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İslam'a Karşı Yapılan Saldırılar Protesto Edildi
diğer dinlerin mensupları arasında hep uyum bulunduğunu
ifade ederek, farklı din ve kültürlerin ülkenin ulusal renkliliğini
zenginleştirdiğini söyledi.
Muhammed, Gotse Delçev’deki tarihi Karaca Paşa Camisi’nin
kendi kaderine terk edilerek yıkılmaya mahkum bırakıldığını,
şehirdeki Müslümanların belediyeden talep ettiği yeni cami
inşaatı projesinin de bürokratik
sorunlara takıldığını hatırlattı.
“Bulgaristan’daki iyi komşuluk
ve beraberlik formülünde bozuk
bir şey var” diyen Muhammed,
son dönemde ülkenin Müslümanların “ayrımcılık ve İslamofobinin saldırgan eylemelerine
maruz kaldığına” vurgu yaptı ve
Müslümanlara karşı maddi ve
manevi saldırı yapanların top-

Merkezi Gotse Delçev’de bulunan Bölge Müftülüğü önünde
toplanan yüzlerce Müslüman,
“Ayrımcılığa, İslamofobiye hayır”
başlığıyla düzenlenen gösteride
hemşehrilerini dini hoşgörü ve
saygıya çağırdı.
Gösteride konuşan Bölge Müftüsü Aydın Muhammed, geçen
hafta yine eyleme geçen kimliği
belirlenemeyen kişilerin şehrin
mescidi ve bölge müftülüğünü
barındıran binanın giriş bölümüne İslam dinine nefret içeren
yazılar yazdığını anımsattı.
Geçen ay da Filibe kentinde bir kişi tarihi Hüdavendigar
Camisi'ni yakmaya çalışmış,
yangın kısa sürede söndürül-

müştü. Yine geçen ay Dobriç şehrindeki Hacı Osman
Camisi’nin duvarına haç resmi
çizilmişti.
Savcılık ve polis yetkililerinin
bu tür girişimlere tepkili olmalarına rağmen saldırganların
bulunması ve adalet önüne çıkarılması konusunda hiçbir sonuç elde edemediklerini belirten

Muhammed, “Biz Müslümanlar
olarak bu çirkin eylemlere son
verilmesi, suçluların cezalandırılması ve bölgemizin huzura
yeniden kavuşmasını istiyoruz”
dedi.
Muhammed, bölge halkının
hem camilerini hem de kiliselerini el birliği ile inşa ettiğini,
ülkede Müslüman, Hristiyan ve

Tel.: 032 262232

Kırcaali 4x4 OFF-Road
Fest Büyük İlgi Gördü
Kırcaali 4x4 OFF-Road Fest
adı altında düzenlenen OffRoad turnuvası büyük ilgi gördü.
Artık üçüncü yıl 28 Şubat
- 2 Mart tarihleri arasında

hipliğinde Troyan 4x4 Adventure
Bulgaria Kulübü tarafından Kinex Off-Road ve Kırcaali Kross
Kulübü’nün desteğiyle organize
edildi. Turnuvaya Yunanistan,
Türkiye, Romanya, İtalya, Porte-

Kırcaali’de ulusal şampiyonaların birinci turnuvaları olarak
ATV/motosiklet, Rally Raid,
Trophy ve Buggy yarışmaları
gerçekleştirildi.
Üç gün süren off-road yarışları Kırcaalilerin büyük ilgisini
gördü. OFF-Road turnuvası,
Kırcaali Belediyesinin ev sa-

kiz, Sırbistan ve Makedonya’dan
toplam 200’den fazla yarışmacı
katıldı.
Organizatörler internet üzerinden canlı yayınlanan yarışmanın finali toplam 18 000 kişi
tarafından izlendiğini belirttiler.
Arda nehrinin kıyısında bulu-

Başkan Hasan Azis, Müftü ve Papaz ile
birlikte geleneksel hoşgörü kahvesi içti

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

lumun beklediği gibi cezalandırılmadığını belirtti. Muhammed,
"Bulgaristan topraklarında nefretin, İslamofobinin, düşmanlığın, ayrımcılığın ve kavganın
yeri yoktur" dedi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriye bir grup müdahale etmek istedi. Yüzlerini
Bulgaristan bayrakları ile saklamaya çalışan ırkçı gençlerin
protestonun yapıldığı meydana
girmeleri, polisin önlemleri sayesinde engellendi.
Protestoya katılan vatandaşlar
da son dönemde artış gösteren
İslam dinine yönelik saldırılara
anlam veremediklerini ifade etti.
Blagoevgrad bölgesinde yaklaşık 65 bin Müslüman yaşıyor
ve 63 cami bulunuyor.
Anadolu Ajansı

3 Mart Milli Bayram kutlamalarından sonra Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Kırcaali Bölgesi Hıristiyan
Cemaati Başkanı Peder Petır

Garena ve Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet geleneksel olarak
birlikte kahve içtiler.
Kırcaali’de gelenek haline

Devamı 4’de

Devamı 4’de
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Tosçalı ve Amatlar Arasındaki Medrese,
Doğu Rodoplar’da İslam Kültür Merkezi
Kırcaali ili Ardino (Eğridere) İlçesi’ne bağlı Gorno Prahovo (Tosçalı) ve
Dolno Prahovo (Amatlar)
köyleri arasındaki yolun
sağ tarafında birkaç yüzyıldan beri Müslümanların
temel mabedi olan geniş
caminin minaresi yükselmektedir. Yakın geçmişe
kadar Doğu Rodoplar
bölgesinde büyük manevi rol oynamış beşik
çatılı tek katlı bir bina da
güçlü etki yapıyor. Evet!
Bu Müslüman maneviyatı, eğitim ve kültürünün
canlı bir anıtı olan eski bir
medrese binasıdır. Dolno
Prahovo (Amatlar), Çernigovo (Karamustafalar) ve
Başevo’ya (Hallar) otomobil ile veya yaya yolculuk
yapan her bir yolcu tüm
cami ve külliyeyi görme
imkanı buluyor. Avlunun
orta yerinde yüksek minareli cami bulunuyor.
Gorno Prahovo, Başevo
ve Çernigovo köylerinden
bazı yaşlı kişiler, medresenin camiden önce inşa
edildiğini ve ilk önce mescit olarak adlandırıldığını
söylüyor. İki odalık mescit,
ahşap malzeme kullanılarak inşa edilmiş, çatısı
sıradan taşlarla kaplanmış. Mescidin temelinin
aslen Başevo köyünden
olan o zaman için yüksek
eğitimli biri tarafından atıldığı belirtiliyor. Bu zat Osmanlı İmparatorluğu’nun
başkenti ve dört asırdan
fazla (474) İslam eğitimi,
kültür ve sanatının merkezi olan İstanbul’da ciddi
bir dini eğitim görmüştür.
Daha sonra aynı bu zat
doğup büyüdüğü yere
geri dönüp mescit kurarak dini öğretim ve eğitimin temelini atmıştır. Bu
mescitte küçük, büyük,
herkes Kur’an-ı Kerim’i
ve bazı dua, ibadet ve
merasimler i öğrenme
fırsatı bulmuşlardır. Aynı
kaynakların verdiği bilgiye göre iki kez ateşe verilen bu mescidin temelleri
üzerine taş duvarlarla çok
odalı yeni bir bina inşa
edilmiş ve medreseye
dönüştürülmüş. Başka
bir rivayete göre ise cami
daha eski ve 15.yüzyılın
sonunda veya 16.yüzyılın
başlarında inşa edildiği
sanılıyor. Medresenin ise
18.yüzyılın sonunda, ya
da 19.yüzyılın başlarında
kurulduğu söyleniyor. Ne
yazık ki, cami ve medresesinin kuruluş yılını
kanıtlayan ele geçirilmiş
yazılı kaynaklar yok.
Medrese, cami ve külliyesinin bir parçası olup
L şeklinde, uzun tek katlı
bir binadan ibarettir. Be-

şik çatısı sıradan taşlarla
kaplıdır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde kuruludur. Batı tarafından ana
giriş kapısından caminin
avlusu ve medreseye giriliyor. Bina bugünkü çağdaş görünümüyle sekiz
küçük yatak odasından

oluşur. Ana giriş kapıdan girince sağda yatak
odası ve medresenin
efendisi denilen hocanın
dershanesi bulunuyor. En
büyük olan son oda dikkati çekiyor, ilk önce bunun
en büyük dershane olduğunu sandım, fakat daha
sonra bu odanın üç küçük
yatak odaya bölündüğünü
anladım. Onarım çalışmaları esnasında iç duvarlar
yıkılmıştır ve 1990 yılında
kısa bir süre Kuran Okuma Kursu düzenlemek
için kullanılmıştır. Demek
ki, binada toplam 10 odadan 9’uzuna öğrenci yerleştirilmiştir. Hücre denilen bu odaların her birinde
medresedeki öğrencilerin
ısındığı ve yemek hazırladıkları ocaklar bulunuyormuş. Kireçle iyi sıvanmış
dış ve iç duvarlar çamur
harç kullanılarak kesme taşlarla örülmüştür.
Okulun talebelerine molla deniliyormuş. Onlar
ebeveynlerinin ısrarıyla
burada eğitim görmek
için gönderiliyorlarmış.
Eğitim zorunlu değilmiş
ve öğrenciler istedikleri
zaman medreseden ayrılabiliyormuş. Öğrencilerin
büyük bir kısmı çocuk ve
gençlermiş. Fakat burada genellikle 25-30 yaş
arasında genç erkekler
de eğitim görebiliyormuş.
Eğitimin geçici süreliymiş ve 3-4 ay kadar sürüyormuş, Ramazan ayı
geldiğinde ders çalışmaları olmuyormuş. Öğretim
her takvim yılı organize
ediliyormuş. Öğrenciler
Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinden ve Trakya Böl-

gesinin bazı köylerindenmiş. Medresenin efendisi,
medresenin bütün faaliyetinden sorumluymuş. Gorno Prahovo (Tosçallar) köyünün eski imamı Hasan
Ahmet Hasan bu medresede eğitim görmüştür.
Babasının ısrarı üzerine

bu okulda tam yedi yıl
okumuştur. İmamla yapılan görüşmede medresenin teşkilatlandırılması ve
faaliyeti hakkında değerli
veriler tespit edildi. Mesela, talebelerin ortalama
sayısı yıllara göre farklılık
gösteriyormuş ve eğitime
maksimum katılım 50-60
kişiye ulaşıyormuş. Medresede eğitimin amacı
Arapça yazma ve okuma
ve Kur’an-ı Kerim’in (Mushaf) öğrenilmesiymiş. Bununla birlikte Arapça yazılı başka dini kitaplar da
öğreniliyormuş. Efendinin,
eğitim diplomasına sahip
ciddi din eğitimi almış biri
olması şartmış. Bununla
birlikte dürüst olup, dindar olması ve yerli halk
arasında büyük bir itibar
sahibi ve sayılan biri olması gerekirmiş. Medresenin efendisi, Cemaat
İslamiye adını taşıyan
Cami Encümenliği tarafından göreve atanırmış.
Medresede hocalık yapan dört hocadan üçünün
isimleri biliniyor. Onlardan
biri medreseyi kuran Tırna
köyünden Mustafa Efendi. Diğerleri 1912 yılında
vefat eden Hacı İsmail
Efendi ve medresenin
son efendisi olan 1936
yılında vefat eden onun
küçük kardeşi Hafız Abdurrahman Efendi. İlginçtik ki, Hoca efendi en iyi
öğrenciyi kendi yardımcısı
yapıyormuş. Kur’an-ı Kerim kitabını çok iyi öğrenen ve bütünüyle ezbere
bilenlere hafız unvanı
veriliyormuş. Medrese ve
cami kendi zamanında bir
manevi merkezi olduğu

gibi, aynı zamanda ticaret
merkeziymiş. Çevresinde
dükkanlar, kasaphane ve
kafeler bulunuyormuş.
Cuma namazı sırasında
ve Ramazan ile Kurban
bayramlarında ülkenin çeşitli yerlerinde dağılı dost,
yakınlar ve akrabalar bu-

rada görüşüyormuş. Yerel
nahiye binası burada bulunuyormuş, fakat 1912
yılında Balkan Harbi’nden
sonra Dolno Prahovo
köyü nahiye merkezine
dönüştürülmüş.
Medresesinin faaliyeti
gönüllülük esasına dayalı yapılıyormuş. Gerekli
mali ve maddi kaynaklar,
ı talebelerin ebeveynleri
ve etraf köyler ve mahallelerden zengin ve söz
sahibi kişiler tarafından
sağlanırmış. Ramazan
ve Kurban Bayramlarında fakir, zengin, herkesin
imkanları dahilinde büyük
bağışlar yapılıyormuş.
Medresenin İslami eğitim kurumu olarak çok
büyük önemi var. Bu
medrese her yıl bölgeden
ve yurt içinden çocuk ve
gençlerin eğitim görmesine imkan sunan civardaki
tek kurummuş. Kuran’dan
başka, öğrenciler önce temel bir ders olarak okuma
yazmayı ve basit aritmetik işlemleri yapmayı öğreniyormuş. Bu bölgenin
19’uncu ve 20.yüzyılın ilk
yarısında sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi
düzeyi dikkate alınarak
olurmuş.
Hakkıyla medresenin
bölgede eğitim ve kültürün gelişmesinde olumlu
rol oynadığını söyleyebiliriz. Öğrenciler hoca veya
köy camilerinde imam olmak için gerekli bilgilere
sahip oluyormuş. Okuma
yazmayı ve basit aritmetik
işlemler ve bilgileri elde
etmeleri onların gelecekte
tüccar ve zanaatçı olarak
işlerini daha kolay yapma-

ları için yardımcı oluyormuş. Medresenin faaliyetine resmi olarak 1935
yılında son verilmiştir ve
bir yıl son olarak hocalık
yapan Hafız Abdurrahman Efendi vefat etmiştir.
Medreseden 100 metre
kuzeyde dikdörtgen şeklinde kırma çatı ile örtülü
bir odalı yapı bulunuyor.
Bu yapı medresenin ilk
hocası olarak bilinen
Mustafa Efendi’nin türbesidir. Türbenin sağ
tarafında yakın yakına
iki mezar bulunuyor. Bu
mezarların medresenin
efendilerine ait oldukları
sanılıyor. Türbeye kuzeydoğu taraftan ahşap bir
kapıdan giriliyor. Binanın
iç kısmında ortada Mustafa Yusuf Efendi’nin mezarı bulunuyor. Batıda iç
duvara Türkçe yazılı özel
bir tabela asılmıştır.
Tabelada şu yazıyor:
“Muhterem cemaat, bu
türbenin tamirine sebep
olan hayırsever Müslü-

man kardeşimiz Murad
Bekiroğlu, elini bu türbeden çekmeyip bütün
bu duruma getiren şahıs
kendisidir. Allah’tan uzun
ömürler, sağlıklı günler
dileriz, ne amacı varsa
ersin. Türbenin içinde
yatan merhum Mustafa
Yusuf Efendi hicri 1262,
miladi 1846 yılında vefat
etmiştir. Allah’tan rahmet
dileriz”.
En sonunda cami, medrese ve türbeyi ziyaret
etmek isteyen her meraklı yolcu veya turiste
bu yerin kuzeydoğusunda 300-400 metre uzakta bulunan tepeye çıkıp
muhteşem ve unutulmaz
manzarayı izlemelerini
dilerim. Bu manzara yeşile bürünmüş görüntüsü,
güzel ve narin bahar çiçeklerinin harika kokusu
ile güzel, açık ve güneşli
havada daha da güzel
oluyor.

Mustafa EMRULLAH

Tırgovişte Şehrinde
“Türk Kültür Gecesi”
Kuzey Bulgaristan’ın Tırgovişte (Eskicuma) şehrinde “Dünden Bugüne Türk Halk Kültürü” ismi altında sıra dışı bir gece düzenlendi.
Demokrasinin başlangıcından bu yana ilk kez
tertip edilen bu anlamlı gece, Tırgovişte ve civarından pek çok kültür severi bir araya getirdi.
Programa katılanlar arasında Bölge Müftüsü Enver Kasırgalı, Belediye Başkan Yardımcısı Emine
Yakubova, Belediye Meclis Başkanı Sevim Ali,
Rusçuk Bölge Müftüsü Aziz Azizov, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü öğretim görevlisi Ahmed H.
Bahadır ve Müslümanlar dergisi baş redaktörü
şair/yazar İsmail Çauş konuk olarak yer aldılar.
Geceye başlarken Ahmed H. Bahadır’ın yaptığı
kültür eksenli girizgâhtan sonra, bölge müftüsü
Enver Kasırgalı’nın geçmişten günümüze örf, adet,
gelenek ve görenekler etrafında veciz bir değerlendirmesi oldu. Bunun yanında gecenin misafiri
İsmail Çauş hocanın selamlama konuşması ve
akabinde okuduğu şiirler programa ayrı bir renk
kattı. Özellikle İsmail Çauş’un üzerine basa basa
okuduğu “Adım” başlıklı şiiri büyük alkış topladı.
İlerleyen saatlerde Mustafa Raşidoğlu başkanlığında “Omurtag/Şafak grubu” unutulan halk türkülerinden seçilmiş parçalarla dinleyenleri mest
ettiler. Söz konusu programda münferit katılımcı
olarak Rusçuk bölgesi ozanlarından Mesut Tunalı, Gerlova’nın yerli ses sanatçılarından Ulviye
Mıstanova’da ilgi toplayanlar arasındaydı. Geceye
damga vuran anlardan biri de katılımcılara yönelik
soruların doğru cevaplayanlarına dağıtılan farklı
hediyelerdi.
Temenni edilen o ki, insanlara bir araya gelmelerini unutturduğu günümüz seküler ortamı, bu tarz
kültür buluşmalarıyla bir nebze de olsa çehre değiştirecek ve böylece geçmiş ile günümüz, eskiler
ile yeniler arasında çökmeye yüz tutmuş bağlar
kopmayacaktır.
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Başkan Azis, 2014 Yılı Bütçe Raporunu Tanıttı
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis yaptığı
basın toplantısında Belediyenin 2014 yılı bütçe
gerçekleşme raporunu
tanıttı. Geçen yılki bütçe
çerçevesi göstergelerinin
52 120 000 leva olduğunu bildirdi. Yerel meclisin oturumunda bütçe
gerçekleşme raporunun
meclis üyelerine tanıtıldı.
Bütçe raporunda öngörülen bütçenin yüzde 95
oranında gerçekleştiğini
belirten Belediye Başkanı, onun dışında en büyüğü Su Aynası projesi
olmak üzere AB fonlarından finanse edilen çeşitli
projeler kapsamında belediyeye 39 milyon leva
kaynak sağlandığına dikkat çekti.
Müh. Azis’in ifadesine
göre 2014 yılı belediyenin
yatırım politikası açısından başarılı bir yıl. Buna
sebep olarak Belediye
Bütçesinin bir takvim yılı
için psikolojik sınır olan
50 milyon levayı aştığını
kaydetti. Onlardan yaklaşık 18 milyon levanın
önemli projelerin finanse
edilmesi için ulusal bütçeden sağlandığını belirtti.
Bölgelerin Kalkınması
ve Sürdürebilir Gelişimi
Programı sayesinde sermaye giderleri için ciddi miktarda finansman
temin edildiği anlaşıldı.
Çereşitsa köyüne içme
suyu temini, Boyno köyünde kısmı kanalizasyon
şebekesi kurulması, Beli
Plast köyünde bir sokağın onarımı için 2 milyon
leva harcanmıştır. Çevre
ve Su Bakanlığı’nın desteği ile belediye bütçesine Vişegrad köyüne yakın
kurulan Bölge Katı Atık

4,5 milyon leva toplanması beklendiğini, fakat
vadesi uzatılan borçların
ödenmesinin en önemli
olduğunu belirtti. Bu borçların en az 2 milyon azalması hedefleniyor. Buna
yönelik yerel meclis bir
program kabul edecek.
Belediye Başkanı, “Yerel
seçimlerin yapılacağı bir
yıl olmasına rağmen yerel
yönetimin belirli sorumlulukları olan sorumlu bir
bütçe önermekteyiz” diye
altını çizdi.
Belediye Başkanı, nüfusa daha etkili ve kaliteli hizmet sunulmasıyla
birlikte gider ve finansmanların tasarruflu olarak tahsis edilmesiyle
bütçe istikrarının garanti

2015 Yılı Bütçesini de
tanıtan Belediye Başkanı,
“2015 yılında da bütçenin
gerçekleşmesi için sorumlu davranmak önceliğimiz olacak. 2015 yılı
Kırcaali Belediyesi Bütçesi 38 940 000 leva. Bu da
2014 yılına kıyasla yüzde
5 oranında artış olduğunu gösteriyor” dedi. Belediyenin AB fonlarından
en az 31 625 000 leva
maliyetinde finansman
sağlanarak çeşitli projeler gerçekleştireceğini
kaydetti. Bu finansmanlarla Belediye Bütçesi 70
milyon levaya yükselecek. Fakat büyük önem
arz eden yapılara ilişkin
projeler için ulusal bütçeden ne miktarda destek
sağlanacağı belli değil.
Müh. Azis, “Ulusal bütçeden kaynak sağlanması
için tüm milletvekillerin
desteğini beklemekteyim”
diye vurguladı. Yerel vergi ve harçlardan toplam

AP Milletvekili Necmi Ali,
Smolyan’da bilgilendirme
ofisi açtı

Hasan Murat, İskandinavya’daki Gururumuz

Bireysel kullanım için
mera ve otlaklar belirlendi

Altı yıldır İsveç’in Malmö şehrinde yaşayan
Kırcaalili Hasan Murat,
İskandinavya Boks Turnuvasında altın madalya kazandı. Danimarka, Norveç, İsveç ve
Finlandiya’dan yarışmacıların katıldığı turnuvada Hasan Murat,
18-25 yaş arası gençler
için 65 kg kategorisinde
tartışmasız olarak galibiyeti hak ederek altın
madalyayı kazandı. Yarı
finalde Hasan, Norveçli yarışmacıyı 3:0 yendi.
Finalde de Danimarkalı
rakibini yendi. İki rakibi de Hasan’dan 4 yaş
daha büyüktüler.
Danimarka’da yeni
bir turnuvaya katılma-

Depolama Tesisinin inşası için kaynaklar temin
edilmiştir. Bölge Kalkınma ve İskan Bakanlığı ve
Bakanlıklar Arası Afet ve
Acil Durumlar Komisyonu
tarafından da yapı inşası
ve onarımı için finansman
sağlanmıştır.
Belediye Başkanı, “2015
yılının spor altyapısına
yatırım yılı olacağını söyledim” diye hatırlatarak,
Spor Bakanlığı tarafından
kapalı yüzme havuzu ve
Drujba stadının onarımı
için sağlanan kaynakları
örnek verdi. İki projenin
gerçekleşmesi için belediyenin katkı payı olarak
yaklaşık 1 milyon leva
finansman sağlama sorumluluğu var. Müh. Azis,
2014 yılı bütçesinin 2013
yılı bütçesi ile kıyaslandığında geçen yıl iki misli
daha fazla yatırım yapıldığının altını çizdi. Bunun
o dönemdeki Plamen
Oreşarski hükümetinin

verdiği destek sayesinde
olduğunu vurguladı.
Belediye Başkanı, şimdiki yöneticilerin bu tür
politika izlemediklerini
ileri sürerek, Oreşarski hükümetinin sadece
Kırcaali’ye değil, diğer
belediyelere de aynı desteği verdiğini belirtti. Bu
bağlamda Hasan Azis,
bu eğilim göz önünde bulundurularak 2015 yılının
ilçede yatırımlar açısından güçlü bir yıl olmayacağını ifade etti. Belediye
Başkanı, “Rapor dahilinde bütçenin yüzde 32
oranında yatırımlar için
gerçekleştiği kaydetmek
önemlidir. Belediye Başkanı olarak bu olgudan
dolayı memnuniyet duyuyorum, fakat bu önceki hükümetin sayesinde mümkün oldu” dedi.
Belediyenin 13.7 milyon
leva miktarında vadesi
uzatılan borçları olduğunu hatırlattı.

eden rasyonel politika
yürütülmesi için çaba
sarf edildiğini ifade etti.
Hasan Azis, son 5-6 yıl
belediye firma ve kişilere
yönelik vergi ve harçlara
zam yapmadığını vurguladı. Aynı zamanda ayrı
kişi ve firmalardan büyük
miktarda alacağı vergi ve
harçlar var. Fakat Orfeyus
Tekstil Şirketi ve Kurşun
ve Çinko Fabrikası sahiplerinden Belediyeye olan
vergi borçlarının toplanması mümkün olmadığı
anlaşıldı. Belediyenin
vergileri toplamak için acil
alınan önlemler doğrultusunda icra hakimi aracılığıyla 1,3 milyon leva yerel
vergi ve harçların toplandığı belirtildi.

sı bekleniyor. Bu defa
Hasan, daha büyük

Hasan Murat, Kırcaali doğumlu. Üç yıldan

yaş kategorisinde yarışacak.

beri boks ile uğraşıyor.
Onun idolü Mike Tyson.

Hasan, Kırcaali’de olan
akrabalarıyla sürekli
temaslarda bulunuyor.
Dedesi Kırcaali’de iyi
bilinen “Ferdi -Murad”
Toplu Ulaşım Şirketi sahibi İsmet Murat.
Onu sürekli boksa teşvik ediyor. Şampiyonluk
hırsı oluşması için genç
boksöre ilham veriyor.
Dayısı Murat Murat da
Hasan’ın İskandinav
ülkelerinde elde ettiği
başarıları takip ederek
Malmö’ da ona manevi
destekte bulunuyor.
Küçük dayısı Ferdi
Murat, “Ailemizde futbolcular var, ama Hasan bizim ilk boks şampiyonumuz” diyerek
onunla gurur duyuyor.

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH) Avrupa
Parlamentosu (AP) Milletvekili Necmi Ali, Smolyan
(Paşmaklı) kasabasında ofis açtı. AP Bütçe Komisyonu
Üyesi olan Ali, açılışta yaptığı konuşmasında, “Bugünden itibaren bu ofiste Smolyan İlçesi’nin her bir sakini
Avrupa Parlamentosu’nun çalışmaları ve Avrupa Birliği kurumlarının dağlık bölgelerde yaşam standartını
nasıl yükseltebileceği konusunda bilgi edinebilecek.
Bir ay sonra ise Smolyan İlçesi’nden 30 kişi Avrupa
Parlamentosu’nun çalışmalarını Brüksel’de yerinde
görebilecekler” dedi.
Açılış töreninde konuklar arasında Smolyan Bölgesi
Milletvekili ve HÖH Merkez Yürütme Konseyi Sekreteri
Mustafa Karadayı, HÖH Smolyan İl Başkanı Salih Arşinski, Madan Belediye Başkanı Fahri Mollahüseyinov,
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta Kehayova ve HÖH partisi Smolyan ilinde ilçe ve gençlik kolları
teşkilatlarının temsilcileri hazır bulundular.
Necmi Ali’nin daveti üzerine Smolyan’dan bir heyet
15 ve 16 Nisan 2015 tarihlerinde Brüksel’i ziyaret edecek.
Necmi Ali bir hafta önce Blagoevgrad şehrinde bilgilendirme ofisi açtı, Kırcaali’de de açması bekleniyor.

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclisi oturumunda alınan karar ile genel ve bireysel olarak kullanılacak mera ve otlak yerlerin miktarı, konumu ve kullanılmalarına ilişkin kurallar belirlendi.
Karar, Tarım Arazilerinin Mülkiyeti ve Kullanımına
İlişkin Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle alındı. Kategorilere göre bireysel olarak kullanılacak arazilerin ve arazi için belediyeye ödenecek
ortalama yıllık kira ödemelerine ilişkin liste belediye
ve muhtarlıklara asılacak ve belediyenin web sitesinde yayınlanacak.
Kanunda yapılan değişikliklere göre mera, otlak ve
çayırlar hayvan üreticisi olarak kayıtlı ve hayvanları
Bulgaristan Gıda Güvenliği Kurumu Entegre Sistemine kayıtlı olan çiftlik sahiplerine dağıtılacak. Onların
10 Mart 2015 tarihine kadar Belediyeye başvuru formu vermeleri gerekiyordu.
Mera ve otlak yerlerin hakkı olan hayvan üreticilerine dağıtımı yapıldıktan sonra en az 5 tarım yıllı
kullanmak üzere sözleşme imzalanacak. Kırcaali ili
dahilinde arazi için belediyelere ödenecek ortalama yıllık kira ödemelerinin miktarı Tarım Kırcaali İl
Müdürlüğü’nün web sitesinde yayınlanmış durumdadır.
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Kırcaali 4x4 OFF-Road Fest Büyük İlgi Gördü
1. sayfadan devam

nan pistte turnuvanın son
aşaması gerçekleştirildi.
Hasan Azis’in himayesi
altında organize edilen
yarışmaya Belediye Başkanı ATV ile yarışmaya
katıldı. Yarışmayı yerinde
yaklaşık 7 000 kişi izledi.
Yapılan kısa tören de konuşan turnuvanın
ana organizatörü Troyan
4x4 Adventure Bulgaria
Kulübü Başkanı Todor
Hristov, artık üçüncü kez
Kırcaali’de düzenlenen
off-road yarışması için gerek iyi off-road parkurlar,
gerekse iyi misafirperverlikten dolayı Kırcaali Belediye Başkanına ve yerel
off-road kulüplerine teşekkür etti. Giderek daha
da başarılı organizasyona
imza atıldığını ve daha
fazla yarışmacının katıldığını belirtti. Hristov, Belediye Başkanının desteği
olmadan bu yarışmanın
mümkün olmayacağının
altını çizerek, “Belediye
Başkanları arasında en iyi
ATV yarışmacısı” diyerek
Başkan Azis’e özel teşekkür plaketi sundu.
Plaketi alan Azis, organi-

zatörleri ve tüm yarışmacıları selamlayarak katılımlarından dolayı teşek-

eden Belediye Başkanı,
“Kırcaali, Bulgaristan’da
off-road yarışmalarının

katılımcılara ve üç gün
boyunca bu etkinliğin bir
parçası olan tüm Kırcaa-

kür etti. Artık üçüncü kez
Kırcaali 4x4 OFF-Road
Fest adı altında düzenlenen Off-Road turnuvasına bu kez 8 ülkeden
200’den fazla yarışmacı
katıldığını belirtti. Gelecek yıl en az 10 ülkeden
300’den fazla katılımcı ve
en az 10 bin seyirci olmasını hedeflediklerini ifade

merkezi haline geldi. Çünkü ben ülkede başka bir
şehrin merkezinde birkaç
kategoride yarışmaları
yapılan 7-8 kilometrelik
off-road pisti bulunduğunu bilmiyorum. Bunun
için bir kez daha özellikle
Todor Hristov’a, Bulgaristan Otomobil Sporları Federasyonu’na, tüm

lilere ve misafirlere teşekkür etmek istiyorum” diye
konuştu.
Yarışma sonrasında offroad turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi. Otuzdan fazla ödül dağıtıldı. Ayrı ayrı yarışmalarda farklı kategorilerde
dereceye girenlere ödüller
verildi. Ayrıca Samokov

Başkan Hasan Azis, Müftü ve Papaz ile
birlikte geleneksel hoşgörü kahvesi içti
1. sayfadan devam
gelen bu dostluk ve hoşgörü kahvesi Bulgar ve
Türklerin beraber kahve
içtikleri şehir merkezindeki “Çervenoto” adlı
kafeteryada artık 11 yıldır
üç yöneticiyi aynı masada buluşturuyor.
Papaz Efendi’nin ifadesine göre üçünün birlikte
kahve içmeleri insanlığın
ifadesidir. Bu yıl kafeteryanın sahibi olan Miladinovo ilköğretim okulu
müdürü Bayram Hüseyin
de Belediye Başkanı, Papaz ve Müftü ile birlikte
kahve içmeye davet edildi. Başkan Azis, “Bulgaristan Rönesans’ı döneminden beri süregelen
geleneğe göre bayramlarda belediye başkanı
dini önderlerden başka,
öğretmenlerle de bir araya geliyor. Bu sebeple bu
yıl 3 Mart münasebetiyle birlikte kahve içmeye
öğretmen de davet ettik”
diye ifade etti.
Peder Petır Garena,
137 yıl önce 3 Mart’ta
Rus –Türk Savaşı’nın
sona erdiğini belirtti. Fakat ülkede gelenek üze-

re Bulgar ve Türklerin
anlaşma içerisinde yaşadıklarını kaydetti. Papaz Efendi, “Bunun sayesinde biz millet olarak

korunmuşuz. Ruhaniyetimiz tuzakların kurulduğu zamanlarda kendini
korumayı başarmıştır,
zamanın tuzaklarına
düşmeyelim. Kırcaali’de
Bulgar ve Türk ayrımı
yapıldığı zaman tüylerim diken diken oluyor.
İnsanlıktan bahsedilmesinden yanayım. Barış
ve anlaşmayı korumazsak, bir tepeden bağırıp
çağıran insanlar ve öte
yandan burada gizlenen
insanlar olacak. İnsanlık

olduğu zaman içilen kahve de tatlı olur” dedi.
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, milli bayram
münasebetiyle arkadaş-

larını selamlayarak, vatanımızda daha büyük
ekonomik bağımsızlık
içinde ve daha büyük
inançla yaşanması halinde gerçekten mutlu olacağını paylaştı.
“Kırcaali’de müftü olduğum için gurur duymaktayım. Çünkü bu şehir
Bulgaristan için başarılı
bir hoşgörü modeli haline geldi” diye konuştu.
Belediye Başkanı Hasan Azis, bu yıl 3 Mart
Milli Bayram Günü’nün

Bulgaristan’ın ve ulusun
birleştiği günü simgelediğini vurguladı. Şehirdeki dini önderler ve öğretmenlerin Kırcaali’de
anlaşma ve etkileşim
modelinin güçlenmesine
dair çabalarını anımsattı.
Hasan Azis, “Başka bir
dönemde de Belediye
Başkanı (muhtar), papaz, müftü ve öğretmenin bir araya geldiği bir
model varmış. Bu model
bize geçmişten günümüze kadar gelen sürdürülebilir bir model olarak
miras bırakılmıştır “dedi.
Belediye Başkanı’nın
ifadesine göre bu görüşmeler rastgele değildir.
“Her birimiz bir kurumun
temsilcisiyiz. Dini önderlerin yanında laik maneviyatın taşıyıcısı olan
öğretmen de yer alıyor”
diye altını çizdi. Belediye
Başkanı, bu sürdürülebilir modelin ortak amaca
yönelik geleceğe taşınmasını diledi.
Bu amaç Bayram Öğretmen tarafından da
tüm etnik azınlıkların
barış içinde bir arada yaşaması olarak belirlendi.

Belediyesi tarafından da
birinciliği elde edenlere
ödüller vardı. Kırcaali Belediyesi tarafından
ise yarışmada ilk üç yeri
alan ülkelerin temsilcileri
ödüllendirildi. Off-Road
turnuvasında ülke olarak
Yunanistan birinci, Türkiye ikinci ve Bulgaristan
üçüncü oldular.
Amatörler kategorisinde
Cebel’den (Şeyhcuma)
Ceylan Mehmet ve Ruyan
Halil birinci yeri kazandılar.
Yarışmaya Edirne’den
katılan Cengiz İnceli ve
İstanbul’dan Ahmet Tınkır
ekibi Rally Raid yarışmasında ikinciliği kazandılar.
Cengiz İnceli, “Çok mutluyum. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali’ye
ikinci kez geliyorum. İnşallah, seneye yine bu-

radayız” diye paylaştı.
Ayrıca Türkiye takımı Super Trophy kategorisinde
seyirci özel etabının ikinci
en iyi zaman ödülünü aldı.
Türkiye’nin Off-Road
Şampiyonu Mehmet Becce Kırcaali Haber’e şunları paylaştı: “Yarışmada
genelde beşinci olduk
ama bugün özel bölümde ikinci olduk. Üç kulüpten arkadaşlarla geldik.
Bulgaristan’da her sene
birkaç yarışa daha katılıyoruz. Kırcaali’de ikinci
yıl off-road yarışmasına
katıldık. Bu yıl dokuz araba ile yarıştık. Ama seyircilerle beraber bir 50-60
kişilik grubuz. İstanbul
OFF-Road Kulübü, Şile
Dost OFF-Road Kulübü ve Trakya OFF-Road
Kulübü’nden arkadaşlarımız var”.

Bahtiyar’a yardım etmeye
devam edelim!

Halk arasında lenf kanseri olarak bilinen Non -Hodgkin Lenfoma kanseri ile mücadele eden Bahtiyar
Hüseyin’in yakınları kısa bir süre evde kaldıktan sonra
tekrar İstanbul Acıbadem Aile Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Kemoterapi uygulanan dördüncü özel tedavi kursu başlıyor. Şu aşamada kanser tedavisi plan
doğrultusunda devam ediyor ve Bahtiyar kendini iyi
hissediyor. Bu tedavi hayırsever insanları sayesinde

mümkün oluyor.
Yakınları, Bahtiyar’ın kanserle mücadelesinin devam
ettiği için tekrar iyi insanlar, firma ve teşkilatlara destek
çağrısında bulundular.
Bahtiyar’a yardım etmeye devam edip, sağlığına kavuşması için dua edelim!
Şu ana kadar Bahtiyar için 77 bin dolar toplandı, tedavisi için daha 48 bin dolara ihtiyaç var.
Bahtiyar’ın durumunu bilen herkes başkalarına anlatsın ve tedavisi için yardım çağrısını internet üzerinden paylaşarak daha fazla kişilerin yardımcı olmasına
vesile olsun! Çünkü hepimizin bildiği bir atasözü var:
“Damlaya damlaya göl olur”.
Yardım için IBAN:
BG21BUIN95611000475300 BGN
BG10BUIN95611000475304 USD
BG64BUIN95611000475302 EUR
TR23 0006 2000 0530 0006 6580 25
Banka kodu: BUINBGSF
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Bulgaristan Türkleri, Ana Dilde Eğitim İçin Adil Düzenleme İstiyor
Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zülfettin Hacıoğlu,
Bulgaristan'da Türkçe
okuyan 10 binin üzerinde
Türk çocuğu bulunduğunu, zor şartlarda eğitim
gördüklerini belirterek,
"Ana dilde eğitim talep
eden azınlıklar varsa,
bunların müfredatın içine
alınması gerekli, en azından ilköğretimde" dedi.
Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Bulgaristan'daki yasalara göre Türklerin ana
dillerini öğrenmeleriyle
ilgili sorun bulunmadığını
söyledi.
Bulgaristan Milli Eğitim
Bakanlığının uyguladığı
müfredatla Türkçe eğitimi zorlaştırdığını savunan Hacıoğlu, "Nasıl zorlaştırıyor? Diyor ki 'Ana
dildeki dersler, haftada 2

ya da 4 saat ve serbest
seçmeli olacak.' Daha
önce zorunlu seçmeliydi.
Bu, ne anlama geliyor?
08.30'dan 15.30'a kadar
çocuk, normal müfredat
derslerini yapacak, öğ-

leden sonra da Türkçe
görecek. Bu, ne demek?
Çocuk, bütün gün yoruluyor... Yasa, '15.30'dan
sonra Türkçe öğrenebilir'
diyor. Bunu bu şekilde
engelliyorlar, çocuklarda

şevk kalmıyor" şeklinde
konuştu.
Yeni Türkçe kitap bastırılmadığını, 22 yıl önce
basılan kitapların kullanıldığına dikkati çeken Hacıoğlu, "Önceki dönemde
büyükelçilik yapan İsmail
Aramaz'ın gayretleriyle
3'üncü ve 4'üncü sınıf kitapları bastırıldı. Şu anda
Türkçe okuyan 10 binin
üzerinde Türk çocuğu var.
22 sene önce bastırılan
kitaplar fotokopi çektirilerek, çok zor şartlarda, fedakar öğretmenlerimizin
gayretleriyle çocuklara
eğitim veriliyor" ifadesini
kullandı.
"Bütün partiler maalesef ön yargılı"
Hacıoğlu, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH)
eğitimle ilgili yasada değişiklik için önerge verdiğini vurgulayarak, bu parti

Müh. Hasan Azis: “BSP, anaokullarda gıda
meselesini neden şimdi gündeme getiriyor?”
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
ve Belediye Başkan Yardımcısı İvan Velev basın toplantısında Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) İl Başkanı Georgi
Küçükov’un ebeveynlerin
ihbarı üzerine anaokullarına tedarik edilen gıda
ürünlerinin düşük kalitede
ve daha pahalı olduğu iddialarını yalanladılar. Belediye tarafından kurulan
komisyon, gıda ürünlerinin kalitesi ve fiyatlarını
denetlediğini ve tutarsızlık
tespit edilmediği belirtildi.
Aynı zamanda komisyon
başkanı İvan Velev, “Başka komisyon ve başka
hareketlerle ilgili yorum
yapmak istemiyorum”
dedi. Belediye Başkanı,
“Siyasi süreçlerin başka
bir aşamasına giriyoruz.
Gelecek yerel seçimleri kastediyorum. Siyasi
partiler farklı davranış ve
tutum sergileyeceği anlaşılıyor” dedi. Bu meselenin bir yıl önce gündeme
getirildiğini hatırlatan Başkan, “Neden tam şimdi
gündeme getiriliyor. Muhalefetteki partilerin buna
benzer başka sorular da
yöneltmelerini bekliyorum. Anaokullarına gıda
ürünleri tedarik eden şirket aynısı, okul müdürleri
de aynı. Belli ki, gelecek
yerel seçimler toplumu
ilgilendiren önemli meselelerin gündeme getirilmesini motive ediyor. Neden
anaokullarında çocuklara
verilen gıdalardan memnun olmayan anneler tam
da Georgi Küçükov’a bu
meseleyi arz etmişler?

Acaba belediyenin nerede olduğunu ve anaokullarında gıdalarla ilgili sorumluluk taşıdığını bilmiyorlar mı? Neden meseleyi Belediye Başkanı ve
konuyla ilgili sorumluluk
taşıyan Belediye Başkan
Yardımcılarının dikkatine
arz etmemişlerdir? Üçüncü yerde, neden bu sıkıntılar ilk başta Belediye’de
değil de BSP Kulübünde
dile getiriliyor? Ayrıca diğer temel partilerin ofisleri de BSP Kulübüne yakın mesafede bulunuyor”
diye belirtti. Küçükov’a
ihbarda bulunan annelerin isimlerini öğrenmek
isteyeceğini söyledi.
Bununla birlikte belediye başkanı, bu meselenin
ilçede çocukların sağlığı
ve hayatını ilgilendirdiği
için hangi parti tarafından gündeme getirilirse
getirilsin önemini küçümsemediğinin altını çizdi.

Belediyede kurulan komisyon tarafından yapılan denetim sonucunda
hazırlanan raporun Yerel Meclisin oturumunda
üyelerine tanıtılacağını
kaydetti. Denetimin toplam 18 anaokulunu kapsadığını ve komisyonun
diğer anaokullarında da
ç alışmalarına devam
ettiği belli oldu. İlçe çapındaki tüm anaokulların
10 gün içinde denetiminin tamamlanması bekleniyor. Kendi oğlunun
da anaokuluna gittiğine
dikkat çeken Müh. Azis,
“Bu meselenin toplumda
büyük yankı uyandırdığını
ve Kırcaaliler için önemli
ve hassas bir konu olduğunun farkındayız” dedi.
Yapılan denetimler sonucunda Belediye Başkanı çıkarttığı emri basına
tanıttı. Bu emre göre Okul
Yemeği Şirketi ve ilçedeki
anaokul müdürleri tedarik

edilen gıda ürünlerin kalitesini sürekli denetlemek
zorundadırlar. Ayrıca onların 3-7 yaş arası çocukların sağlıklı beslenmesine ilişkin yönetmelik ve 9
nolu yönetmelikle tanışmaları gerekir. Anaokulu
müdürlerinin bu yönetmeliklerde belirtilen gerekliliklere uymayan ve geri
çevrilen gıda ürünlerine
ilişkin defter tutmak zorundadırlar. Okul Yemeği
Şirketi ve anaokulu müdürleri periyodik olarak
Gıda Güvenliği Kurumu
tarafından yapılan denetimlerden elde edilen sonuçlar hakkında Belediye
Başkanına rapor etmek
zorundalar. Şirket yönetimi, anaokullarına satılan
gıdaların fiyatlarını Tarım
Piyasası Bilgi Sistemi’ne
(SAPİ) göre fiyatlarla kıyaslayarak kontrol etmek
zorundadırlar.
Kırcaali Haber

dışında kimsenin konuya
destek vermediğini dile
getirdi.
"Anadilde eğitim talip
eden azınlıklar varsa,
bunların normal müfredatın içine alınması gerekli,
en azından ilköğretimde"
diyen Hacıoğlu, "Azınlık,
ana dilini daha sağlıklı
öğrensin' diye böyle teklif verdi ama HÖH'ün dışındaki hiçbir parti buna
destek vermedi maalesef.
'Bütün partiler maalesef
ön yargılı' diyebiliriz. Maalesef Türklerin yararına
kanun teklifi veya benzeri öneriler geldiği zaman
hepsi birleşip Türklerin

haklarına karşı oy kullanıyor. Sivil toplum kuruluşlarının baskısından
dolayı kamuoyu oluşturuyor. Basında çıkan haberlerde az da olsa olumlu
etki yapıyor. Bu konuyu
her zaman canlı tutmak
lazım. Neden derseniz, 3
sene önce Bulgaristan'da
Türkçe öğrenim gören çocuk sayısı 7 bindi, bugün
10 bini geçti.
Halk da bilinçleniyor,
azınlık da hakkını arıyor.
Gidiyor okul müdürüne,
'dilekçe verdim, çocuğumu neden okutmuyorsun'
diyor. Bu, biraz uzun bir
süreç."

Cami Girişine Domuz
Ayağı Bırakıldı

Bulgaristan'da 3 Mart Milli Bayram gününde Blagoevgrad (Yukarı Cuma) kasabasındaki Müslümanlara
yönelik büyük bir provokasyon yapıldı. Kasabadaki
cami kapısının önüne dört tane domuz ayağı ve iki
kalp atıldı.
Bir hafta önce Gotse Delçev’de bulunan Bölge Müftülüğü kapısına İslam dinine nefret içeren yazılar yazıl-

dı, gamalı haç işareti çizildi. Bu sebepten dolayı yaklaşık 500 Müslüman Gotse Delçev’de bir araya toplanıp,
etnik ve dini hoşgörünün sağlanmasını ısrar ederek
protesto gösterisi yaptı. Gotse Delçev’deki camiye bundan önce de birçok kez saldırıldı. Bir yıl önce camiye
Hıristiyanlığın işareti olan haç konuldu.
Blagoevgrad’daki camiye ise Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Onursal Başkanı Ahmed Doğan ve parti
karşıtı yazılar yazıldı.

Saldırganlar, Sofya’daki
Cami’nin giriş kapısını kırdılar
1 Mart 2015 tarihinde başkent Sofya’da hizmete açık
tek cami olan Banya Başı Camii olarak da bilinen Kadı
Seyfullah Efendi Cami’nin kapısının ilk bakışta soygun
yapmak için kırıldığı bildirildi. Giriş kapısından başka
caminin içindeki bağış için kullanılan metal para kasalarından birinin de kırıldığı açıklandı.
Diğer bağış kasalarını da açma teşebbüsünde bulunulduğu belli oldu. Bu vandallık eylemi sabah namazı
kıldırmak için camiye gelen imam tarafından tespit
edilmiştir. Olayın hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne
ihbar edildiği ve 5. Bölge Polis Merkezi Amirliği’nden
bir ekibin anında tepkili davranarak ihbardan yaklaşık
10 dakika sonra olay yerine geldiği bildirildi. Polisin
sabah namazına gelen cemaatten hemen ifade aldığı
ve metal kasalar üzerinde parmak izleri tespit edildiği
anlaşıldı.
Sofya Bölge Müftülüğü sıradaki bu vandallık eylemini
sert bir şekilde kınıyor ve savcılık ve polis yetkililerinin
en kısa zamanda bu çirkin davranışta bulunan şahıs
veya şahısları tespit etmeleri çağrısında bulundu.
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Milletvekili Mustafa Karadayı, Dospat bölgesinde
tütün üreticilerin sorunlarını dinledi

D o s p at b ö l g e s i n d e
tütün üreticileri bir kez
daha sorunların çözümü
için Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisinden destek istediler.
Brışten, Tsrınça ve Lübça köylerinden tütün üreticileri, HÖH Smolyan
(Paşmaklı) Milletvekili
Mustafa Karadayı’ya bu
yılki tütün fiyatının düşük olmasından yakındılar. Milletvekili, Dospat
İlçesi’nde vatandaşlarla
bir sürü görüşmeler yaptı. İnsanlar, “Bizim umudumuz sizin parti, çünkü
sadece sizler bize dikkat
çeviriyorsunuz ve bizim
çıkarlarımızı savunuyorsunuz” diye ifade ettiler.
Tütün üreticilerinin ifadelerine göre tütün fiyatı
geçen yıl ortalama 5.50
leva iken, bu yıl yaklaşık
4.00 levadır. Şu anda
devleti yöneten dört partili koalisyon hükümetinin
politikasından duydukları
memnuniyetsizliği ifade
eden Dospat halkı, “Bir
kez daha GERB ve etrafındaki partilerin küçük
tarım üreticinin halini düşünemedikleri kanaatine
vardık. Borisov’un partisi
ülkeyi yönettiği zaman
tütün üreticileri olarak
köşeye sıkıştırılıyoruz ve

ürünümüzü parasız satmak zorunda kalıyoruz”
diye kaydettiler. Onlar
tütün alımında dikkate

beraber tarlada büyüyorlar. Sonunda tütün uzmanı denilen bir kişi geliyor
ve balya başına kilolarca

insanların çocuklarını
bırakıp geçim kaynağı
aramak için gurbete gitmelerinin sebebinin de

alınan kriterlere karşı da
ses yükselttiler.
Milletvekili ile görüşmelerde üreticiler, “Aylarca
ailece tütün yetiştirmekle
meşgulüz. Çocuklarımızın başına bir şey gelir
diye nasıl titrersek, tütüne zarar gelecek diye de
öyle titriyoruz. Ne zaman
yatıp, ne zaman kalktığımızı bilmiyoruz, küçük
yavrularımız da bizimle

kum yazınca, nem ve
daha birçok sebepler,
her şeyden vazgeçmek
istiyoruz, fakat bizim
bölgede ailenin geçim
kaynağını sağlamak için
başka bir alternatif yok.
Bu durum tütün şirketleri
tarafından çok iyi bilindiği
için istediğini yapıyorlar”
diye paylaşıyorlar.
Dospat çevresindeki
köylerin boşalması ve

bundan kaynaklandığı
ileri sürdüler. İnsanlar
tütün şirketleri arasında kar tel anlaşması

Kırcaali ilçesinden iki güreş takımı,
ulusal şampiyonadan madalya ile döndü
Stremtsi (Göklemezler)
Krepost Güreş Kulübü
takımı, Sliven şehrinde
düzenlenen ulusal şampiyonada Kırcaali’yi layıkıyla temsil etti. Final
maçında Ruhan Ramadan ev sahibi takımın
temsilcisini galip etti ve
altın madalyayı kazandı.
Krepost takımın başka
bir yarışmacısı da beşinci oldu. Şampiyona için
hazırlık yapan oğlanlardan biri son anda hastalandığı için şampiyonaya

katılamadı.
Opılçenko (Hacımeh-

metler) köyünde yeni
kurulan güreş kulübü
takımı da şampiyonada

büyük başarı elde etti.
Mustafa Kahveci final

maçında ikinci yeri aldı
ve gümüş madalya kazandı. Aynı takımdan
Eyniz Kadir ve Naincan
Mehmet bronz madalya
kazandılar. Takımın bir
yarışmacısı ise beşinci oldu. Bu Opılçenko
güreş takımının ulusal
şampiyonaya ilk katılımıdır.
Yeni kurulan takım
sponsor arayışı içerisinde. Sliven’de düzenlenen ulusal şampiyonaya katılabilmek için
çocuklar kendi cebinden
100’er leva ödedikleri
açıklandı.
KH

yapılmasından kuşku
duyuyorlar. Bölge halkı
yönetimdeki koalisyona
mensup milletvekillerin
bugüne kadar neden bir
kere bile köylerini ziyaret
edip, sorunlarıyla ilgilenmediklerini sordular.
Onlar HÖH’ün iktidarda
olduğu zaman kendilerini rahat hissettiklerini dile
getirdiler. Çünkü partinin
insanların daha iyi yaşamaları için elinden geleni
yaptığını bildiklerini ifade
ettiler. Tütün üreticileri,
“HÖH, Tütün ve Tütün
Ürünler i Kanunu’nda
değişiklikler yapılmasına ilişkin çok iyi bir yasa
tasarısı hazırladı. Neden
hala kabul edilmiyor?”
diye sordular.
HÖH Merkez Yürütme
Kurulu Genel Sekreteri
Mustafa Karadayı, insanlara partisinin onları
kendi kaderlerine terk
etmeyeceğini ve çıkarlarını savunmaya devam
edeceği güvencesini ver-

di. Mustafa Karadayı, “Biliyorsunuz geçen yıl son
kilo tütün alıncaya kadar
her hafta yanınızdaydım.
Tütün fiyatının yüksek
olması için HÖH’ün ne
yaptığını biliyorsunuz.
Yasa tasarısı hazır ve bu
kanun teklifleri tamamen
tütün üreticilerinin çıkarlarını savunuyor, fakat
kabul edilmesi için 43.
Halk Meclisi’ndeki diğer
partilerin de iradesi gerekir” diye yorumda bulundu.
Önceki hükümetin küçük tarım üreticileri için
yaptıklarını hatırlatan
Karadayı, “Tarımla uğraşan her insan 2 500 leva
tutarında sübvansiyon
alabilecekti. Fakat şimdiki hükümetin öncelikleri önceki hükümetinki ile
örtüşmüyor. Bir kez daha
küçük yerleşim yerleri
kaderine terkedilmiş durumda, çiftçiler ise ihmal
ediliyor” diye görüşlerini
aktardı. Kırcaali Haber

Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmak
için 76 kişi başvuru yaptı
Kırcaali’de yeni kurulan
Atıksu Arıtma Tesisinde
teknolojik süreci takip
etmek ve yönetmek için
personel seçimi devam
ediyor. Toplam 25 boş po-

Atıksu arıtma tesisi proje yöneticisi Müh. Mitko
Sinabov, “Belirtilen görevin gerekliliklerine uyup
uymadıklarına titiz bir
şekilde dikkat edilecek”

donanımı temin eden Alman şirketi "BIOGEST"
tarafından yürütüldü.
Şu anda ölçümü yapılan
parametrelerin olası sapmalarında tedbir alınabil-

zisyon ilan edildi. Kurşun
ve Çinko Fabrikası’nın
eski işçilerinden 76 kişi
başvuruda bulundu. Bu
durumda bir pozisyona
gelmek için üçer kişi yarışıyor.
Elektrik mühendisleri,
gaz izleme operatörleri,
laboratuvarcılar, kontrol
enstrümantasyon ve otomasyon uzmanları, elektrikçiler, ekoloji uzmanı
göreve atanacak.

dedi. Sinabov’un ifadesine göre Atıksu Arıtma
Te s i s i n d e ç a lı ş m aya
adayların yarısı Kurşun ve
Çinko Fabrikası’nın eski
işçileridir. Personel alımı
yapıldıktan sonra tesisin
bakımı konusunda üç aylık eğitim düzenlenecek. 9
Şubat’ta yeni kurulan atık
su arıtma tesisinin devreye girmesi için gerekli
72 saatlik test çalışmaları
yapıldı. Testler, teknolojik

mesi için doğrudan şirketin Almanya’daki merkezinden izlenmesi internet
bağlantısı kontrol ediliyor.
Tüm teknolojik sürecin yönetimine ilişkin bilgisayar
sistemi de test ediliyor.
Projeye göre Kırcaali’de
inşa edilen atıksu arıtma
tesisinin bu yılın ortasında
devreye girmesi öngörülüyor.
Kırcaali Haber
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Momçilgrad Meclisi, tarihinde en yüksek bütçeyi kabul etti
Meclis üyeleri oybirliğiyle Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’nin 2015
Bütçesi’ni kabul ettiler.
Genel Mali Çerçeve 10
312 632 leva tutarında
ve geçen yıla kıyasla ilk
öngörülen kaynaklardan
531 130 leva daha yüksektir.
Bu yıl Rodopi Stadı, Rodopi Spor Salonu ve çok
fonksiyonlu spor kompleksi olmak üzere üç
spor tesisinin inşaatına
ilişkin projeler ve Makas
Sınır Kapısı’na uzanan
uluslararası yolla bağlantı yolunun inşaatına son
verilecek. Belediye, ilçe
sınırları dahilindeki tüm
köy ve mahallelere su
temin edilmesine yönelik
amacına ulaşmak üzeredir. Bütçeden 3 566 707
leva veya neredeyse tüm
bütçenin yüzde 35 oranını oluşturan kaynak tahsis edilerek eğitim temel
önceliklerden biri olarak
belirleniyor.
2014-2020 program dönemi için bir sürü fikir ve
çalışma projeleri hazırlanmış durumdadır. 2015

yılında Güzel Bulgaristan
Programı kapsamında
ilçe merkezinin ve diğer
yerleşim yerlerinin ıslah
edilmesi ilişkin projeler
gerçekleştirilecek.
Belediyenin muhasebecisi Meral Mehmet, “Bütçeyi hazırlarken gelir kalemindeki boş hacimlere
güvenmeyip gerçekten
uygulanabilir ve maksimum gergin olması için
çabaladık. Çabalarımız
gerek belediye bütçesinin çerçevesinde olsun,

gerekse daha alt düzey
yöneticilerin bütçelerinde
olsun sert bir mali disiplin korunmasına yönelik
olacaktır” dedi.
Meclis Yasallık, Toplumsal Düzen ve İdari
Hizmetler Daimi Komisyon Başkanı Fahri Musa,
“2015 Bütçesi, gerçekçi
ve uygulanabilir. Ödeneklerin yapılmasında
şeffaflık ve harcanılan
kaynakların hedefe uygun yapılması ortadadır.
Geçen yıl 800 bin leva

civarında sermaye giderleri öngörülürken 2,5
milyon leva tutarında artış olması sevinç veren
bir haldir” diye belirtti.
Geçen yıl içinde belediyede çalışanların özverili çalışmalarından dolayı
tebrik ederek, yerel nüfusun yararına yapılan
çalışmaların artması için
mali yönden elde edilen
olumlu sonuçlara yenilerin eklenmesiyle devam
etmesini diledi.
Belediye Başkanı Akif

Filibe Ticaret Ataşeliği, iş dünyasını
Türkiye’ye ticari fuarlara davet ediyor
Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Ticaret Ataşeliği,
Kırcaali’deki işadamlarına güney komşumuzdan
ortaklarla temasta bulunma imkanları sunuyor.
Filibe Ticaret Ataşesi
Barış Yeniçeri, bölgedeki
tüccarları Türkiye’nin misafirleri olarak tanışma
amaçla düzenlenen ticari
ziyaretlere katılmaya davet ediyor.
Onlar Türkiye’de önde
gelen fuarları ziyaret ederek, Türk ihracatçılarla temasa geçme imkanı bulacaklar. İşte Ticaret Ataşeliği işadamların ticari
ziyaretlerine katılmaları
için davet mektubu:
Saygıdeğer İş Dünyasının Temsilcileri,
Bilindiği
üzere
Türkiye’de düzenlenen
bazı önemli fuarların
yanı sıra ticari ziyaretler
de gerçekleştiriliyor. Bu
ziyaretler, Türkiye Ekonomi Bakanlığı ile eşgüdüm
içerisinde resmi olarak
bununla görevlendirilen
ihracatçılar birlikleri ve
bir tane daha fuarlar düzenleyen firma ile ortaklaşa organize ediliyor. Bu
ziyaretlerle yabancı alıcıların Türk üreticileri ve
ihracatçılarla bağlantıya

geçmelerini sağlayarak
bu şekilde ikili ticaretin
gelişimine katkı verilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda belirli bir branşta
faaliyet gösteren Bulgar

firmalarının birer temsilcisi şu ticari ziyaretlere
davet ediliyor:
1 İstanbul International
Window 2015 – 16.Uluslararası Pencere Panjur,
Cephe ve Profil, Üretim
Makineleri, Aksesuar, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı
Ürünler
Fuarı
Yer: Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi (İSTANBUL /TURKİYE)
9-12 Mart 2015 tarihleri
arasında düzenlenecek

fuar kapsamında aynı
tarihlerde ticari ziyaretler
gerçekleştirilecek.
2. İSTANBUL EXPOMED EURASİA 2015
Yer: Tüyap Fuar ve

Kongre Merkezi (İSTANBUL /TURKİYE)
Konu: Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon Ürün, Cihaz,
Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler
26-29 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek fuar kapsamında 25 -28 Mar t
tarihleri arasında ticari
ziyaretler gerçekleştirilecek.
3. Diyarbakir Agriculture
and Stock-Breeding Fair
2015 – DİYARBAKIR TA-

RIM-HAYVANCILIK FUARI 2015
Yer: Tüyap Diyarbakır
Fuar ve Kongre Merkezi
Konu: Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt
Endüstrisi
7-11 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek
fuar kapsamında 5-8 Nisan tarihleri arsında ticari
ziyaretler gerçekleştirilecek.
4. YAPI FUARI – TURKEY BUILD 2015
Yer: Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi (İSTANBUL /TURKİYE)
Konu: İnşaat, yapı ve
inşaat malzemeleri ve
teknolojileri
21-25 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek fuar kapsamında 19-22 Nisan tarihleri
arasında ticari ziyaretler
gerçekleştirilecek.
Katılım için onaylanmış
Bulgar firmaların temsilcilerinin kahvaltı dahi konaklama masrafları Türkiye Ekonomi Bakanlığı
tarafından karşılanıyor.
Firma temsilcilerine yönelik program genel olarak basın toplantısı, ikili
görüşmeler, fuar ziyareti
ve üretim tesisleri ziyareti
içerir.

Akif, “Meclisin çalışmalarına büyük değer veriyoruz. Belediye yönetimi
tarafından yapılan tekliflerin büyük bir bölümünün onaylanması bizi
son derece sevindiriyor.
Belediye Başkanı olarak
Momçilgrad’ın belediye
statüsüne sahip olmasından bu yana ilk defa
böyle yüksek bir bütçesi
olduğundan gurur duymaktayım. Yeniden İlçemizin her bir sakini, hangi köy veya mahallede
bulunduğu fark etmeksizin reel olarak yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi
için sunulan hizmetleri
hissedebilmesi için çalışacağız” diye vurguladı.
Sayın Akif, bu yıl Momçilgrad Belediyesi çocuğun sosyal ve kişisel

gelişimi için eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve
modernleştirilmesine yatırım yapacağını söyledi.
“Çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırım yapmaya ve eğitim ve çocuk
kurumlarına maddi ve
manevi destek vermeye
devam edeceğiz. Amacımız gelecek nesillere kaliteli eğitim sağlamak için
mevcut maddi ve teknik
donanımı yenilemektir”
diye kaydetti.
Bulgar Sosyalist Partisi
(BSP) Meclis Grubundan
ve Sveti Kiril ve Metodiy
Turizm ve Gıda Sanayi
Lisesinin eski müdürü
Saşka Trıpkova belediyenin pratik dersler gerçekleştirmek üzere liseye oda temin etme fikrini
alkışladı.

Tütüne sübvansiyon
miktarı açıklandı

Kırcaali Vali Yardımcısı Rumen Mladenov’un
katıldığı Tütün Danışma Konseyi toplantısında
ulusal takviye ödemeleri programı kapsamında
2014 yılı için yapılacak sübvansiyon ödemelerinden oryantal tütün üreticilerinin en çok faydalanacağı anlaşıldı. Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı
Tsvetan Dimitrov’un başkanlığında gerçekleştirilen forumda 2007-2009 dönemine ilişkin ulusal
takviye ödemeleri programı kapsamında sağlanan
mali kaynakların dağıtımı gündeme alınan önde
gelen konulardandı. En yüksek oranda yardım,
kilo başına 3.45 leva olarak Basma cinsi oryantal
tütün için ödenecek. Kabakulak cinsi için kilosuna 1.70 leva, Byrley için 1,24 leva ve Virginia için
0,50 leva ödeme yapılacak. Mladenov,”Doğu Rodoplarda yetiştirilen küçük yapraklı oryantal tütün
ödeme yapılması için yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyet duymaktayız. Bizim çiftçilerimiz,
uluslararası pazarda değer verilen yüksek kaliteli
ürün üretmekteler ve ulusal takviye ödemeleri ile
teşvik edilmeleri gerekiyor” dedi. Oturumda yılın
ortasına kadar yürürlüğe girmesi beklenen Tütün
ve Tütün Ürünleri Kanunu’nda yapılacak değişiklikler de ele alındı. Bu kanun önergeleri tüm branş
örgütleri ile eşgüdüm içerisinde hazırlandı.

Stremtsi güreş kulübünden Can
Bekir, altın madalya kazandı
Kırcaali’nin Stremtsi (Göklemezler) köyü Krepost Güreş Spor Kulübü’nün sponsoru Velatin
Veli, takımdan Can Bekir’in Stara Zagora’da (Eski
Zağra) düzenlenen 15-17 yaş grubu güreş şampiyonasında birinciliği elde ettiğini bildirdi. Can’ın
art arda altı güreş maçında da rakibine karşı galip
gelerek 69 kg altı kategoride altın madalya kazandığını açıkladı.
Can tüm rakiplerini tuş veya teknik tuşla yenerek
elde ettiği belli oldu.
Aynı takımdan Turgut Behçet’in de 63 kg altı
kategorisinde bronz madalya kazandığını bildiren Velatin Veli, “Takımımız şampiyonaya dört yarışmacı ile katıldı. Can Bekir, herkesi etkiledi ve
15-17 yaş grubundan oluşan milli güreş takımına
alındı” dedi.
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Ardino Türk Folklor Orkestrası “Ardino Yolları” Albümünü Çıkardı
Resmiye MÜMÜN
Ardino (Eğridere) Rodopska
İskra (Rodop Kıvılcımı) 1921
Halk Toplum Merkezi’nin çatısı altında solistliğini Yüksel
İsmail’in yaptığı Türk Folklor
Orkestrası “Ardino Yolları” adlı
ilk albümünü çıkardı. Albüm
Yüksel İsmail’in seslendirdiği
“Selverim”, “Oy Dağlar”, “Sarı
Gülüm”, “Bilal Oğlan”, “Zilli
Maşa”, “Kunduralı Güzelim”,
“Lambada Şişesiz Yanmaz
Mı”, “Kerimem”, “Haticem”
ve”Rodop Dağları” adlı Rumeli türkülerini ve ünlü şair Faik
İsmail Arda’nın “Benim” şiirini
içeriyor. Ayhan Işık’ın stüdyosunda yapılan kayıtlarda
orkestra olarak Sami Osman,
Nazmi Çauş, Ali Emin, Cemal Süleyman, Beysim Yaşar,
Sevkan Ozan, Fikri Mahmud,
Hikmet Aliev ve Ayhan Işık yer
alıyor. Ayrıca türkülerin düzenlenmesi de Ayhan Işık’a aittir.
Albümün ana sponsoru İstanbul Ascort Kumaşçılık Şirketi
sahibi Gürsel Şentürk. Albüm
Varna Sunrise Müzik Şirketi
tarafından 1000 adet çoğaltıldı.
Albümle ilgili Yüksel İsmail
Kırcaali Haber’e şunları ifade
etti: ”Bizler Türk Folklor Orkestrası olarak ilk albümü çıkarmamızdan dolayı kendimizi
mutlu hissediyoruz. Hayalimizi
gerçekleştirdik diyebiliriz. Bu
albümü 2013 yılı mayıs ayında
Mehmet Gülestanov’un paylaştığı bir fikir üzerine çıkardık. Albüm üzerinde orkestra
ile çalışmalarımız iki yıl sürdü.
Ama bu iki yılın arkasında orkestranın 20 yıl vermiş olduğu
emek var. Bu zaman zarfında
orkestranın üyesi olarak toplam
35 kişi emek verdi. 1992 yılında
Türk Folklor Orkestrası’nı kuran
Selahidin Karabaşev bizim ilk
yönetmenimizdi. Daha sonra
Avni Recep, Cemal Süleyman,
Fikri Mahmut orkestranın yönetmenliğini yaptılar. Son 12
yıldır yönetmenliğini ve solistliğini ben yapmaktayım.1990
yılında ilk önce orkestramız 40
kişilik bir topluluktu. O zaman
10 kişilik orkestramız vardı.
Toplulukta 20 kız öğrencisi ve
10 da erkek öğrenci yer alıyordu. Onların arasına ben de katıldım. 1993 yılında Kırcaali’de
birinci konserimiz oldu. Aynı
yıl Kırcaali Belediye Kültür
Merkezi’nde ünlü bestekarlarımız Turgut Şinikar ve Rujdi
Şükriev’den orkestra yönetmenliği üzerine eğitim aldım.

Orkestramızın üyesi Yüksel
Hocov, Almanya’da bulunduğu için albüm çalışmalarına
katılamadı. Bu albümde Ayhan Işık’ın büyük emeği var.
Kendisi bir yıl boyunca bizimle
stüdyoda çalıştı. O olmasaydı
belki bu albüm de olmazdı. Bu
yüzden kendisine sonsuz şükranlarımı arz etmek isterim.
Ayrıca Ardino Vasil Levski Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet
Gülestanov’a ve yılların eğitimcisi Selahidin Karabaşev’e de
desteklerinden dolayı teşekkür
etmek istiyorum. Yirmi yıldır orkestramıza maddi ve manevi
destekte bulunan Ardino Belediyesi yönetimine de teşekkür
etmeden geçemeyeceğim. Bir
de “Ardino’nun Sesi” gazetesinin muhabiri olarak gazeteci
Güner Şükrü’ye Ardino Halk
Toplum Merkezi’nin bütün faaliyetlerini basına yansıttığı için
teşekkür etmeyi borç bilirim.
Bu albümü candan yürekten

gelecek nesillere armağan
ediyoruz. Çünkü bu türküler
annelerimizin, ninelerimizin,
dedelerimizin türküleridir. Albüm Kültür Bakanlığı
tarafından kayıt altına
alındı”.
Yönetmenliğini ve solistliğini Yüksel İsmail’in
yaptığı Türk Folklor Orkestrası, 1950 yıllarında
Angel Kolev’in yönetmenliğinde kurulan Türk
Folklor Topluluğu’nun
d eva m c ısı dır. Tü r k
Folklor Topluluğu 1964
yılında 2.Ulusal Halk
Oyunları Yarışması’nda
gümüş madalya kazandı ve Bulgaristan
Devlet Televizyonu’nun
(BNT) bir programında
yer aldı. 1968 yılında Selahidin Karabaşev’in yönetmenliğindeki Türk Folklor Topluluğu 3.Ulusal Halk Oyunları
Yarışması’nda bronz madalya

kazanıyor. 1973 yılında topluluğun faaliyetine yaklaşık 20
yıl ara veriliyor. 1992
yılında tekrar Selahidin Karabaşev’in
yönetmenliğinde
faaliyetine devam
ediyor ve kısa bir
zaman içinde 1993
yılında Ankara’da
düzenlenen 1.Uluslararası Müzik ve Dans
Festivali’ne katılarak
ülkenin dışında da ün
kazanıyor. Daha sonra halk oyunları topluluğu solistleri olan
bir orkestraya dönüştürülüyor. 17 Eylül
2010 tarihinde Sofya
Günü münasebetiyle
Sofya Belediyesinin
verdiği ödül törenine Yüksel İsmail’in
solistliğini yaptığı
orkestra Bulgaristan
Türklerinin tek temsilcisi olarak
katılıyor. Orkestranın ülke içinde ve ülke dışında düzenlenen
çeşitli etkinlik ve festivallere

seslendirdiği türküleri Bulgar

çok sayıda katılımı oldu. Yaklaşık 150 konser verdi. Bulgar
ve Türk televizyon kanalları tarafından yapılan kayıtları var.
Türk Folklor Orkestrası’nın

listliğini yapmaktadır. 20 yıldır
Ardino Meclisi Kültür Komisyonu başkanlığını yapmaktadır.
Ardino’da yaşıyor. Evli ve iki
çocuk babasıdır.

Devlet Radyosu’nun Türkçe
yayınlanan programlarında da
dinlemek mümkündür.
Yüksel İsmail Kimdir?
Aslen Yabılkovets (Elmalı)
köyünden olan Yüksel İsmail
1962 yılında Ardino’da dünyaya geldi. Köyünde aldığı
ilköğretimden sonra Haskovo
(Hasköy) Tarımsal Mekanizasyon ve Otomasyon Teknik Lisesi’nden mezun oldu.
1985-1989 yılları arasında
Yabılkovets’de Progres Halk
Toplum Merkezi’nde sekreter
ve kütüphaneci olarak çalıştı.
1992 yılından sonra Rodopska
İskra Halk Toplum Merkezi’nde
kültürel faaliyetlerden sorumlu
olarak 10 yıl görevde bulundu.
2001 yılından bu yana Madan
merkezli İstihdam ve Yapısal
Gelişim ticari kuruluşunun Ardino temsilcisidir. 2006 yılından bu yana Ardino Rodopska
İskra (Rodop Kıvılcımı) Halk
Toplum Merkezi Başkanı’dır.
Son 5 yıldır orkestranın so-
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