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HÖH Lideri Lütfi Mestan’ın Ankara Ziyareti

Hak ve Özgürlükler Hareketi
Genel Başkanı Lütfi Mestan ve
beraberindeki heyet, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nı ziyaret ederek
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret
Bülbül ve YTB’li yetkililer ile
çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya Türkiye’nin
Sofya Büyükelçisi Süleyman
Gökçe ve Dışişleri Bakanlığı
İkili Siyasi İşler Genel Müdürü
Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan da katıldı.
HÖH Partisi Genel Başkanı
Lütfi Mestan: “ HÖH Türkiye
ve Bulgaristan Arasındaki
Bir Köprüdür”
HÖH Genel Başkanı Lütfi
Mestan konuşmasında: “Heye-

timiz adına Sayın Başkan Doç.
Dr. Kudret Bülbül’e teşekkür
etmek istiyorum. Bu görüşmeyi
sabırsızlıkla bekliyorduk. Çünkü çok ortak konularımız var.

İnşallah bugünkü görüşmemizin ardından bundan sonra
da yakın bir diyalog içerisinde
işbirliğimize devam edeceğiz. Eminim ki bu işbirliğinden milletimiz, seçmenlerimiz,
Bulgaristan’daki Türk azınlığı
ve iki ülke kazanacaktır. Bizim
partimiz HÖH, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iyi ilişkilerin
en önemli köprüsüdür.”
HÖH Genel Başkanı Mestan: “Anadilde Propaganda
Yasağı Ayrımcılıktır”
Bulgaristan’daki seçimlerde
propaganda dili olarak sadece
Bulgarcanın kullanılması konusunda da değerlendirmelerde
bulunan Lütfi sözlerine şu şekilde devam etti: “ Maalesef seçim

kanununda böyle bir yasak var.
7 yıldır Avrupa Birliği’ne üye
olan bir ülkeye bu karar yakışmamaktadır. Bunu ayrımcılık
maddesi olarak değerlendiriyo-

rum. Bu kararın düşmesi için tasarılar hazırladık ama maalesef
diğer partilerden konuyla ilgili

rımız, akrabalarımız, vatandaşımız, insanlarımızla sürekli
birlikte oluyoruz. Onlara vere-

herhangi bir destek alamadık.
Geçen seçim kampanyasında
anadilimizle konuştuğumuz için
ceza aldık. Şu anda ben konuyla ilgili dava açtım. Bu davayı
gerekiyorsa Strazburg’a kadar
götüreceğiz. Eminim ki er veya
geç bu yasaklar kanundan düşecektir.”
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül: “Oldukça Verimli
Bir Görüşme Gerçekleştirdik”
Görüşme hakkında bilgi veren
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret
Bülbül açıklamasında şunları
söyledi: “Bugün Bulgaristan’dan
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Genel Başkanı Sayın Lütfi Mestan ile bir araya geldik. Burada
tabii tüm dünyadaki soydaşla-

bileceğimiz katkıları değerlendiriyoruz. Bugün de gerçekten
seçkin bir heyet vardı. Onlarla

birlikte değerlendirmelerde bulunduk. Son derece verimli bir
çalışma kahvaltısı gerçekleştirdik. Bundan sonra da görüşmelerimiz devam edecektir.
“Türkiye’de Anadilde Propaganda Mümkündür”
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül sözlerine şu şekilde devam etti: “Biliyorsunuz
Türkiye’de anadilde seçim
propagandasını biz uzunca bir
süre önce aştık. Umarız en kısa
sürede bir Avrupa Birliği ülkesi
olan Bulgaristan’da da böylesi
bir yasak aşılır ve isteyen istediği dilde vatandaşıyla konuşup,
propagandasını yapar.”
HÖH Genel Başkanı Lütfi
Mestan ve heyeti Ankara’da
Cumhurbaşkanı Recep T.
Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü.
Görüşmeler basına kapalı
olarak yapıldı.
KH
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Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün İskender:
“İlçede en önemli sorunları çözmek üzereyiz”
Haskovo İline (Hasköy)
bağlı, kaplıcalarıyla ünlü
Mineralni Bani (Meriçler)
ilçe merkezi Belediye
Başkanı Mümün İskender ile Kırcaali Haber için
yaptığımız söyleşiyi okuyucularımıza sunuyoruz.
-Sayın İskender, ilçede
gerçekleştirilen önemli
projeler hakkında bilgi
verir misiniz?
-Üç yıl önce Belediye
Başkanı seçildiğim zaman ilçede en önemli
sorunlar altyapıyla ilgilidiydi. En büyük sorun
içme suyu teminatına
ilişkindi. İlk projemiz,
Mineralni Bani’de şehir
içi içme suyu şebekesini yenileme projesiydi.
Diğeri de ilçe merkezine
içme suyu Maritsa (Meriç) nehrinden sağlanıyor.
Yabılkovo’daki pompa istasyonundan beri su boru
hattı yıpranmış olduğu
için Mineralni Bani ve
Tatarevo köyüne su getirmek için ikinci bir proje
gerçekleştirdik. İçme suyuna ilişkin diğer önemli proje de Karamantsi
(Karamanlar)-Boyan Botevo (Durakköy)-Angel
Voyvoda- Vinevo-Sırnitsa
(Sarnıç)-Kolets köylerine

su temin edilmesine yöneliktir. Mineralni Bani’de
şehir içi içme suyu şebekesini yenileme projesinin ekim ayının sonunda
tamamlanmasını bekliyoruz. Bu proje 5 milyon
leva tutarındadır. İkinci
projenin de ihalesi geçti.
1 milyon 800 bin levalık
projeyi uygulayacak şirket
de bir aya kadar belirlenecek ve ardından uygulanmasına geçilecek.
Yabılkovo’daki su pompasından Mineralni Bani
ve başka köylere su temin edilen boru hattında

sık sık arızalar oluşması
nedeniyle ikinci bir yerçekimi su boru hattı kurulacak. Bu projenin sayesinde ilçe merekzinden
başka, Susam, Gorno ve
Dolno Bryastovo, Spahiyevo, Gorno ve Dolno
Sirakovo köylerinde de
su sorunu ortadan kalkacak. Şu anda Karamantsi bölgesinde bulunan
bir grup köye içme suyu
teminatına ilişkin yerçekimi su boru hattı projesi
gerçekleştiriliyor. Tutarı 2

milyon 50 bin leva. Proje
önemli, çünkü yazın kuraklık olduğu zaman Karamantsi, Boyan Botevo,
Angel Voyvoda ve Vinevo
köylerinde 3-4 ay su rejimi uygulanıyor. Göreve
başladığım zaman ilçede
en büyük sorunlar bunlardı ve dönemin sonuna
kadar ilçedeki içme suyu
sorunları tamamen sona
erecek. Diğer önemli
projeler en büyük yerleşim yerlerinden birileri
olan Karamantsi ve Sırnitsa köylerinde sokakların onarımına ilişkindir.

Onlar da bitmek üzere.
Mineralni Bani’de sona
eren başka iki proje küçük ve büyük park projeleri. Toplam 60 dekarlık
alanı kaplayan bu park
projeleri 1 milyon 200
bin leva tutarında. Bunun
dışında Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı
kapsamında gerçekleştirilen bir projeyle şu anda
Mineralni Bani’de Sürüngen Müzesi ve Çifte
Hamam olmak üzere 2
atraksiyon, 2 turistik yol

kuruluyor. Ayrıca daha
4 turistik yol inşa edilecek. Onlar milli kültür değer olarak kabul edilmiş
52 yapı ve yerel bazda
önemli başka 50 yapı ile
ilişkilidir. Bu atraksiyonlar
ve 6 turistik yol projesinin
her biri 300-400 bin leva
arası tutarındadır. Aynı
program kapsamında
başka projelerle Mineralni
Bani, Susam ve Sırnitsa
köylerinde üç kilise, Karamantsi ve Sırnitsa köylerinde iki cami onarıldı.
Bu projelerin maliyeti de
300-400 bin leva arasın-

da. Başka önemli bir proje de ilçe yol şebekesine
ilişkin. 15 kilometrelik yol
kesiminin tamamen yenileneceği proje yaklaşık 4
milyon 300 bin leva tutarında.
- Sırada bundan sonra
ne var?
-2014-2020 program dönemine ilişkin maliyeti 50
milyon levayı aşan projeler hazırlamış bulunuyoruz. Bu projeler yerleşim
yerlerindeki altyapı, içme

suyu, köy şebeke su boru
hattı yenileme ve sokak
onarımına ilişkin projeler.
-İlçeye yapılan yatırımlar ne durumda?
-Yatırım programımızın
gerçekleştirilmesinden
de oldukça memnunuz.
Yatırımcıları maksimum
düzeyde kolaylaştırdığımız için ilçede kaplıca
tedavisi ve spa turizmiyle
ilgili olarak yatak kapasitesi artmaya başladı. Göreve başladığımdan beri
gelecek yılın sonuna kadar yatak kapasitesi 500
yatak artacak. Bunlar büyük ve küçük oteller, misafirhaneler, aile otelleri
ve tüm yatırımcılara son
derece elverişli ortam
sunmaktalar. Yatırımcılar
tüm ilçemizde çok samimi
karşılanıyor. Bu sebepten
dolayı gelecek belediye
başkanlığı döneminin sonuna kadar ilçede tedavi
görüp dinlenmek isteyen
tüm insan grupları için
yeteri derecede balneoterapi ve dinlenme yerleri
olacak.
-Türkiye’den kardeş
belediyeleriniz var mı?
-Türkiye’den iki belediye

ile kardeş olma yönünde
çalışmalar başlattık, fakat kardeşlik sözleşmesi
imzalanmadı. Büyükkarıştıran Belediyesi ile
kardeş olmak yönünde ilk
adımları attık. Bu belediye ile işbirliği sözleşmesi
imzalayacağımızı ve kardeş belediye olacağımızı düşünüyoruz, çünkü
bu ilçede Mineralni Bani
İlçesi’nden göç etmiş çok
sayıda vatandaşımız bulunuyor.
-İlçede mevcut sorunlar nelerdir?
-İlçedeki temel sorunların bir kısmını artık çözdük
diyebiliriz. Diğer mevcut
sorunların çözümü için
çaba sarfediyoruz. Kalan sorunların çözümüne
dair de projelerimiz var.
Birkaç yıl içinde Mineralni
Bani ilçe merkezi olarak
Bulgaristan’ın en güzel
yerleşim yerlerinden biri
olacağına inanıyorum.
Gerek turistler için gerek
kaplıca tedavisi için celbedici bir yerden başka
kimin aradığı neyse, onu
bulmak için burasının iyi
bir yer olacağını düşünüyorum.
Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN

Yaşlılara uzatılan yardım eli
Ardino’nun (Eğridere)
Yabılkovets (Elmalı) köyü
muhtarı Müzeyyen Süleyman, muhtarlık görevinin
yanı sıra yaşlı köydeşlerine ilaçlarını eczaneden
alarak yardımcı olmaya çalışıyor.
Muhtar, “Burada hiçbir zaman eczane
olmamıştır. Bu
konuda köydeki insanlara
yardımcı oluyorum, reçetelerine göre
ve Ardino'ya
görevim icabı
gittiğim zaman
eczaneden
ilaçlarını alıyorum. Köyün
sakinlerinin yarısı emekli, zor hareket eden, geliri
düşük olan kimseler. Her
bir şey için kasabaya gitme imkanları yok” dedi.
83 yaşındaki Habibe
Hüseyin, dul bir kadın
ve yalnız yaşıyor. Yüksek tansiyonu var, her
gün ilaç almak zorunda.

Fakat Ardino’ya zor gidiyor. Şu ana kadar köye
hiçbir zaman yaşlıları
muayene etmek için hekim gelmemiştir. Habibe
nine, hiç olmazsa ayda

son yıllarda ekonomik
açıdan ilerliyor. Köyde
yeni kurulan otel kompleksi yurt içinden ve yurt
dışından turistleri celbediyor.

bir kere Ardino’dan hekim gelmesini istiyor.
Yaşlı kadın, “ Bizim
muhtarımız bölgede en
iyi olanlardan. Yakın
zamanda başka birini
muhtar seçmeyeceğiz”
diyor.
Bölgedeki diğer köyler
çökerken Yabılkovets

Muhtar, “Artık köyümüz
tüm dünyada ünlü oldu”
diyor. Otel personelinin
büyük bir kısmı yerlilerden oluşuyor.
Müzeyyen Süleyman
ar tık üçüncü dönem
muhtar. Yerliler, onun
işinden memnunlar.
Güner ŞÜKRÜ
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Teklas fabrikalarında çalışanların sayısı 2000’e ulaşacak
medyada karalama kampanyasından dolayı endişe duymaktayız. Medya
ortamında ölüme sebep
olmak, elektrik çarpması,
bir bayan işçinin hastalanmasına sebep olmak,
düşük maaş ödendiği gibi
yalan dolan yazılıp çizildi. Son yalan haber de
kuruluşta çalışan 600 işçinin enfeksiyon hastalık
taşıyıcısı olup, hastaneyi
dolup taşırdıklarından
ibaretti. Yetkili sağlık kurumları bunu yalanlasalar
da, yalan haber yeniden
gündemde yer alıyor”
diye vurguladı. Georgiev, büyük bir yatırımcıya medya tarafından

Te k l a s B u l g a r i s t a n
Şir ket i’nin tems i lc i s i
Georgi Georgiev basın
mensuplarına, “Kırcaali
bölgesinde en büyük sanayi kuruluş olan Teklas
Bulgaristan Şirketinin
üçüncü fabrikası kasım
ayında hizmete açılacak.
İnşaat ve montaj işleri bitmek üzere. Üçüncü üretim tesisine büyük bir Alman yatırımcının 30 milyon leva yatırım yapması
bekleniyor. Bu yatırımla
birlikte fabrikaya yapılan
toplam yatırım 130 milyon
levaya ulaşacak. Gelecek
yılın sonuna kadar fabrikada 2000 kişi çalışacak”
diye bildirdi.
Georgiev, Teklas’ın dünya pazarında dünyaca
ünlü otomobil şirketlerinin
marka araçlarının soğutma sistemleri için kauçuk
ve lastik üretiminde ikinci
yerde olduğunu belirtti.
Teklas Bulgaristan ülkeden 70’den fazla ve
Avrupa’dan da 120 şirket

ile işbirliği yapıyor. İl çapında 5 şirketle çalışıyor.
Şirketin aylık cirosu 20
milyon leva.
Georgiev, “Daha 3 fabrika açabiliriz. Yeteri derecede piyasa ve siparişlerimiz var. Sorun kalifiye

işgücü bulunmasındadır.
Haskovo ilinden 5 köyden
olmak üzere 11 yönden
işçi taşıyoruz” ddedi.
Georgiev, ortalama aylık
maaşının 1100 leva olduğunu kaydetti. Ayda düzenli olarak işe gelenlere

100 leva ek para verildiği,
işçilere ödenen en düşük
aylık maaşın 550 leva olduğu açıklandı.
Georgiev, “Biz bölgede
en büyük yatırımcıyız,
fakat bize karşı bir yıldan
beri kasten yürütülen

Artık dokuzuncu kez düzenlenen Terlik Festivali,
Kırcaali’nin Dıjdovnitsa
( Yağmurlar) köyünde
birkaç muhtarlıktan çok
sayıdaki insanı, ilçe çapındaki toplum merkezlerinden folklor gruplarını, Kırcaali ve köylerden
genç yetenekleri bir araya getirdi. Bu yıl organizatörler birkaç yeniliğe
odaklanıyor. İlk defa festival bugüne dek adı saygı ile anılan unutulmayan
yerlilerden birine adanıyor- aynı köyden taşçı
Yusuf Akif Akif. 1870 yılında dünyaya gelen taş
ustası 1967 yılında hayata veda etmiştir. Festival
sırasında köy merkezinde
portresinin yer aldığı bir
sanat enstalasyonu sergilendi. Adını taşıyan ve
onun mesleğini devam
ettiren torun çocuğu misafir ve katılımcılar tarafından selamlandı.
Festival gününde ilçe
düzeyinde birinci terlik
örme yarışması düzenlendi, en başarılı olan
bayanlara ödüller verildi,
satışlar yapıldı. Konuklar
açık hava müzesi şeklinde köy ve aile yaşamına
dair eski eşyaların segilendiği özel bir çadırı görebildiler. Kırcaalili Leyla
Arif’in ise aralarında bir
terliğin de bulunduğu asılı
el yapımı kağıt sepetlerin
yer aldığı eşsiz benzersiz
sergisi Sanat Evi’nde ta-

nıtıldı. Programın esnek
senaryosu sahneye izleyiciler arasında yer alan
icracıların da çıkmasına
imkan verdi. Kırcaali Buket Kadınlar Derneği’nin
çatısı altında faaliyet
sürdüren Dostlar Saz
Grubu bu defa da muhteşem türküleriyle izleyicilerin gönlünü fethetti. İki
masalcı Bulgar ve Türk
fokloruna has özgün masallar anlattı.
Bu defa sahne çok
değişikti. Sahne olarak
kullanılan özel festival
için hazırlanmış 4 metre
yüksekliğindeki iki ahşap
sandalye köy meydanında monte edilmış halde
turistik atraksiyon olarak
kalacak. Organizatörleri temsilen KRIG Sanat

Hareketi Başkanı Radost
Nikolaeva, “Bu atraksiyon
KRIG Sanat Hareketi’nin
Dıjdovnitsa köyüne bir armağanıdır” dedi.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, kültürel hafızanın ve kültür geleneklerin korunmasına
yönelik artık dokuz yıllık
bu modele tam not verdi. Belediye Başkanı,
Dıjdovnitsa’nın yerli topluluklar, kültür örgütü ve
tüm dünyadan yaratıcılar
arasında işbirliğine dair
ülkesinde eşi benzeri olmayan bir model olarak
geliştiğini vurguladı. Modelin dil çeşitliliğini, kültür iletişimine ilişkin yeni
teknolojileri birleştirerek
bunların aracılığıyla yerel
gelişim standartı oluştur-

duğuna dikkat çekti.
Tatlı keşkek ikramından
sonra Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Gençlik
Kolları’nın Kırcaali temsilcileri ve köy muhtarlarının katıldığı “Gelecek ve
Köydeki Gençlerin Hali”
konulu tartışma toplantısı
başladı. Reel problemlerin formüle edilmesi, onların sonucunda alınacak
kararlar ve çözümlere
dair izlenmesi gereken
politikaların tartışma konusu olarak devam etmesi gerektiği kanaatine
varıldı. HÖH milletvekili
adayları Saliha Emin ve
Bayram Bayram festival
programında aktif olarak
yer aldılar.

Yağmurlar’da 9. Terlik Festivali

Kırcaali Haber

şantaj yapıldığına dair
savcılığın olaya el atmasını bekliyor. Bir Kırcaali
medyasının iki temsilcisi
kuruluş hakkında olumsuz haberler yazılmayıp,
sadece olumlu haberler
yazılması için Teklas Bulgaristan Şirketinin Halkla ilişkilerden sorumlu
görevlisinden ayda 3000
leva abonelik ücreti istediklerini paylaştı.
Georgiev, “Şirket sahiplerinin bir hafta içinde
Kırcaali’ye gelmelerini
bekliyorum. O zamana
kadar eğer savcılık olaya
el atmazsa, onlar savcılığa başvurabilirler” dedi.
Kırcaali Haber

Momçilgrad’da daha 16
işsiz özel asistan atandı
Eylül ayının başından beri Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi’nde İnsan Kaynaklarının Gelişmesi
Programı kapsamında gerçekleştirilen “Onurlu Yaşam İçin Destek” projesi gereğince İş
Bürosu’nda kayıtlı 16 kişi özel asistan olarak
göreve atandı. Böylece özel asistan hizmetinin
hedef kitlesi 57 kişiye yükseldi. Onlar 57 kişiye
hizmet edecek. Projenin süresi 31 Aralık 2014
tarihine kadar uzatıldı.
Engelli kişilere yönelik olan bu hizmet sürekli
bakıma muhtaç çocukları da kapsıyor. Hizmet,
hafta içi günde 6 saat sunuluyor. Momçilgrad
Belediyesi, aşamalı olarak süresinin uzatılmasıyla “Onurlu Yaşam İçin Destek” projesi üzerine 2 yıldan beri çalışıyor.

Sunulan sosyal hizmet, bakıma muhtaç kimselerin uzmanlaşmış kurumlara yerleştirilmesi
riskine karşı bir önlemdir. Fakat engelli kişi, özel
asistanını kendisinin seçmesi ve zaman içinde sosyal hizmetin nasıl organize edileceğini
belirlemesiyle engelli kişinin (veya kanuni temsilcisinin) hizmetten yararlanması için bireysel
bütçe hakkına sahip olma imkanları yaratılarak,
engelli kişi olan ailelerin sosyal dışlanmasının
önlenmesine odaklanılıyor.
Belediyede sosyal faaliyetler alanında uzman
Vanya Petrova, “Özel asistanlık hizmeti, başlıca akrabaları ve yakınlarının bakımını yaptığı
sağlık durumları ağır kişileri kapsadığı için gerek tüketiciler gerek asistanlar açısından son
derece büyük önem arz etmektedir. Projenin
başından bu yana İş Bürosu’nda kayıtlı 100’ü
aşkın işsize istihdam sağlandı” diye konuştu.
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Кандидати за народни представители
от ДПС гости на празника в Ардино

Кандидатите за нар о д н и п р е дс т а в и тели от ДПС в 9-ти
МИР-Кърджали инж.
Ердинч Хайрула и
Салиха Емин бяха
специални гости на
традиционните есен-

ни културни празници
в Ардино.
Те поздравиха хората и им пожелаха
здраве, щастие и благоденствие. От трибуната 4-тата в листата
Салиха Емин заяви,

нансовата нестабилност. През всичките
тези години ардинци
ни подкрепяхте като
Движение за права и
свободи. И този път
не се и съмнявам,

интегралната бюлетина”, каза Салиха
Емин. Тя поздрави
кмета Ресми Мурад
и екипа му за реализираните инфраструктурни проекти

вас Ви обещаваме,
че всичко, което сме
направили до момента, ще го осъществим
многократно, за да
имаме един нормален живот и децата

че на 5 октомври ще
получим вашата подкрепа с номер 18 в

на територията на
общината.
„А ние като едни от

ни да растат тук”,
каза още Емин.
Гюнер ШУКРИ

че тук се чувства така,
сякаш е у дома.
„На 5 октомври трябва да постигнем максимален резултат, за
да изведем страната
от политичес ката,
икономическата и фи-

Кандидат-депутат и кмет на
детски празник в Опълченско Байрам Байрам уважи
Кандидат ът за народен представител
от листата на ДПС в
9-ти МИР-Кърджали и

бими приказни герои.
Тук бяха още зам.-кметът на общината Юсеин Ахмед, кметове на

ДПС, и кметът инж. Хасан Азис провеждаха
разговори с родителите им. По време на

Байрам Байрам заедно с кмета на община
Кърджали инж. Хасан
Азис посетиха село
Опълченско, където
се организира весело
детско парти.
Центърът на кърджалийското село се превърна в сцена на лю-

населени места, както
и общински съветници
от ДПС.
Докато децата се забавляваха в компанията на любимите им
герои, кандидат-депутатът Байрам Байрам,
който е и областен
лидер на Младежко

срещите гостите се
запознаха на място с
проблемите на местните жители, очакванията им, надеждите
и изискванията им към
ДПС в 43-ото Народно
събрание.
Кърджали хабер

традиционния събор в Токачка

Кандидатът за народен представител от
ДПС в 9-ти МИР-Кърджали и областен ли-

ха мла дия кандидат с
радост, пожелавайки
успех на цялата листа
предстоящия вот на 5

в родопското село. Той
награди победителя
от схватките Енгин Исмаил, европейски ви-

дер на Младежко ДПС
Байрам Байрам гостува
на традиционния събор в крумовградското
село Токачка. Местните жители посрещна-

октомври.
След редица срещи
с активисти на Движението Байрам Байрам
изгледа традиционните пехливански борби

цешампион за кадети.
Наградата за младия
възпитаник бе 70-килограмов коч.
Кърджали хабер

17 Eylül 2014

Парламентарни избори’2014

Kırcaali Haber 5

ДПС Момчилград откри предизборната си кампания
Толерантен език в
името на ценностите,
от които се нуждаят
българските граждани
за постигане на европейски стандарти за
правата и свободите
си, е част от основните
насоки, които ще следва ДПС – Момчилград
по време на предизборната си кампания и
след това. Около това
се обединиха кандидат-депутатите на ДПС
от 9 МИР-Кърджали
с водач на листата
председателя на ДПС
Лютви Местан, общински съветници, членове и симпатизанти
на Движението, които
се събраха в залата
на КНСБ, за да дадат
старт на предизборната си кампания за
предстоящите на 5 октомври парламентарни
избори за 43-то Народно събрание. На откриването в препълнената
зала на КНСБ присъстваха кандидат-депутатите Ердинч Хайрула,
Шабанали Ахмед, Салиха Емин, Мустафа
Ахмед, Муса Сеидахмед, Елисавета Кеха-

йова, Байрам Байрам
и Сейфи Мехмедали,
областният председател на ДПС- Кърджали
Бахри Юмер, кметът на
община Момчилград
Акиф Акиф, заместниците му Ерол Мехмед,
инж. Севдалин Огнянов и инж. Мехмед Фахри, както и секретарят
на общината Джейлан
Сюлейман.
Стартът на кампанията беше даден от общинския председател
на ДПС Ердинч Хайру-

ла, който е под номер
2 в листата на Движението за кандидати за
народни представители. Той посочи, че
средната възраст на
кандидатите за народни представители е 35
години и допълни, че
народните представители от ДПС в 43-ото
Народно събрание
ще продължат да работят за решаване на
проблемите на всички
български граждани,
без реваншизъм и без

Чернооченската организация на Движението за права и свободи
за пореден път първа
започна едномесечната изборната кампания
на ДПС в област Кър-

савета Кехайова, Байрам Байрам и Сейфи
Мехмедали.
Сред многобройните
присъстващи в залата бяха областният
лидер на ДПС Бахри

юмер. Тя информира
присъстващите, че до
5 октомври предстоят
срещи с жителите на
всички населени места.
Областният лидер
на Движението
Бахри Юмер заяви, че целта на
ДПС в региона
е да подобри
резултатите от
миналите парламентарни избори. Надеждата е да вземат 5
от 5-те мандата
в Кърд жалийско.
Изказалите се
кандидат-депутати наблегнаха на това, че е
важно народните
представители да са в
час с проблемите на
хората, за да могат да
се намерят и правилните им решения.
Кметът на Община
Черно очене А й дън
Осман призова всички
към мобилизация и висок изборен резултат.
Исмет ИСМАИЛ

В Черноочене стартира предизборната
кампания на Движение за права и свободи

джали, като остана
вярна на традицията
си.
На откриването от
централното село
присъстваха кандидатдепутатите от кърджалийската листа на ДПС
Ердинч Хайрула, Шабанали Ахмед, Салиха
Емин, Мустафа Ахмед,
Муса Сеидахмед, Ели-

Юмер, кметът на община Черноочене Айдън Осман, кметове
на населените места,
общински съветници
от Движението, членове и симпатизанти
от района.
Стартът на кампанията беше даден от общинския председател
на ДПС Бедрие Гази-

да дискриминират никого.
Водач на листата за

народни
представители в
9 -ти МИРКър д ж а л и
е предс е дателят на
ДПС Лютви Местан.
Втори в
листата е
бившият
кмет на община Момчилград и
народен
представител в 42ото Народно събрание Ердинч
Хайрула,
следван от Шабанали
Ахмед на трета пози-

ция, Салиха Емин на
четвърта и Мустафа
Ахмед на пета позиция. На шесто, седмо
и осмо място в листата на ДПС са съответно изпълнителният
директор на сдружение „Толерантнос т “
Айхан Етем, зам.-областният управител в
отпуск Муса Юсуф и
зам.-кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова. Листата
се допълва от лидерът
на Младежко ДПС-Кърджали Байрам Байрам
и Сейфи Мехмедали,
председател на местния парламент в община Джебел.

в хасковската листа на
Движението заяви, че
като кандидат-народен
представител от Ардинско ще се опита да
оправдае доверието и
очакванията на ардинчани. „Време е вече да
кажем „не” на полити-

в листата посочи, че
в момента ДПС е найатакуваната партия у
нас. „Това трябва да ни
обедини още повече,
за да бъдем единни в
каузата на ДПС, да сме
по- настоятелни за своите свободи и права”,

ческата нестабилност
в страната, която води
до финансова и икономическа криза. Този път,
получавайки подкрепа
от нашите избиратели,
искаме да има плавен
преход към стабилност
на държавата,каза тя.
Осмата в листата Елисавета Кехайова изрази
надежда, че избирателите от Ардино отново
ще подкрепят кандидатите на ДПС с №18 в
интегралната бюлетина, за да има регионът
и партията силно представителство в Българския парламент.
Председателят на
Висшия съвет на мюсюлманите в България
Шабанали Ахмед, който е на трета позиция

подчерта той.
Ердинч Хайрула, депутат от 42-то НС и бивш
кмет на Момчилград,
който е втори в листата заяви, че се гордее с
тази листа. „Това е един
силен футболен отбор
със всякакви полеви
играчи – вратар, защитник, халф, полузащитник, нападател. В него
има професионалисти
от много различни сфери, сред тях има много
млади хора”, заяви инж.
Хайрула. Той поздрави
ардинската организация на ДПС от името на
председателя на партията Лютви Местан, който е с Централния лъч и
обикаля страната.
Гюнер ШЮКРИ

Мехмед Мехмед

Стартира предизборната
кампания на ДПС Ардино
В първия ден от старта
на предизборната кампания на разширено заседание на общинската
организация на ДПС в
Ардино бе представена
кандидат-депутатската
листа на Движението
за Кърджалийски избирателен район с
която влиза в изборната надпревара за 43-то Народно събрание.
На събитието
присъстваха осем
от кандидатите за
народни представители – Ердинч
Хайрула, Шабанали Ахмед, Салиха Емин, Мустафа А хмед, Муса
Юсуф, Елисавета
Кехайова, Байрам
Б айрам, С ейф и
Мехмедали.
Гости на събранието
бяха още областният
лидер на партията Бахри Юмер и Халил Расим, председател на
политическите репресирани в областта.
Стартът на предизборната кампания бе
даден от двете дами
в партийната листа –
бившата младежката
лидерка Салиха Емин,
която е номинирана
и от Ардинско и зам.кметът по образование
и култура на община
Кърджали Елисавета
Кехайова.
Поставената под №4 в
кандидат-депутатската
листа на ДПС в Кърджали Салиха Емин, която
заема и трета позиция
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Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Romanya’da
Uluslararası Folklor Festivali’ne Katıldı
28 -31 Ağustos 2014
tarihleri arasında Ömer
Lütfi Kültür Derneği çatısı
altında faaliyet sürdüren
Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Romanya’nın Köstence şehrinde düzenlenen
20. Uluslararası Türk Tatar Geleneksel Kostümler
Halk Oyunları ve Türküler
Festivali’ne katıldı.
Şehir merkezinde bulunan amfi tiyatroda düzenlenen festivalde gösteri
sunan Kırcaali Türk Folklor Ekibi, 5 bin izleyicinin
büyük beğenisini kazandı, ayakta alkışlandı. Ekip
Romanya’dan plaket ve
şeref belgesi ile döndü.
Katılımla ilgili dernek
müdürü Müzekki Ahmet
Kırcaali Haber’e şunları
söyledi: “Romanya’nın
Karadeniz sahilinde ki en büyük şehri olan
Köstence’de düzenlenen

ve Rumeli halkoyunları
binlerce izleyiciyi coşturdu, alkış tufanına tutuldu.
Grubumuzun gelecek
yıl yine 21. Uluslararası
festivaline de katılması
için davetiyeyi şimdiden
aldık. Biz bu festivale
artık 10 kez katılıyoruz.
Biliyorsunuz, festival sayesinde oradaki gençlerle, derneklerle yaptığımız işbirliği sonucunda
4 yıl önce Köstence’nin
30 kilometre yakınında
bulunan Mecidiye ve Kırcaali belediyeleri kardeş
belediye oldular. Bu kardeşlik protokolünün imzalanmasıyla Türk Tatar
dernekleri ve bizim Ömer
Lütfi Derneğimizin katkı-

festivale bu yıl yaklaşık 16
uluslararası grup katıldı.
Kırcaali bölgemizi temsil
etme şerefi bizim folklor
ekibine nasip oldu. Tüm

Balkan ülkeleri yanı sıra
Kazakistan, Gürcistan ve
başka ülkelerden çok sayıda folklor ekibi bu festivale katılarak ülkelerini

temsil ettiler. Kırcaali Türk
Folklor Ekibi olarak yaklaşık 35 kişi ile festivalde
yer aldık. Ekibin orada
sunduğu Zeybek Dansı

Yunanistan Büyükelçisi Momçilgrad
Belediyesini Ziyaret Etti
Yunanistan Büyükelçisi Dimosthenis Stoidis
Momçilgrad (Mestalı)
Belediyesi’ni ziyaret etti.
Belediye Başkanı Akif
Akif ile yaptığı görüşmede Makas –Nimfeya (Yanıkköy) Sınır Kapısı’nın
açılışından sonra bölgeye yatırım yapma imkanları ele alındı. Üst düzey
diplomat, “BulgaristanYunanistan doğalgaz ara
bağlantı projesinin gerçekleşmesinden sonra
Kırcaali ilinde Yunan yatırımları yapılmasını umuyorum” diye ifade etti.
Dimosthenis Stoidis,
Makas yolunun hizmete
açılmasından sonra Bulgaristan ile Yunanistan
arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişim tempoları oldukça arttırıldığını belirtti.
Görüşmede,Momçilgrad
bölgesinde Makas yolunda yaşanan yoğun trafik
akışının kolaylaştırılması
konusunda çözüm yolları
ele alındı.
Akif Akif, “Kırcaali ilindeki tüm belediyeler turizme öncelik vermekte. Biz
yeni yol sayesinde bölgede bacasız fabrikalar
kurulup yerli halka geçim
kaynağı sağlanmasını
umut ediyoruz. Yaz ayla-

rında Momçilgrad’ı ziyaret edenlere hizmet eden
personel sayısı 150 civarında oluyor. Bizim hedefimiz bu sayının 500’e
ulaşması. Bu nedenle
Yunanistan ve dünyanın
başka yerlerinden turistleri celbetmek için yeni
turistik destinasyonların
oluşturulması yönünde
sıkı proje çalışmaları yürütüyoruz” dedi.
Belediye Başkanı, aralarında Momçilgrad’ın da
bulunduğu Bulgar ve Yunan belediyeleri arasında
bir sınır ötesi projesi ta-

nıttı. 2007-2013 Avrupa
Yunanistan-Bulgaristan
Bölgesel İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen projeyle bölge
kurumları arasında diyalog ve işbirliğin geliştirilmesi, fikir alışverişi
yapılması, önerilerde
bulunulması ve alansal
yetkinlik (know-how) değişimi gerçekleştirilmesi
hedefleniyor.
Momçilgrad Beledi yesinin gerçekleştirdiği
Avrupa Birliği destekli
projelerden etkilenen
Büyükelçi, ilk imkanda

tekrar Rodop kasabasını
ziyaret etmeye hazır olduğunu ifade etti.
Belediye Başkanı Akif
Akif, Sofya Güzel Sanatlar Akademisi’nde
öğrenci yerel genç ressamlardan Ümmügül
Sali’nin çizdiği bir tabloyu Büyükelçiye hediye
etti. Dimosthenis Stoidis
de Belediye Başkanı’na
Yunanist an’da Do ğu
Makedonya ve Trakya
Eyaleti’nde bulunan ibadet yerlerine ilişkin bir
ansiklopedi kitabı hediye etti.

ları sayesinde iki belediye
arasındaki bu ilişkiler devam etmektedir. Festival
çerçevesinde Köstence Valisini ve Belediye
Başkanı’nı ziyaret ettik.
Köstence ve Romanya’nın
en ünlü sahil tatil merkezi
Mamaya’da yapılan kortej
yürüyüşü orada bulunan
binlerce tatilcinin büyük
ilgisini çekti, katılımcı
gruplar alkışlarla karşılandı. Romanya’da yaklaşık 60 bin Tatar Türkü
yaşamakta. Orada gördüğümüze göre Romanya
hükümeti azınlıkların kültürlerini geliştirmeleri için
çok büyük maddi destekte bulunmakta”.
Kırcaali Haber

Kraliyet ailesi mülkleri
devlete iade ediliyor
Sofya İl Mahkemesi, Bulgaristan'ın eski kralı
ve eski başbakanı Simeon Sakskoburgotski
ve kız kardeşi Maria-Luiza Hrobok'un el koydukları Sarıgöl Malikahanesi'ni, devlete iade
etmelerine karar verdi.
Mahkeme, aynı davada, kraliyet ailesinin aldığı "Tsarska Bistritsa" adlı bir başka köşkün
devlete iade edilmesini de karara bağladı.
Mahkeme ayrıca geçmişte av köşkü olarak kullanılan, 454 metrekarelik "Sarıgöl
Malikanesi'ni 2006-2011 yıllarında yasa dışı
işleten kraliyet ailesinin 15 bin avro tazminat
ödemesine karar verdi.
Sakskoburgotski'nin kız kardeşi Maria-Luiza
ile hukuksuz şekilde çeşitli mülklerine el koydukları gerekçesiyle açılan kamu davalarını
sürdürüyor. Davalarla Sarıgöl Malikanesi ve
Tsarska Bistritsa Köşkü'nün yanı sıra Sitnyakovo Rezidansı ve Samokov bölgesindeki 66
ayrı ormanlık alanının yeniden devletleştirilmesi amaçlanıyor.
Simeon Sakskoburgotski, babası Kral III.
Boris'in 1943 yılında ölmesi sonrası 6 yaşında tahta geçmiş, 1946 yılında yapılan halk referandumu sonrası kraliyet ailesiyle sınır dışı
edilmişti.
Sakskoburgotski 50 yıllık sürgün hayatı sonrası 2001 yılında Bulgaristan'da siyasete atılma kararı almış ve ülkeye geri döndüğünde
halk tarafından "kurtarıcı olarak" karşılanmıştı.
Kurduğu siyasi partiyle 2001-2005 yıllarında
ülkenin 85'inci hükümetine başbakan olan
Sakskoburgotski, tahmini değeri 600 milyon
doları aşan çeşitli mülkleri, ailesine ait olduğu
gerekçesiyle geri almıştı.
Mülk düşkünlüğü ve başarısız devlet yönetimi nedeniyle bir dönem görev yapabilen Sakskoburgotska, daha sonra açılan kamu davaları
ile el koyduğu mülklerini devlete teker teker
iade etmeye zorlanıyor.
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Maliye Bakanlığı: Yıl sonuna kadar toplanamayan
vergi gelirleri 900 milyon levaya ulaşacak
Geçici Maliye Bakan
Yardımcısı Kiril Ananiev,
Üçlü İşbirliği Ulusal Konseyi oturumunda, “Konsolide bütçe açığı (idare
kurumlarından başka,
belediye, Milli Sigorta
Enstitüsü (NOİ) ve Sağlık
Sigorta Kasası’nın yanı
sıra tüm devlet kurumlarının bütçelerine ayrılan
kaynaklar), yılın yarısına
doğru 1,147 milyar leva.
Onlardan AB fonlarından
sağlanan kaynaklardan
yaklaşık 500 milyon levayı kaybetme tehlikesi
ile karşı karşıyız” diye
kaydetti.
Belirttiğine göre sorun
yılda tahmin edilen gelirlerin elde edilememesinden kaynaklanıyor,
beklentide yaklaşık 999
milyon leva gerileme var.
Ananiev, dolaysız vergilerin toplanması iyi olduğu,
fakat dolaylı vergilerin
toplanmasında beklenenden 77 milyon leva
daha az gelir elde edildiğini kaydetti. Vergilerin
toplanmasında yüzde 11
artış olması beklenmesi
halinde gerçekte ancak
yüzde 1,7 oranında top-

bütçe kısıtları devlet kurumlarını riske sokuyor.
Bakan Yardımcısı, yıl sonunda görevlilerine aylık
ücretlerini ödeyemez durumda olan bakanlıklar
olacağını söyledi, fakat
tam olarak hangileri olduğunu belirtmedi.
Ananiev daha fazla bir
şey söylemeden, “Gayri safi yurt içi hasılayı
(GSYİH) yüzde 3 oranında aşmayacak şekilde
devlet bütçesinin güncellenmesine hazırlık yapılı-

yor” dedi. Sağlık Sigorta
Kasası bütçesine gelince
fon tarafından yapılan
yeni hesaplara göre ev ve
hastane tedavisinde gerekli ilaçlar için yılsonuna
kadar harcanacak daha
117 milyon leva talebinde
bulunulduğunu bildirdi.
Fakat bu hesapların Maliye Bakanlığı tarafından
da değerlendirilmesi gerekir, çünkü daha az miktarda kaynağın gerekli
olduğu tespit edilebilir.
Kırcaali Haber

Yeni Enerji Danışma Kurulu
landığı belli oldu. Katma
değer vergisinin (KDV) şu
ana kadar yıl için tahmin
edilene göre yüzde 49,8
oranında toplanmıştır, bu
da geçen yıla bakış yüzde 1,4 milyon leva daha
fazla. Oysa bu yıl yüzde
12 artış olması öngörülmüştü.
Geçici
Maliye
Bakanlığı’nın tahminlerine göre yıl sonuna kadar
toplanamayan vergi ge-

lirleri 900 milyon levaya
ulaşacak.
Maliye Bakanlığı, vergiye tabi olan mallar ve
akaryakıt tüketiminin gizlenmesinin kısıtlanması,
özellikle de vergilendirilmiş mal ve akaryakıtlar
tüketiminden elde edilen
gelirlerin toplanmasının
yükseltilmesi için önlemler hazırlamıştır. Ananiev,
“Sadece sınır kapılarında
değil, ülke içinde de sıkı

kontrol olacak. Ayrıca
Milli Gelir Kurumu (NAP),
İçişleri Bakanlığı (MVR),
Gıda Güvenliği Kurumu
ve gümrükçülerle ortak
denetim çalışmaları yapılacak. Geçici hükümetin
kısa dönemine rağmen
bu çalışmaların reel etki
yapmasını bekliyoruz”
dedi.
Ananiev’in ve sendikacıların ifadelerine göre
yüzde 22 oranına ulaşan

Hükümete bağlı oluşturulan ve enerji sektöründe kamuoyunun önemsediği konularda sorunları çözmeyi
amaçlayan Enerji Kurulu Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ekaterina Zaharieva başkanlığında
ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Kurulun ilk toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşti
ve gündemi konusunda sınırlı bilgi verildi.
Yeni parlamento oluşturulana kadar görev yapacak
Enerji Kurulunun görev tanımını erken seçimleri hazırlamakla görevlendirilen geçici teknokratlar hükümetinin

Yurt dışında rekor sayıda seçim sandığı açılacak
Merkez Seçim Merkezi
(MSK) Sözcüsü Tsvetozar Tomov Bulgaristan
Milli Radyosu’na, “Erken genel seçimler için
yurt dışında muhtemelen rekor sayıda seçim
sandığı açacağız” dedi.
Yurt dışında bulunan
Bulgaristan vatandaşlarının seçime katılma
oranının büyük olmasını
bekliyor.
Yur t
dışında
Bulgaristan’ın diplomatik misyonları bulunan
yerleşim yerlerinde seçim sandığı açılması
için en az 20 dilekçe
sunulması gerekir. Diğer yerleşim yerlerinden seçim sandığı açılması için ise 40 dilekçe
gerekir. Son 5 yıl içinde
yapılan seçimlerde en
az 100 seçmenin oy
kullandığı seçim sandığı açılmış yerlerde bu
defa da seçim sandığı
olması gerekir.
Yurt dışında bulunan
vatandaşlar oy kullanmak istediklerine dair
dilekçe sunmaları için

süre 9 Eylül’de doldu.
Onların bulundukları ülkede Bulgaristan’ı
temsil eden diplomatik
misyonu veya konsolosluğuna dilekçe sunmaları gerekirdi.
Vatandaşların dilekçeleri el yazısı imzalı
olarak kendilerinin bizzat diplomatik misyona
giderek sunmaları, ya
da posta aracılığıyla
mektup şeklinde, bu du-

rumda zarfa birden fazla dilekçe de koyularak
gönderilebilirdi. Ayrıca
Merkez Seçim Komisyonu sitesi üzerinden
elektronik dilekçeler de
sunulabilir.
Bununla birlikte MSK,
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisine yakın Gençlik Hoşgörüsü Derneği’nden
300’ün üzerinden kişinin seçimlerde gözlem-

ci olarak yer almasını
onayladı. Bir gün önce
ise aynı derneğin temsilcileri olarak yeni 150
kişinin gözlemci olarak
kaydının yaptırılmasını
reddetti.
Aynı şekilde Sansürsüz Bulgaristan Koalisyonuna yakın iki derneğin temsilcilerinin de
gözlemci olarak kaydını
yaptırmalarını reddetti.
Anadolu Ajansı

Başbakan Yardımcısı Zaharieva basına açıkladı. Kurulun 'bir danışma mercii' olarak işleyeceğini belirten
Zaharieva, kendi görevinin de "enerji sektöründe yıllar boyunca biriken birçok soruna çalışabilir çözümler
üretmek olacağını" ifade etti.
Zaharieva, ülkenin enerji sisteminde çarpıcı bir dengesizlik gözlemlendiğini, bu sistemin hızlı kararlar almak suretiyle olası çöküşten kurtarılması gerektiğini
söyledi.
Ülkenin başlıca enerji üretim kuruluşları, elektrik
dağıtım şirketleri ve sendika yöneticilerinden oluşan
kurulda tarafların birbirine borçlu olduklarını belirten
Zaharieva, "Ancak kimse tek başına tüm faturayı ödemek istemiyor. Uzlaşmaya varmak zorundayız" dedi.
Başbakan Yardımcısı Zaharieva, kurulun sınırlı yetkiye sahip olduğunu ve önerebileceği çözümlerin ancak
ilgili kurumların gayretleri ile yerine getirilebileceğini
dile getirdi.
Enerji Kurulunun faaliyetlerini devlet kurumlarının
siyasi yapısından uzak bir şekilde yürüteceği belirtiliyor. Bu bağlamda, bir siyasi organ olarak halen faaliyet
gösteren Devlet Enerji ve Su Düzenleme Komisyonunun (DKEVR) Enerji Kurulunun yapacağı çalışmalar
sayesinde daha şeffaf bir yapıya dönüştürülmesi bekleniyor.
Enerji sektörü gözlemcileri, yeni parlamento kurulana
dek faaliyet gösterecek kurulun görevinin bir yandan
DKEVR'ın çalışmalarını üstlenmek, diğer yandan sektördeki 2,5 milyar avroya varan açığı toplumsal açıdan
yük vermeden telafi etmeye çalışmak olacağını düşünüyor.
Enerji Kurulu, 5 Ekim'de gerçekleştirilecek erken
seçimlerin ardından yeni parlamentoya Enerji Yasası
Değişiklikler Taslağı sunacak.
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Cihan Pehlivan Koca Yusuf’un Evi Müze Olacak

Delior man bölgesinin
Şumnu iline bağlı Çerna
(Şeytancık) köyünde bulunan, ünlü pehlivan Koca
Yusuf’un (1857-1898) yaşadığı ev, restore edilerek
müzeye dönüştürülecek.
Adana Belediye Baş kanı Hüseyin Sözlü ve
Akdeniz Balkan Türkleri
Federasyonu’nun girişimi
ve finansal desteği ile köyde
sadece temel taşları kalan
evin yeniden inşasına başlandı.
Törene katılan Türkiye’nin
Burgaz Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol, Koca
Yusuf’un Türkiye ile Bulgaristan arasındaki en güçlü
bağlarından birini oluşturduğunu belirterek, “Kendisi
Türkiye’de de milyonların
gönül verdiği, dünyaya ismini yazdırmış bir insandır.
Doğduğu köydeki evinin
restore edilmesi, çok anlamlı bir gelişmedir” dedi.
Adana Belediye Başkanı
Sözlü de daha Ceyhan Belediye Başkanı iken Koca
Yusuf’un evinin restorasyonu için girişimlerinde
bulunduğunu, şimdi Adana
Belediye Başkanı olarak
çalışmalara hız vereceklerini söyledi. Temel atma töreninde “Koca Yusuf’un aziz
hatırası bizleri bir araya getirdi” diyen Sözlü, projenin
bir yılda tamamlanmasının
öngörüldüğünü ifade etti.

Üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi lideri Lütvi
Mestan da Koca Yusuf hatırasının hala canlı olduğunu

belirterek, “Bu hatıra Türklüğümüzü anlatıyor, onunla
gurur duymamız lazım” diye
konuştu.
Temel atma töreninde
konuşan TBMM Türkiye-

Bulgaristan Dostluk Grubu
Başkanı Mustafa Öztürk
ise “Dünyanın neresinde bir
soydaşımız varsa, ona sa-

çıkın’ diyen yeni Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’dan
ve Türkiye’den kucak dolusu
selamlar getirdim” dedi.

hip çıkan 12. cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ‘dünyanın
neresinde bir Türk, bir Müslüman varsa, onlara sahip

Tören sonrası katılımcılar,
köyün yakınlarında düzenlenen 3. Koca Yusuf Yağlı
Güreş Şenlikleri’ni izledi.
Anadolu Ajansı

Filibe'de Türk karşıtı duvar yazıları tepkiye neden oldu

Filibe mer kezinde bu lunan ba zı s o kak l a r da
Bulgaristan’da yaşayan Türklere karşı yazılar yazıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından
yazılan yazılarda “Pis Türkler
Dışarı”, “Sarı Türklere Ölüm”
gibi ifadeler kullanılmakta.
Şehrin en işlek sokaklarında
bulunan bu yazılar sivil toplum kuruluşlarının tepkisine
neden oldu. Kırcaali Türk
Kültür ve Sanat Derneği’nden
(TÜRKSAD) yapılan açıklamada bu tür yazıları yazanlar
şiddetle kınandıkları belirtiliyor.

Dernekten Filibe Emniyet
Müdürlüğüne yapılan çağrıda
bu tür çirkin yazıların yazarları bulunup cezalandırılmaları
isteniliyor.
Bundan önce de Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Razgrat ve Kırcaali’de de
benzerileri yazılmıştı.
Bulgaristan’da her seçim
öncesi çeşitli bölgelerde Türk
karşıtı yazılar yazılmakta.
Ancak yıllardır bu yazıların
müellifleri maalesef polis tarafından hala bulunmamıştır.
Kırcaali Haber
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