.
Kırcaali Haber

akraba, yakın ve dostlarıyla görüşüp hasret gidermeleri için bir araya
toplamayı düşünmüşlerdir. Bugün bu tür etkinliklerin anlamı karşılıklı
destek vermek ve toplum
sorunlarına duyarlılık
sağlanmasıdır” dedi. Avukat verdikleri mali destekten dolayı Türkiye’de
işadamı olan Ayhan ve
Özcan Özgür, Hikmet ve
Saffet Yılmaz kardeşler,
Şemsettin Akın, Erdinç
Yıldırım, Turan Çotaoğlu,
Erkan Yumrukkaya, Hikmet Adalı ve Nihat Barış’a
teşekkürlerini arz etti.
Belediye Başkanı Hasan Azis, Kobilyane köyü
şenliğine konuk olmaktan
şeref duyduğunu ifade
etti. Sayın Azis, “Sizin
gurur duyabileceğiniz

birçok şeylere sahipsiniz.
En sevindirici olan da şu
ki, şenliğinizin 50.yıllık tarihçesi var. Kırcaali ilinde
başka bir köyün böyle bir
geleneği olduğunu bilmiyorum. Bu güzel girişimi
devam ettirmek için elinden geleni esirgemeyen
tüm şahısları tebrik ederim” dedi.
Şenlik programında
spor ve kültürel etkinlikler
yer aldı. Güreş ve küçük
kalelerde oynanan futbol
turnuvaları düzenlendi.
Köbilyane, Çilik ve Entçets (Salman) köylerinde
bulunan toplum merkezleri çatısı altında faaliyet
sürdüren folklor ekipleri
Bulgar ve Türk halkoyunları gösterisi sundular.

Kırcaali Haber

Recep Küpçü
Burgaz’da Anıldı

26 Nisan’da Burgaz’ın Tiyatro salonunda
vefatının 38. yılı vesilesiyle ölümsüz şair Recep Küpçü’yü anma töreni düzenlendi. Törene
Bulgaristan’ın farklı yerlerinden misafirler katıldı. Burgaz Recep Küpçü Türk Kültür Derneği
tarafından organize edilen anma törenine Milli
Eğitim Bakan Yardımcısı Mukaddes Nalbant,
Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren
Akyol, Merhum Recep Küpçü’ nün eşi Cemile
Küpçü ve Oğlu Erdinç Küpçü, Burgaz Vali Yardımcısı Hüseyin Mehmet, Burgaz Valiliği Genel
Sekreter Sevim Necatieva, Aytos Belediye Meclis
Başkanı Rujdi Hasan, Burgaz Meclis Üyesi Selim
İsa, HÖH Burgaz Temsilcisi Ahmet Süleyman,
Sofya Kültürel Etkileşim Derneği Eski Başkanı,
Güneş Derneği Başkanı Gönül Mehmedova, Varna Sabahattin Ali Halk Kültür Evi Kurucu Başkanı
Rüstem Aziz, Dobriç Türk Kültür Derneği Başkanı Şerif Kırnak, Şumnu Biz Derneği Başkanı
Menent Şükriyeva, Cem Derneği Başkanı Veysel
Bayram, Yablanovo Koç Derneği Başkanı Cemal
Çoban, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Esma Gündoğdu, Prof.
Hikmet Mehmedov, Şair Georgi Raykov, Sini Rid
‘Recep Küpçü’ İlkokulu Müdürü Mariya Blakyanova ve okulda görev yapan öretmenler gibi
özel misafirler katıldı. Anma töreni Burgaz Recep Küpçü Türk Kültür Derneği Başkanı Mücella
Bilal’in sunumu ile gerçekleşti. Törenin başında
ilk olarak BULGARİSTAN TÜRKLERİ VE ADIM
ADIM TÜRKİYE projesi tanıtımı yapıldı. Daha
sonra Türkiye Denizli şehrinin tanıtım filmi gösterildi. Sonrasında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Mukaddes Nalbant günün anlamını ve önemini
ifade eden bir konuşma yaptı. Anma töreninde
Recep Küpçü anısına yazılan tiyatro oyunu aralıklarla sergilendi. Anma töreni boyunca Türkçe
şarkılar ve danslar yer aldı.
Etkinlikte oynanan Zeybek Oyunu ve Sema
gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Programın son bölümünde Türkiye’nin Burgaz
Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol da konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edildi. Programın son bölümünde törene katılan özel misafirler
sahneye davet edilerek hediyeler takdim edildi.
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Mleçino’da geleneksel köy şenliği
edilmektedir” dedi.
49 yaşındaki Mümünali Bayramoğlu Mleçino köy şenliğine ilk
defa katılıyor. Burada
dünyaya gelmiş, 20
yıldan fazla İngiltere’de
yaşıyor. Bayramoğlu,
“Bu güzel geleneği
sürdürmeye çalışan
organizatörlere teşekkür ederim. İngiltere’de
kendi işyerimi açtım ve
sık sık memleket ziyareti yapma imkanım
yok. Burasının havası temiz, insanları ise
güler yüzlü ve iyidirler”

Güner ŞÜKRÜ

A r tık ü ç ü n c ü yıl
Ardino’nun (Eğridere)
Mleçino (Sütkesiği)
köyünde 1 Mayıs’ta
şenlik düzenlendi. Köy
şenliği, Mleçino muhtarlığı ve yerel Lüben
Karavelov Toplum
Merkezi tarafından
organize edildi. Şenliğe Bogatino (Çorbacılar), Gorno ve Dolno
Prahovo (Tosçalı ve
Amatlar), Başevo (Hallar), Kitnitsa (Yatacık),
Borovitsa (Çamdere)
sakinleri yanı sıra Türkiye, Belçika, Hollanda
ve İngiltere’den göçmenler geldiler.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Müh. Erdinç Hayrullah, Kırcaali
Vali Yardımcısı Nazmi
Mümün, Ardino Belediye Başkanı Resmi

Murat ve tüm Belediye
yönetimi şenliğe şeref
verdiler. Köy şenliğine Ardinoluların dostu
Gümülcine Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman özel konuktu.
Resmi Murat, “Bu

bayramlara manevi
açıdan ihtiyacımız var.
Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi için nerede
olursak olalım daha iyi
altyapıya sahip olunması için bölgeye yatırımlar yapmalıyız.
Belediye yönetimi tüm

sorumluluğun bilinci
içerisinde mevcut altapıya iyi idareci olmaya
çalışmaktadır. Şu anda
ilçe sınırları içinde spor
sahaları kurulmakta,
yol altyapısı iyileştirilmekte, yerleşim yerlerine içme suyu temin

Mleçino güreş turnuvasının galibi Engin İsmail oldu
Güner ŞÜKRÜ

Haskovo (Hasköy)
şehrinden katılan 19

yaşındaki Engin İsmail, Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği)
köyünde düzenlenen
geleneksel serbest güreş turnuvasında tüm
pehlivanları yenerek,
koçu kazandı.
Finalde genç güreşçi, Kırcaalili Dimitır
İvanov’u tuşla yendi.
Güreş turnuvalarında
başpehlivana gele -

neksel olarak verilen
koç Ardino Belediye
Başkan Yarımcısı İzzet Şaban ve Mleçino
Muhtarı Ulvi Üzeyir ta-

rafından verildi.
Engin İsmail, “ Gazetelerden Mleçino’da
güreş turnuvası düzenleneceğini öğrendim.
İlk defa Mleçino’daki
turnuvada başpehlivan
unvanını ve koç kazanmaktan çok mutluyum” diye paylaştı.
Engin, Haskovo Angel
Voyvoda Güreş Spor
Kulübü’nün yarışmacı-

sı. Polonya Katowice
şehrinde düzenlenen
Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda
ikinci oldu. Geleneksel

serbest güreş yarışları toplanan kalabalığın
büyük ilgisini gördü.
Güreş turnuvası, Avrupa güreş şampiyonu,
uzun yıllardır eski Arda
Güreş Spor Kulübünün
antrenörü ve güreşçisi
Cemil Mustafov’un başhakemliğinde gerçekleşti. Ona bu görevinde
Kırcaali’den Lübomir
İvanov ve Gorno Pra-

hovo (Tosçalı) köyünden Mümün Bayram
yardımcı oldular.
Katılımcılar 65 kilo
altı ve 75 kilo üzerinde
olarak iki kategoriye ayrıldı.
En küçüklerle
de güreş yarışları yapıldı. Yarışmaya etraf
köylerden, Kırcaali, Haskovo,
D i m i t r ovg r a d
(Kayacık) ve
Plovdiv (Filibe)
şehir lerinden
pehlivanlar katıldı. İlk üç sırada yer alanlara
organizatörler
tarafından para
ödülü verildi.
Başhakem
Cemil Mustafov, “Güzel bir
turnuva oldu.
Bu tür yarışmalar daha
sık düzenlemelidir.
Bölgede çok yetenekli güreşçiler yetişiyor.
Spor, gençleri terbiye
edilmesini sağlıyor,
dostluk ilişkileri kurulmasına yardımcı oluyor” diye paylaştı. Şu
anda Mustafov, yeni
kurulan Kırcaali Arda
Güreş Kulübü’nün antrenörüdür.

diye paylaştı.
Programda spor ve
kültür etkinlikleri vardı. Serbest güreş, küçük kalelerde futbol
ve satranç turnuvaları ve yemek sergisi
düzenlendi. Kobilyane
Nikola Yonkov Vaptsarov Toplum Merkezi çatısı altında bulunan İsmigül Mümün
yönetimindeki folklor
grubu popüler Bulgar
ve Türk halkoyunları
gösterisi sundu, programa renk kattı.

Bulgaristan'dan Edirne'yi
sevindiren haber
Özellikle Edirne bölgesinde su taşkınlarına neden
olan Arda nehri üzerindeki barajların 24 saat takip
edildiği bildirildi.
Kırcaali Valisi Biser Nikolov, Arda nehri üzerindeki "Kırcaali", "Studen Kladanets" ve "İvaylovgrad"
barajlarının dolduğunu ve suyun taşma seviyesine
ulaşmaması için elektrik santrallerinin tam kapasite
çalıştırıldığını açıkladı.
Söz konusu barajları 24 saat takip ettiklerini kaydeden Nikolov, barajların taşmasını önlemek amacıyla kapaklarını açmak zorunda kalmaları halinde
önceden Türkiye ve Yunanistan'ı uyaracaklarını vurguladı.
Bulgaristan'da Arda, Meriç ve Tunca nehirleri üzerinde çoğu elektrik üretimi amaçlı 14 büyük baraj bulunuyor. Bu üç nehir ve kollarında ayrıca, 50'den fazla
küçük tip su bentleri yer alıyor.
Özellikle kış mevsimlerinde aşırı yağışlar ve karların erimeye başlaması nehir debilerini en üst düzeye
ulaştırarak barajları taşma tehlikesiyle karşı karşıya
bırakıyor.
Barajların dolmasıyla taşmalarını önlemek amacıyla
kapaklar açılarak büyük miktarda su salınıyor.
Bu durum, Bulgaristan'da olduğu gibi Türkiye'de
özellikle Edirne bölgesinde sel baskınlarının yaşanmasına neden oluyor.

Jıltuşa köyünde sağlık
ve bereket mevlidi
Ardino (Eğridere) ilçesi Jıltuşa (Sarıkız) köyünde
geçen hafta cumartesi günü geleneksel sağlık ve
bereket mevlidi düzenlendi.
Köy merkezinde düzenlenen dini merasime Jıltuşa, Byal İzvor (Akpınar), Padina (Makmulu) ve komşu Nedelino, Zlatograd, Cebel, Madan, Banite ve
Rudozem ilçelerinden olmak üzere 1000’in üzerinde
kişi katıldı. Yerli imamlar Kur’an-ı Kerim’den ayetler
ve Mevlid-i Şerif’i okudular.
Mevlide gelen herkese yerli usta aşçı Tihomir
Aleksandrov tarafından hazırlanan 25 kazan pilav
ikram edildi. Pilavın hazırlanması için gereken gıda
malzemeleri Cami Encümenliği ve yerli halk tarafından bağış edildi.
Mevlide, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) KIrcaali Milletvekili Müh. Erdinç Hayrullah, Kırcaali Valisi
Biser Nikolov, Tarım Kırcaali İl Müdürü Müh. Gürsel
Emin şereflendirdiler.
Ayrıca Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin
Bayram, Belediye Başkan yardımcıları İzzet Şaban
ile Nasko Kiçukov da mevlitte hazır bulundular.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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İstanbul Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Madan’ı ziyaret etti

Madan Belediye Başkanı
Fahri Molaysenov, ilk defa 29
Nisan 2014 tarihinde makamında İstanbul Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin
başkanlığındaki heyeti karşıladı. İki kardeş belediyenin
başkanları, iyi uygulamalar
ve kamu altyapı, eğitim, kültür, spor ve sağlık alanlarında
işbirliği yapılması ve Madan
kasabasının iş kurma yeri ve
turistik destinasyon olarak potansiyeli üzerine konuştular.
Belediye başkanları yapılan
temaslarda gençlerin gelişimi
ve Madan’da kalmaları için
imkanlar ve nüfusa istihdam
sağlanması konularına odaklandılar.
Konuklarına ilçeyi ve gelişim imkanlarını tanıtan Fahri
Molaysenov, çeşitli alanlarda
ortak iş projeleri gerçekleştirilmesi için pek çok avantajları
belirtti. Ayrıca birkaç büyük
projeler kapsamında yapılan
yeni yatırımlara da değindi.
Pendik Belediyesinin temsilcileri, yararlı bir işbirliğine adım
atılacağı ve toplumsal hayatın
farklı alanlarında birçok ortak

girişimlerde bulunulacağı ümidini ifade etti.

Ziyaret çerçevesinde konuklar kasabanın ilgi çekici yerle-

Din görevlilerine kıyafet bağışı
Ardino (Eğridere) ilçesinde
görevli imamlara yeni cübbe ve
fes hediye edildi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) İlçe
Başkanlığı tarafından bağışlanan kıyafetler, imamlara Ardino
Camisinin kütüphanesinde düzenlenen törende verildi.
Törende HÖH İlçe Başkanı
İzzet Şaban, Ardino Belediye
Başkanı Resmi Murat, Bölge
Müftü Vekili Erhan Recep ve Ardino Cami Encümenliği Başkanı
Zeki Aptikadir hazır bulundular.
İmamlar adına Erhan Recep,
kıyafet bağışı için kalbi şükranlarını sundu. Bölge Müftü Vekili,
“İmam her zaman temiz ve güzel giyinmelidir. İnsanlara örnek
olmalıdır. Peygamber Efendimizin (SAV) de buyurduğu gibi

`Temizlik imandan gelir`” dedi.
Resmi Murat, cami encümen-

liklerin cami yenileme ve bahçelerini düzenleme çalışmaları,
etkinlikler düzenleme gibi girişimlere yardımcı olmaya hazır
olduklarını ifade etti.
Murat, “Hiçbir zaman bölünmeye yol açan hareketlerde bulunarak sizi yanıltmayacağım. Her
hangi bir konuda bilgilerim eksikse, size danışacağım ve öyle

görüş sahibi olacağım” dedi.
HÖH İlçe Başkanı İzzet Şaban
ilçe sınırları
dahilinde bulunan camilerde
mevcut sorunların çözümü
ve düzenlenen
etkinlikler konusunda destek vereceğini
ifade etti.
Ardino ilçesinde 50’nin üzerinde cami ve mescit bulunuyor.
Onlardan çoğu bir asırdan önce
inşa edilmiştir.
En eski ibadet yerleri Ardino
Merkez Camii, Latinka (Türk
Ürpek) ve Lübino (Ömerler)
köylerindeki 250-300 yıllık camilerdir.

rinden biri olan Rodop Kristali
adını taşıtan kristal salonu ziyaret ettiler.
İnsanların sıcaklığı, kasabanın temizliği ve mükemmel
florasına hayran kalan Pendik
Belediye Başkanı, bu muhteşem kasabayla ilgili hatıralarının kalıcı olacağını paylaştı.

leri daha erken tarihten beri
sürmektedir.
Ya k l a ş ı k b i r a y ö n c e
Türkiye’de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Dr. Kenan Şahin ikinci dönem için
Belediye Başkanlığı makamına
seçildi ve tekrar 650 bin kişiyi
aşan bir ilçeyi yönetmektedir.

Dr. Şahin, dünyada ziyaret ettiği şehirlerden Madan’ın eşi ve
benzeri olmadığını ifade etti.
Resmi olarak iki belediye
arasında kardeşlik, 12 Kasım
2012 tarihinde Molaysenov
ile Dr. Şahin arasından imzalanan kardeşlik protokolü ile
başlamıştır. Fakat dost ilişki-

Ziyaret sonunda Molaysenov
konuklarına kendilerini her zaman Madan’a beklediğini ifade
etti. Konuklar ise Madan Belediyesi ile dostluk ve işbirliğinden dolayı şeref duyduklarını
paylaşarak, ziyaret daveti ve
son derece misafirperverlik
için teşekkürlerini arz ettiler.

DUYURU

Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin
(TÜRKSAD) girişimiyle Doğu Rodoplar yaratıcılarının eserlerini içeren bir derleme
yayınlanacağı DUYURULUR.
Bu nedenle yöre şair, yazar ve ressamların kısa özgeçmişi ve fotoğrafı ile beraber,
şairler 4 - 5 şiirini, yazarlar bir uzun veya
iki kısa öyküsünü, ressamlar 4 - 5 tablo
fotoğrafını göndermeleri rica olunur.
Eserler en geç 31 Temmuz 2014 tarihine kadar turksad.kj@gmail.com ve ya
Kırcali - 6600 Bul. “Bılgariya“ No 53,
ofis 10 adresine gönderilmelidir. İletişim
tel. 0361 / 5 27 15 .
Not: Eserler eleştirilmeden derlemeye

alınacaktır.
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