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Yunanistan-Bulgaristan
arasında yeni sınır kapısı
açıldı
Yu n a n i s t a n i l e B u l g a r i s t a n
arasında, Batı Trakya'nın İskeçe
bölgesinde "Ayos Kostantinos" adlı
yeni sınır kapısı açıldı.
İ s ke ç e' ye b a ğ lı I lı c a köy ü
yakınlarındaki sınır kapısı, iki ülkenin başbakanlarının katıldığı törenle
hizmete girdi.
İskeçe'yi, Zlatograd ile Filibe'ye
bağlayan yeni otoyol üzerinde bulunan sınır kapısının açılışında
konuşan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu "Yeni sınır kapısının,
inşa edilen yeni Avrupa'da daha
önce halkları ayıran duvarların
yıkıldığının, yeni işbirliği ve dostluk
yollarının açıldığının kanıtı" olduğunu
söyledi.
Yeni sınır kapısının, farklı kültür
ve dillerin bulunduğu bölgenin turizm ve ticari açıdan kalkınmasında
önemli beklentiler yarattığını belirten
Papandreu, "Diğer Balkan ülkelerinin de AB üyelik hedeflerini birlikte
destekleyelim" diye konuştu.
Papandreu ayrıca, Ayos Ko -

Hoşgörü’nün
hüküm sürdüğü bir
yer: MİNERALNİ
BANİ BELEDİYESİ

stantinos sınır kapısının hizmete
açılmasıyla Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki geçişlerin 3'e
çıktığını ve Gümülcine'ye bağlı Makas bölgesinde açılması planlanan
diğer sınır kapısının da gerekli
çalışmalar tamamlanarak birkaç ay
içerisinde hizmete gireceğini belirtti.
Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov da Bulgaristan ve Yunani-

Mehmet Fikri’nin
Pedagojik
Görüşleri
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Değerli okuyucularımız,
Kırcaali Haber gazetesinin ilk
sayısı Aralık 2007 yılında yayınlandı.
Aylık olarak okuyucularla buluşan
gazetemiz Kırcaali bölgesinde en
çok okunan gazeteler arasında yer
aldı. Bulgaristan Türklerinin sesi olan
gazetemiz üçüncü yılında da halkımız
tarafından büyük ilgi görmektedir.
Bir ülkede azınlık dilinde gazete
çıkarmak pek o kadar kolay bir iş
değildir. Tüm zorluklara rağmen biz
gazetemizi düzenli olarak ayda bir
çıkartmaya devam ettik. Bu iki yıl
zarfında bizlere maddi ve manevi
destekte bulunanlar oldu. Kendilerine
candan yürekten teşekkür ediyoruz.
Değerli kardeşlerimiz,
Sizden çok sayıda mektup aldık.
Sevdiğiniz gazetenizi ayda bir değil
de, haftada bir yayınlanmasını
istiyorsunuz. Biz de sizlerin sesinize
kulak verdik ve bu yılın Şubat ayından
itibaren Kırcaali Haber gazetesini
önce 15 günde bir, Mart ayından
itibaren ise haftada bir yayınlamaya
başlıyoruz.
İnşallah sizlerin sayesinde ve
sponsorlarımızın maddi desteğiyle
her hafta huzurlarınızda olup, daha
da güncel haber almanıza imkan
sağlayacağız.

stan arasındaki dostluk ilişkilerinin
bölgenin kalkınması konusunda iyi
ve yararlı işler yapılmasına yardımcı
olduğunu belirterek, "Bu işbirliğimiz
aynı zamanda komşu ülkelerin
de AB üyesi olmasına yardımcı
olmaktadır. Çünkü Balkanlarda istikrar ve barışın sağlanması sadece
bu şekilde mümkün olacaktır" dedi.
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Kristalina Georgiyeva
Bulgaristan’ın Avrupa
Komisyonu üyesi adayı

Rumyana Jeleva’nın adayılıktan çekilmesinden

sonra Bulgaristan’ın Avrupa Komisyonu üyesi
yeni adayı Dünya Bankası Başkan Yardımcısı
Kristalina Georgiyeva oldu. Muhalefet adaylığını
memnuniyetle karşılarken Brüksel adaylığına
tam not verdi. Kristalina Georgiyeva, Maliye
Bakanı Simeon Dyankov’tan sonra Borisov
hükümetinde Dünya Bankası’ndan gelen ikinci uzman oldu. Bulgaristan Radyosu’nun “
Kristalina Georgiyeva’yı teklifinizi kabul etmek için nasıl ikna ettiniz”şeklindeki sorusuna
Başbakan Boyko Borisov şöyle cevap verdi:

Kristalina Georgiyeva
“Bayan Georgiyeva’nın son aylarda mali
ve ekonomi politika kararlarında benim
danışmanım ve yardımcım olduğu bir ger-

çek. Hükümette Başbakan yardımcısı olarak
görev alması gündemdeydi ancak Dünya
Bankası’ndaki sorumlulukları çok ciddiydi.
Gelişen olaylar çabuk karar almamızı ve Brüksel ile Avrupaatlantik partnerlerimize Avrupa
standartlarına cevap veren bir adayımızın
olduğunu göstermemiz gerekiyordu.”
Bulgaristan hükümeti, Bulgaristan lehine
çalışmalarının dışında ülkemizin Avro Bölgesine-ERM2’nin bekleme odasına girmesi için
Kristalina Georgiyeva’ya bel bağlıyor. Dünya
Bankası Başkan Yardımcısı, Aralık ayında
Bulgaristan Radyosu’na verdiği demeçte,
Bulgaristan’ın AB’nde otoritesini yükseltmek
için tüm potansiyele sahip olduğunu söyledi.
Kristalina Georgiyeva devamla şöyle konuştu:
“Avrupa, ülkemize karşı biraz güvensizlik besliyor ancak ülkemizin başarmaması imkansız.
Tam tersine. Bulgaristan’ın başarısı, Avrupa’nın
da yararına, çünkü bizim başarımız onların da
başarısı sayılır. Saygı çok kolay kaybedilir, ancak çok zor geri kazanılır. Bizler, Bulgaristan
vatandaşı olarak üstlendiğimiz yükümlülükleri
yerine getirmemiz gerekiyor. Bulgaristan’ın imajı
sadece hükümete bağlı değildir. Dünya bize
hangi gözle bakıyor, bu hepimize bağlıdır.”
Uzmanlar ortak bir görüşü paylaşıyor: Kristalina Georgiyeva, Bulgaristan’ın Brüksel için en
iyi seçeneğidir. İyi bir kariyer sahibi, uzman
olarak mükemmel bir otorite kazanmış ve 60
ülkede yürüttüğü çalışmaları sonucu deneyim
kazanmış bir uzmandır. Deyim yerindeyse
Kristalina Georgiyeva “Kadife eldiven içinden
demir el” ile yönetiyor.
Kristalina Georgiyeva, Mart 2008’den bu yana
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı, Dünya
Bankası Sekreteri ve bu yüksek göreve gelen
ilk Doğu Avrupalı oldu. Kendisi, “yeşil” ekonomi
konusuna odaklanmış bir uzmandır.
“Kanaatimce, Bulgaristan, bu konuya odaklanmak için hayli büyük imkanlara sahip-diyor
Kristalina Georgiyeva ve devam ediyor. “Ülkemizde, enerji verimliği son derece düşük
olduğu için tasarruf etmek için birçok şey yapabiliriz. Bu hem ekonomimiz, hem de çevremizin
yararına olur. Ekonomimiz tamamen turizm ve
tarıma bağlı olduğu için iki sektörde de imkanlar çok büyük.”
Şevkiye Çakır - BNR
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TÜRK DİZİLERİ,
BULGARİSTAN'DA
REKOR KIRIYOR
Nova Tv, Serhan Yavaş, Özlem Yılmaz
ve Sinem Öztufan'ın Başrolleri
Paylaştığı Unutulmaz'ı Haftanın 5
Günü Arkası Yarın Gibi Yayınlıyor…

Her hafta Çarşamba akşamları ATV ekranlarına
gelen ve ilgi odağı olan Unutulmaz, Bulgaristan
NOVA TV'de de reyting rekorları kırıyor.
Yayına girdiği ilk günden bu yana büyük
beğeni kazanan ve kısa sürede tiryakilik yaratan Unutulmaz'ın 25 bölümünü Bulgaristan'da
yayın yapan NOVA TV geçtiğimiz günlerde satın
almıştı…
Bulgaristanlı izleyicilerin de kısa sürede sevdiği
Unutulmaz, Türkiye'deki gibi haftada bir gün
değil, haftanın beş günü prime time'da ekrana
geliyor… Arkası Yarın tadında soluk soluğa
izlenen Unutulmaz'ın Bulgaristan'da şimdiden
fanları oluştu… internette hakkında bloklar
oluşturuldu…
Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri
üzerine çeken Unutulmaz'ın başrol oyuncuları
Serhan Yavaş, Özlem Yılmaz ve Sinem
Öztufan'ın hayranları diziyi izlemek için yayın
saatini iple çekiyor…
Balkanlar'dan Sonra Ortadoğu'da da Unutulmaz Fırtınası Esecek…
Yapımcılığını Stil Medya/Ahmet Bayram'ın,
yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in yaptığı
U n u t u l m a z 'a S . A r a b i s t a n ve S u r i ye
televizyonlarından da talep olduğu, Balkanlar'dan
sonra yakında Ortadoğu'da da Unutulmaz
fırtınası eseceği belirtiliyor.
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Mehmet Fikri’nin Pedagojik Görüşleri
Mehmet Fikri Osmanpazarı kasabasında
doğmuştur. Uyanık bir ailenin oğludur. Doğduğu
şehirde ortaokulu bitiriyor. Bir sıra Edirne’de öğrenim
görüyor. “Nüvvab”tan 1932 yılında mezun olur. Okullarda hocalarıyla tartışmaları olur.” “Medeniyet”
gazetesinde etkili yazılarıyla pedagojik görüşlerini
dile getirir. Son derece dürüst bir insandı. Şiir ve düz
yazılarında yolsuzlukları olanca şiddetiyle eleştirir.
Filibe’de vaizlik yapar. Türkiye’ye gitmeye muvaffak olamaz. Bir Bulgar kızı ile evlenir. Kız Fikriye
adını alır. Bu evlilik ona baskılar getirir. Huzursuzluklar gelir başına. Kendi ünlü bir din adamı ve
şairdir. Güçlü kalemiyle “Medeniyet” gazetesinde
yazıları halk tarafından çok beğenilir. Bazı yazıları
insanlığa seslenme değerindedir. Sağlığında eserlerini kitaplaştıramamıştır. Kendi halkına arka çeviren yaltaklardan nefret eder. Okurlarını da etkileyerek pedagojik görüşleri dile gelir. Halkının sadık
evlâdıydı, Türk gençlerine öğüt ve cesaret vererek
pedagojik görüşlerini ifade etmiş oluyordu. Kalbine
şeytan yuva kurmuşları uyarıyormuş. Mehmet Fikri
çok zeki ve aşırı derecede adaletçi bir aydındı.
Bir kaç zaman “Nüvvab”ta öğrencilik yapmıştım.
O yıllarda Mehmet Fikri’nin hanımı küçük kızıyla
okula geldi. Rahmetli kocasının şiirlerini kitap halinde toplamıştı. Kitap hemen kapışıldı. Bende aldım.
Bir “solukta” okudum. Şairin şiirleri su gibi akıyordu.
Onun şiir kitabı 1947 yılında Şumnu’da basıldı. “Kır
Çiçeklerim” ve “Armağanım” eserleri basılamamış.
Mehmet Fikri’nin “Pirin”, “Bulgar Bayrağı” gibi manalı
şiirlerine benzer şiirler bir başka yaratıcı tarafından
yazılamamıştı. O, vatanın güzellikleri üstüne yazdığı
şiirleri insanı çok etkilemektedir. Eserleri eğitici güce
sahiptir. Okuyucuyu etkileyerek pedagojik görüşlerini
dile getirmektedir. Dostu Mehmet Kocabaş onun
hayatını kaleme almış. Bu güzel kitap Bursa’da
yazılmıştır. Onu severek okudum. Bu zeki, dürüst,
peygamber ruhlu şair ve yazar Mehmet Fikri Hüseyin
1941 yılında Allahın rahmetine kavuşmuştur. Nur
simalı Mehmet Fikri 33 yaşında toprağa verildi.
Onun adı ve şöhreti dillerde dolaşmakta. Şiirleri
günümüzde de büyük bir zevkle okunmaktadır. O
ölümsüzlüğe kavuşmuştur, çünkü büyük bir insan
ve vatanseverdi. Onun ölüm ve talihi Sabahattin
Ali’ninkine benzemektedir. Kim bilir ne değerli eserler yazacaktı. Elime geçen şiirlerine değinelim.

Bulgar Bayrağı

Bir buse ver, bayrağım,
Şereflensin dudağım,
Yaşadıkça dünyalar,
Senin gölgen durağım?

Vatan Sevgisi

Hepimizin öz anası
Sensin güzel, şirin vatan.
Gönlümüzün hep duası:
Yaşa var ol, Bulgaristan!

Pirin

Güzel Pirin, güzel Pirin!
Yaz günleri sen pek şirin.
Hoş hoş kokar çiçeklerin
Eserken yel serin serin.

Türk Gencine

Korkma, yürü, ümidisin milletin
Her manii yıkar, ezer himmetin.
Tuttuğun yol ferakkinin yoludur,
Kalbin, fikrin emel ile doludur.

Temenni

Güller soldu, bülbül sustu, kalblerde,
Bir ateş var saçılmakta etrafa..
Matem ve yeis hökmüferma heryerde,
Ateşli bir hücüm var insanlığa.
İnsanlığın geleceği için
korkunç bir rüya görünce,
Bu şiiri kaleme almıştır şair.

Meslek aşkı

Ayna gibi temizlerim heryeri,
Sever beni hocaların herbiri.
Hayatımın temel taşı hizmettir
Hizmet benim için büyük devlettir.

Güleriz

Biçareler yokluğun tazıyikından ağlarken,
Gözlerinin yaşları ırmak gibi çağlarken.
Ne acâib fertleriz, ne kahraman erleriz.
Yerler gökler ağlarken tatlı tatlı güleriz.

Doç. Dr. Hüseyin Mevsim’den Yeni Kitap
“BULGAR GÖZÜYLE BURSA”

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Mevsim’in
İstanbul Kitap Yayınevi’nden yeni çıkan Bulgar
Gözüyle Bursa başlıklı kitabının Önsöz’ünü
sunuyoruz.

ÖNSÖZ
Ülkemizde Osmanlı üzer ine yapılan
araştırmaların başlıca eksikliğinin, yüzyıllarca
İmparatorluk sınırları içinde yer almış Balkan Slav halklarının kendi dillerinde yarattığı
kaynakların yeterince bilinmemesinde yattığını
düşünmekteyiz. Sözünü ettiğimiz kaynaklar
arasında halk yaratıcılığı, süreli yayınlar, gezi
notları ve anılar kuşkusuz son derece önemli
yer tutar. Batı dillerindeki kaynakların görece iyi
tanındığı Osmanlı tarih yazımında, ne yazıktır
ki, Bulgar, Sırp, Hırvat veya Slovenlerin yazınsal
mirası hakkında bilgimiz kısıtlıdır. İlber Ortaylı’ya
göre, “karşılıklı arşiv tetkiklerinin zorluğu” ve
“filolojik noksanlık”tan kaynaklanan bu durumun giderilmesiyle, yüzyıllarca İmparatorluğun
unsurları arasında yer alan Balkan Slavlarının

“içten” bakış açısı, Osmanlı’nın farklı boyutlarını
yakalamamız ve değerlendirmemiz bakımından
büyük önem kazanacaktır.
Bulgar Kaynaklarında Rumeli ve Anadolu

Onlar

Kısılınca kuyrukları
Epi keman çaldı onlar,
Çıkmayınca umdukları
Yer altına daldı onlar.

Feleğin dersi

Dinleyiniz bugün gazeteci başları.
Zan itmeyin felek artık bizi takip itmeyor.
Yeter artık üzerime fırlattınız taşları.
Tuttuğunuz yollar yine selama gitmeyor.

Hicranı müebbet

Kara toprak içinde beyaz beyaz tenin ne halde?
Çürüdü mü kefenin ıstırabın varmıdır,
Ebeveynin bak her an düşüncede, mecalda,
Kabrin nasıl şenmidir yoksa gayet dar mı?
(ölen dostunun oğlu üzerine)

Bedbaht gönül

Güneş doğar kâinata nur saçar,
Fakat gönlüm karanlıkta hep ağlar.
Ah şu tezcil itti beni pek naçar.
Emellerim söndü kalbim kan ağlar.
Gurur
Ben bir gencim bastığım yer..
Kuvvetimden sanki titrer.
Ufuk bile küt küt inler
Ardında bir ses var gibi..

Görmeseydim

Kör olarak gelse idim cihana,
Üzülmezdi belki ruhum bu kadar.
Kapansaydım keşke dar bir zindana..
Olmasaydı kalbim ruhnedar!
Şiirlerindeki bu dörtlüklerden görüldüğü gibi Mehmet Fikri son derece ince ruhlu, duygulu, temiz
ruhlu, adaletçi, insan sever, dürüst bir eşsiz insan.
Okuyucuyu etkileyerek görüşlerini sergilemektedir.

Niyazi RAMADAN
Tanıklıkları başlıklı kapsamlı tasarımızla bu
eksikliğin giderilmesi yönünde küçük de olsa
bir katkı sağlamayı umut ediyoruz.
Tasarının ilk adımı niteliğindeki Bulgar Gözüyle
Bursa konulu çalışmamızda, Osmanlı’nın ilk
başkenti, Uludağ eteklerindeki eşsiz kent,
ipekçiliğin merkezi, kaplıcalar diyarı Yeşil Bursa ile ilgili 19. yüzyıl ortasından 20. yüzyılın ilk
yıllarına dek uzanan zaman diliminde, Bulgar
süreli yayınlarından gezi notu ve anılara değin
farklı türlerde kaleme alınmış tanıklıklara yer
verilmektedir.
Gerek Nikola Naçov, gerekse Vasil Kınçov ve
Petır Daskalov’un yolculuk notu ve anı karışımı
yapıtları, 1870’li–1910’lu yıllarda Bursa ve yakın
çevresindeki toplumsal yaşam, doğal felâketler,
İstanbul–Mudanya–Bursa arasındaki ulaşım
koşulları, ticaret etkinlikleri, üretim, eğitim sistemi, azınlık okulları, etnik katmanlar arasındaki
ilişkiler, bölgenin coğrafyası, camiler ve sultan
türbeleri gibi tapınak ve sivil anıtlar, yaygın söylenceler ve birçok başka konu hakkında bilgi
içermektedir.
Bulgar Gözüyle Bursa başlıklı çalışmamızın
Bursa kent tarihi araştırmalarına katkı
sağlayacağı umudunu taşıyorum.
Doç. Dr. Hüseyin Mevsim,
Kasım 2009, Ankara
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Hoşgörü’nün hüküm sürdüğü bir yer: MİNERALNİ BANİ BELEDİYESİ
Tabiat ana Rodoplar’ın kuzeyindeki
Ayıdağ’ın eteklerinde sıcak kaplıca
sularını fışkır tarak c ömer tliğini
göstermiş. Buraların ılıman iklimi,
toprakları tarım ve hayvancılık için
çok elverişli olduğu kadar şifalı suları
da uygarlığın her döneminde insanları
celbetmiş. Şifalı suların bulunduğu
Ayıdağ eteklerinin kuzeyinde Haskovo
Banyoları olarak bilinen yerleşim yeri
şimdi Mineralni Bani belediyelik köy
olarak geçiyor.
Sonbaharda buraların ayrı bir güzelliği
var. Envai çeşit ağaçlarla kaplı ormanda sonbaharın mor çiğdemleri daha
fazla dallarda tutunamayıp tek tek
yerleri bezemeye başlayan sararmış
yaprakların altında kalarak bu mevsime
elveda diyorlar.
Yirmi yıl önce tarihe gömülen komünist
rejim yıllarında bu yerleşim birimine
çok önem verildiği, bugün burada eski
dinlenme evlerinin, sanatoryumların
çokluğundan belli. Değişik kurum,
kuruluşlar ve teşkilâtların burada dinlenme evleri özelleştirme döneminde el
değiştirmiş ve atıl duruma düşmüşler.
Yirmi yıldan beri süren demokratik
rejim yıllarında hiçbir hükümet döneminde belini bir türlü doğrultamayan
ülke ekonomisinin son yıllarda dünyayı
kasıp kavuran finansal krizden daha
da etkilendiği görülüyor. Köy merkezinde birkaç müteşebbisin hizmete
soktuğu oteller şöyle veya böyle buralara gelen misafirlerin konaklanmasını
karşılayabiliyor, lâkin eski dönemdeki
yüzlece yatak kapasiteli otellerin sık
sık el değiştiren bir ticari araç olmaktan
başka pek bir şeye yaradığı yok.
Bir zamanlar otel olarak faaliyeti
bulunan binaya yıllar önce belediye
çalışanları yerleşmiş. Üç dönem, sekiz
yıldan beri burada söz sahibi-belediye başkanı-Haklar ve Özgürlükler
Hareketi’nin temsilcisi Orhan Şaban.
Orhan Şaban’nın asıl mesleği mühendislik. Halk ona parti görevi vermiş
ve bugün bölgede on iki köydeki 8 bin
nüfusun siyasi, ekonomik ve kültürel
sorunlarıyla ilgileniyor. Haskovo iline
bağlı Türk iki belediye başkanından biri
olan Orhan Şaban, belediye sınırları
içinde sadece köylerin olmasının,
sorunları da beraberinde getirdiğini
söylüyor. Genelde Türklerin yaşadığı
köyler komünizm döneminde uygulanan çifte standarttan nasibini almış.
Yirmibirinci asrın başında halen bazı
köylerde içme suyu bile bulunmadığını
ve son yıllarda altı köye içme suyu hattı
çektiklerini ifade eden Başkan Orhan
Şaban, son yıllardaki çalışmalarını
anlatırken,

“Bazı köylerde içme suyu sorunlarını
çözüme kavuşturmaya çalışırken
mevcut on iki köyden onunda atık
su kanalizasyonu sorununu çözdük.
Sarnıç (Sırnitsa) diye bir köy var, yani
benim doğduğum köyde Bulgaristan’da
birçok kasabada olmayan atık su arıtma

meksizin bir siyaset yönetmekteyiz.
Benden önceki Haklar ve Özgürlükler
Hareketi’nden belediye başkanı seçilen
Yaşarali.. döneminde belediye yönetimi
bu köydeki Hristyanlar için kilise yaptı.
Bunun içindir ki belediyemizde altı
Türk, altı Bulgar köyü vardır ve seçim-

tesisi hizmete girdi. Bu tür harcamalar
için Avrupa fonlarından faydalanıyoruz.
Bu yıllarda buralarda en önemlisi proje
üretmek. Kabul edilen projelere Avrupa
Birliği’nden kaynak sağlanıyor. Haskovo köylerinde yaşamakta olan Türkler
89 göçünde daha sabırlı davrandılar ve
bugün Karamanlar köyü gibi bin kişilik
nüfusu olan köylerimiz var. Yine büyük
köylerden biri de Durakköy. Bu köylerin
nüfusu göçten sonra ancak yüzde on
azaldı. Komşumuz Kırcaali ilinde birçok
köy haritadan ve tarihten silinirken biz
köylerimizde anaokullarını tamir etmek
zorundayız ve halihazırda bu yıl görev
yaptığımız belediye sınırlarına dahil
köylerde üç dört anaokulunu yeniledik.”
diyor.
Halkın bu çalışmalardan memnun
kalıp kalmadığını sorduk Başkan’a. O
da büyük bir keyifle cevaplandırdı bu
sorumuzu.
“Bulgarlarda bir atasözü vardır:
Deliller konuşurken, Tanrılar bile
susar. Baştan beri bu halka iyi hizmet
vereceğimizi vaat ederek iktidara getirildik. Sözümüzde durduk ve seçmenimizi memnun ettik ki, ilk seçimlerde
yüzde 55 oyla kazandığımız seçimleri
son dönemde yüzde 65’e çıkardık.
Bu da halkımızın menuniyetini yerine getirmiş olmamızdandır. Ayrıca
şunu da belirtmeliyim ki, biz seçimleri
kazandığımız günden itibaren bize
oy verenle vermeyen arasında ayrım
yapmayız. Milliyet, din, dil farkı gözet-

lerde bize Bulgar vatandaşlar da oy
vermektedirler. Köylerdeki camilerimiz
gerek özel kişilerden, gerek belediye
bütçesinden yardım alınarak onarıldı.
Bir çok camiye minare dikildi. Ayrıca
hoşgörü politikalarımız sayesinde Müslüman ve Hristiyan gençler arasında
evlilikler olduğunu da görüyoruz. Komünist dönemde bu belediyede sadece
bir iki Türk memur çalıştırılırken şimdiki
dönemde oylara göre çalışanları
paylaştırsak on iki Bulgar çalışmalıydı,

oysa biz yine hoşgörümüzü muhafaza
ediyoruz ve bugün burada çalışan
Bulgar soyundan vatandaşların sayısı
otuzu aşmaktadır.”
Kaldığımız günlerde bazı köyleri de

ziyaret etme fırsatı oldu. Hangi köye
gittiysek asfaltlanmış yollardan geçtik,
gece ışıklandırılmış parklar gördük.
Artık köylerdeki atık su kanalizasyonları
sayesinde insanlar bir şehirli gibi
banyoda ve tuvaletlerde istediği kadar su kullanıyor, çamaşır makinesini kullanıyor. Belediyenin bulunduğu
Banyolar köyünde park düzenlemesi
çalışmalarını yakından gördük, köyün
merkezindeki tarihi kaleye çıkıp gezdik.
Başkan Orhan Şaban belediye sınırları
içinde 52 tarihi ve kültürel eserin
bulunduğunu anlatırken, 17. asırdan kalan bazı belgelerin o dönemde buraların
asırlık ağaçlarla kaplı olduğunu, daha
sonra buradaki ağaçları kesip Meriç’in
derin sularındaki kayıklarla Edirne
ve İstanbul’a yakacak odun olarak
taşındığının belirtildiğini anlattı. Ayrıca
buranın Akdeniz’e çıkan bir kervan
yolu olması hasebiyle Romalılar döneminde buradaki mevcut 14 adet sıcak
şifalı su kaynağının etrafında 12 bin
nüfusluk Toplitsa adında bir kasaba
bulunduğunu anlatan Başkan Şaban;
“Ne yazık ki bu kasaba Osmanlı döneminde gelişememiş, bilakis burası o
dönemde askeri kışla olduğundan
eski Roma kalıntıları da günümüze kadar pek korunamamış. Yine de kayda
değer tarihi kalıntılardan “Şaraphane”,
”Meryem Ana’nın ayak izi”, “Kale”
gibi görülebilecek eserler mevcuttur.”
açıklamasını yapıyor.
Günümüzde belediyeciliğin sadece
kanal, park, yol yapmaktan ibaret
olmadığına değinen Başkan Orhan
Şaban, iki yıldan beri Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan halkının kültürel et-

kinliklere de ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Tüm köylerde okuma evleri faaliyettedir. Burada kütüphanelerimiz var,

Devamı Sayfa 5’de
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SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

Kırcaali “Ömer Lütfi” Kültür
Derneği Folklor Ekiplerine eleman
alınacak.
Türkü ve dans yeteneği olan 7
- 15 yaş arasında olan çocuklar
Derneğe baş vurabılır.
İrtibat tel. 0361 / 6 21 51
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Vladimir Kazançev, Kırcaali GELECEKTE HASTALANMAK YOK!
Belediye Sekreteri ile Görüştü
Bu günlerde her iki

Kırcaali Belediye Sekreteri Sezgin
Bekir Rusya federasyonu Elçiliği Genel
Müşaviri Vladimir Kazançev ile görüştü.
Sayın Kazançev Kırcaali “Rusya

Belediye Sekreteri Sezgin Bekir
arasındaki görüşmenin konuları
iki ülke arasındaki iyi ilişkiler oldu.
2004 yılında Kırcaali Belediyesi,

Dostları” Kulübünün daveti üzerine
bu ziyareti gerçekleştirdi ve Rus-Türk
Savaşında General Födor Çernobuzov
önderliğinde Rus askeri birliğinin şehre
girmesinin 132.yılı sebebiyle organize
edilen kutlamanın özel konuğu oldu.
S ay ı n K a z a n ç ev ve K ı r c a a l i

Vladimir Belediyesi ile iş birliği
anlaşması imzaladı. Beş yıldan bu
yana da iki belediye eğitim ve kültür alanında ortaklıklarını geliştirme
çabasındadırlar.

Kırcaali Belediyesi

“Hitır Petır”, “Dimitır Dimov” Tiyatrosunun
Yeni Yılın İlk Temsil Başlığı Oldu

Kırcaali “Dimitır Dimov” Tiyatrosu, “Hitır
Petır” oyununun ilk temsilini dolu salon
önünde sundu. Yaklaşık yirmi yıl sonra
“Hitır Petır” oyunu tekrar Kırcaali sah-

nelerine döndü. Oyunun yönetmeni
Dimitır İgnatov’dur, müzikleri ise
Petır Deeniçin’e aittir. Oyun büyük
ve küçükler tarafından seyredilebilecek ve 20 yıl önce olduğu gibi
bugün de güncelliğini yitirmeyen
Panço Pançev’in masalları üzerine
uyarlanmıştır. Çocuklar, Borislav
Hristov, Petır Atanasov ve Rusalina
Maynolovska tarafından canlandırılan
kahramanlarla eğlenceli dakikalar
geçirdiler.
Kırcaali Belediyesi

Gündem

kişiden biri hükümetimizin
girişmiş olduğu sağlık
reformu bizleri nereye
götürüyor sorusunu kendİsmail Köseömer
isine sormakta. Görünen
o ki, GERB Hükümeti ve
iskobg@yahoo.com
Sağlık Bakanı Nanev’in
bu hızlı ve altyapısı önceden
okuyucularıma bırakıyorum. Gecen
hazırlanmayan hastane sayısını
hafta gerçekleştirilen protesto gösdört yüzden yüze indirme isteği
terisine yöre halkından iki binin üzsıradan vatandaşı çok zar durumda
erinde kişi katıldı. Adını söylemek
bırakacaktır, hele, yalnız ve ulaşımı
istemeyen protestoculardan biri
zor yerlerde yaşayan büyüklerimmevcut durumu şöyle özetledi. ”Ben
izi. Sağlık Bakanı Nanev’in sürekli
otuz iki yıldır burada yaşıyorum ve
söylediği bir cümle var: “Sağlık
bu hastane hep var olmuştur ve
sektöründeki reformun asıl amacı
bizler herhangi bir muayene için
hastalara daha iyi sağlık hizmeti
Kırcaali’ye-Plovdiv’e veya Sofya’ya
sunmaktır. Şu anda çoğu hastane
veya başka bir yere gitmeliyiz. Olasadece bina olarak ayaktadır oysaki
cak şey değil! Hepimiz protesto
hastaneler insanların güvenilir sağlık
hakkımızı kullanacağız ve bu hasyardımı alabilme yerleri olmalıdır. ”
taneyi korumaya çalışacağız. ” O
Nasıl oluyor da Sayın Nanev, Bakan
sırada yakından bir ses “Gerekirse
olmadan önce Bulgaristan çapındaki
ayaklanacağız!” diye fısıldadı.
tüm hastaneler iyi ve güvenilir sağlık
Bu bölge ekonomik açıdan güçlü
hizmeti sunuyordu da birden bire
değil, dolayısıyla refah seviyesi de
ne oldu da o hizmeti verebilmeyi
Bulgaristan genelinin çok altında.
bıraktılar? Sürekli gelişmiş ülkeler
Bir de, buna coğrafi konum eklenile kıyas yapılıyor, oysa bizler ne
ince durum daha da vahim oluyor.
o ülkelerin medeniyet seviyesinde
Bölge rakımı üç yüz kırk ile bin iki
ne de onların refah durumundayız!
yüz kırk metre arasında değişiyor
Bununla kalmayıp dünya ekonomik
ve çoğu yerde arazi aşırı engebeli
krizini de hep sorumlu göstererek
oluyor. Rodop dağında bulunan
halkın psikolojisiyle oynamaktalar.
bir ilçenin durumu düz arazide buBu gün itibariyle Sağlık Kasası’nın
lunan herhangi başka bir ilçeyle
elinde bir milyar beş yüz milyon leva
aynı parantez içine koyulamaz,
yedek para mevcuttur! Bölgemizi
ne de aynı seviyede tutulamaz
hele hele Ardino (Eğridere) ilçesive de tutulmamalı. Bakalım hava
ni yakından ilgilendiren soruna
koşullarının kötü olduğu bir günde
dönecek olursak, hemen insanın
acil müdahale gereken bir hastaya
aklına şu soru gelmekte “Acaba
hava sağlık yardımı nasıl gelecek?
bu kararları alanlar sadece hastaCankurtaranlı helikopter nerenelerin ekonomik yanını düşünerek,
den kalkacak ve o hastaya nasıl
yani gelir-gider yanını düşünerek,
ulaşacak? Evet, gelecekte hastaödedikleri vergilerle devleti ayakta
lanmak yok geri kalmış ve fakir
tutan insan faktörünü ikinci plana mı
ülkelerde gibi imamı, papazı ya da
koymaktalar? ”Takdiri siz saygıdeğer
hahamı çağırmak var!

Hoşgörü’nün hüküm sürdüğü bir yer: Köy muhtarı hayır için
MİNERALNİ BANİ BELEDİYESİ
çeşme yaptı
Sayfa 4’ten devamı...

özellikle kış aylarında folklor çalışmaları
faaliyete geçiyor. Her yıl burada Balkan
ülkelerinden çocukların katılımıyla çocuk
folklor şenlikleri yapılıyor ve bu şenliklere
yaklaşık üç bin kişi katılıyor. Bu arada
köydeki eski altyapıdan faydalanarak
Veliko Tırnovo Üniversitesi’ne bağlı özel
bir kolej projemizi faaliyete geçirme
çalışmalarımız var.” diyor. Son olarak
başkana yine kaplıca merkezi Pavel
Banyo’nun son yıllarda daha düzenli
olduğunu ve geliştiğini söyleyince o bunun sebebini şöyle açıkladı:
“Evet, tespitleriniz doğrudur. Ne yazık
ki, orası, yani Güller Vadisi’ndeki Pavel
Banya kaplıcaları bizden daha hareketli, sebebi ise vaktinde özelleştirilmeye
başlandığında bizim buradaki sanatoryumlardaki sağlık ekipmanlarının oraya taşınmasıdır. Bizim burada altyapıyı
çökerttiler. Şimdi yeniden toparlanması
uzun zaman alacak. Yerli ve yabancı
özellikle Türk işadamlarından bazıları
bizim burada yatırım yaparak, buralardan arsa alanlara cesaret verdil-

er. Ben yerli yatırımcılardan Todor
Boyacıev, Türkiyeli yatırımcılardan
Salim Yaman ve Galip’in adını anmadan edemeyeceğim. Şu anda bu
işadamları faaliye geçirdikleri turistik
tesislerde dört dörtlük hizmet vermekteler. İnşallah gelecekte burada
daha nice turistik ve imalat tesisleri
açılacaktır. Özellikle gelecek yıl
açılması beklenen Kırcaali-Makaz
yoluyla Yunanistan’ın Gümülcine
kasabasına bağlandığımızda oradan
da buraya kaplıcalarımızda şifa bulmak için Yunanistanlıların geleceğine
inanıyoruz. İşte o zaman burada daha
bir nebze canlılık olur, burası da eski
günlerdeki gibi cıvıl cıvıl insan sesiyle
kaynar”.
Evet, insanı yaşatan umuttur, iyi günlerin geleceğine inanmaktır umut. Biz
de canı gönülden buradaki insanların
daha müreffeh, daha huzurlu ve maddi
sıkıntılardan kurtulmuş, yaşadıkları
köylerin daha canlı ve imar edilmiş bir
kaplıca merkezine dönüşmesini dileriz.
RUMELİ DERGİSİ

Mestanlı Belediyesine bağlı
Austa köyü Muhtarı Mustafa
Emin hayır için bir çeşme yaptı.
Çeşme Lale köyü yakınında
Nanovitsa köyüne giden yolun

üzerinde bulunuyor. Kendi
başına inşa eden çeşmeyi Mustafa Emin rahmetli oğlu Ahmet
Emin için yaptırdığı belirtildi.
KH
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Yemeklerimiz

Deyimler ve öyküleri

AŞURE
MALZEMELER;
1,5 su bardağı aşurelik buğday
yarım su bardağı nohut
yarım su bardağı kuru fasulye
yarım su bardağı kuru üzüm
10-15 adet kuru kayısı
1 su bardağı yer fıstığı
7-8 adet kuru incir (ben evdekiler yemediği için tercih etmiyorum)
1 adet elma
2 su bardağı şeker
tuz
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz yada fındık içi
tarçın

Sayfa 6

Öküz altında buzağı aramak

Zengin bir toprak ağası, sahip olduğu pek çok koyun, sığır, at, manda ve keçi
gibi hayvanları, ortakçı köylülerine, doğan yavruları almak şartıyla verirmiş.
Her yıl doğumlarından sonra köylere giderek yeni doğan yavruları aşırı bir
titizlikle sayar, kaydedermiş. Bunu yaparken de mutlaka her hayvanı yavrusu
ile beraber görmek istermiş.
Sayım ve kayıt yaptığı bir gün, inek sandığı irice bir öküzün altında buzağısını
göremeyince, boynuzundan tutup: “Hani bunun buzağısı?” diye bağırmaya
başlamış.
İlk anda, ortalıktaki telaştan olsa gerek, köylü de şaşırıp başlamış buzağıyı
aramaya. Ağa da bir hırsızlık yakaladım diye şamatayı arttırmış. Bir aralık
köylülerden biri durumu fark edip, “Ağam, o hayvan inek değil öküzdür. Öküz
altında buzağı aranır mı?” demiş.
***
Bu deyim, olmayacak şeyleri bahane etmek manasında kullanılır.

YAPILIŞI;
Nohut ve kuru fasulyeyi 1 gece önceden aynı kapta ıslatın. Daha sonra suyunu
süzüp, düdüklü tencereye aktarın. Üzerini iki parmak geçecek şekilde soğuk su
ilave edip 30-35 dakika kadar kaynatın.
Buğdayları güzelce yıkadıktan sonra suyunu süzün. Sıcak su ile akşamdan
ıslatın. Bir tencereye aktarın. Buğdayların üzerine dört parmak geçecek şekilde
soğuk su ile yumuşayana kadar kaynatın.
Kayısı, üzüm ve inciri güzelce çöplerini ayıklayın ve yıkayın. Kayısılar ı tavla zarı
büyüklüğünde doğrayın. Bir tencereye kayısı ve üzümleri aktarın ve bunların
üzerlerini iki parmak geçen soğuk su ile 10-15 dakika kadar kaynatın.
Büyükçe bir tencereye kaynatılmış nohut ve fasulyeyi, buğdayı ve kuru meyveleri
sularıyla beraber aktarın. Suyu yeterli değilse yeterince kaynamış su ilave edin
10-15 dakika kadar daha kaynatın.
Altını kapatın. Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış elmaları, incirleri ve yer
fıstığını ilave edin. Bir çimdik tuz katın ve karıştırın. Tarçın ve cevizi servis
tabaklarına koyduktan sonra üzerine serpin. Eğer cevizi tencereye karıştırırsanız
aşureniz kararır.

Dokuz Doğurmak
Vaktiyle Çengeloğlu Tahir Paşa İzmir’de bozuk olan güvenliği düzeltmek için
gece belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı koymuş.
Bir gece zaptiyeler, yasağa uymayanları toparlayıp hükümet konağına
getirmişler. Sorgulamayı Paşa kendisi yapıyormuş. Sırayla her birine terletici
sorular sormuş. Dokuzuncu sıradakine gelince yine sormuş:
Ya sen? Tellalları duymadın mı? Ne diye sokağa çıktın bu geç
vakitte?
Adamcağız ter-telaş içinde:
Paşa hazretleri, karım doğuruyordu. Ebe aramaya çıktım, demiş.
Paşa hata ettiğini anladıysa da bozuntuya vermemiş:
Seni bu kez affediyorum. Fakat karın olacak hatuna söyle, bir daha
olur olmaz saatlerde doğurmaya kalkışmasın, demiş.
Zavallı adam evine koşmuş, nefes nefese loğusa döşeğindeki karısına
seslenmiş:
Karıcığım nasılsın? Neyimiz var?
Kadın sitem etmiş:
Sen ne biçim adamsın. Hani ebe aramaya gitmiştin. Kim bilir nerelerde
eğlendin. Benim nasıl doğurduğumu biliyor musun?
Adam telaşla cevaplamış:
Bre hatun, sen ne sayıklıyorsun? Sen bir kere doğurdun. Ben sıradaki
sekiz kişiden sorgu nöbeti bana gelinceye kadar dokuz doğurdum.
***
Bu deyim, merakla, sabırsızlıkla, biraz da korkuyla beklemek manasında
kullanılır.

Şifalı Bitkiler
BROKOLİ:
Kansere karşı bizi koruyan ve ömrümüzü uzatan müthiş bir sebze.
Çok miktarda kalsiyum içerdiği için kemik erimesine birebir. Mineral
ve demir eksikliğini gideren brokoli, vitamin deposudur. Brokoli
tutkunlarında ender olarak bağırsak ve akciğer kanseri görülür, kalp
dolaşım hastalıklarına da pek fazla rastlanmaz. Kadınlarda göğüs
kanserini önler.Göğüs kanserine ve spinabifida hastalığına karşı etkili.
Brokoli bol miktarda, göğüs kanseri riskini azaltan ‘indole’ adlı bir madde
içeriyor. İndole, göğüs kanserine neden olan östrojen bozukluklarını
engelliyor. Ayrıca brokolinin diğer bir özelliği de, spinabifida hastalığını
(doğuştan belkemiğinde son omurun kapanmamış olması) önlemesi.

HURMA:
Bugüne dek kalp ve damar hastalıklarından korunmada elmanın sihirli
gücü biliniyordu. İsrailli bilimadamları kalbin gerçek dostunun hurma
olduğunu kanıtladı.
İsrailli bilim adamları, hurmanın, kalp ve damar hastalıklarından
korunmak için önerilen elmadan daha etkili olduğunu açıkladılar.
İsrail’de yapılan bir araştırmada, elma ve hurmanın yararları
karşılaştırıldı. Hurmanın lif, mineral ve fenol açısından zengin
olduğunu söyleyen bilim adamları, elmada daha fazla bakır ve çinko
bulunduğunu, buna karşılık hurmada sodyum, potasyum, magnezyum,
kalsiyum ve demir miktarlarının elmadan iki kat fazla olduğunu belirttiler.
Bilim adamları, düzenli yenilmesi halinde kalp ve damar hastalıkları
riskini azaltan bu meyvelerin içindeki yararlı maddelerin daha çok
kabuklarında bulunduğunu kaydettiler.

Yiyeceklere dair bazı tavsiyeler
ve bilgiler
- Süt,

kaynatıldığı kabın kenarları yağlanırsa taşmaz.
- Et kızartırken yağın yanmamasına dikkat etmek lazım. Yanan
yağdan duman çıkmağa başlar ve ete is kokusu ve acılık verir.
- Tıkız etin suyuna kaynarken biraz sirke ilave edersek et
yumuşak olur.
- Balık bol tuzlu soğuk su ile yıkanırsa, çamur kokmaz.
- Ekşi şeyler umumiyetle sebzelerin kaynamasını geciktirir. Bu
sebepten sirke, limon tozu domates püresi ve yeşil domates
yemeğin pişmesi yaklaşınca konur.
- Dondurulmuş sebzeler, çözülmeleri beklenmeden kaynar suya
konmalı. Bu şekilde lezzet ve vitaminler muhafaza olunur.
- Vitaminleri koruyabilmek için pişmekte olan yemeği sadece
ağaç kaşıkla karıştırmalıyız.
- Patatesler kaynatılırken çatlamaması için peşinen bir iki yerden
çatalla delinir.
- Cücüklü patatesleri sadece soyulmuş kaynatmak lazımdır,
çünkü zehirli madde ihtira ederler. Soyarken cücük yerler daha
derince soyulur.
- Kaynatılmış patateslerin daha çabuk soyulmasını isterseniz
ateşten indirir indirmez soğuk suya koyun.
- Limonlar taze olarak uzun süre korunabilir. Kuru bir kavanoz
veya ağzı iyice bağlanmış bir naylon kese içinde tutmalı.
- Sebzeler mümkün mertebe kapalı kapta kaynatılmalı; C vitamini
bu şekilde iyi muhafaza edilir.
- Pasta keserken yapışmaması için bıçak her kesişten sonra
suya batırılmalıdır.
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Приключва укрепването Трайно безработните подават
на свлачищата край селата нова декларация - Образец 7
2010 година са трайно безработни
Нова дек ларация, наречена
Кос и Летовник
и вече внасят осигуровките
Образец 7, подават от тази
П р е з д е к е м в р и м.г.з а п о ч н а
укрепването на свлачищата
к рай с елата Кос и Летовник,
община Момчилград. Очаква се
строителните работи да приключат
до края на януари 2010г. Проектът
„Из г ра ж д ане и ук репване на
дребномащабна инфраструктура
за предотвратяване на свлачища
в с.Кос и в с.Летовник, община
Момчилгра д” е по Договор
BG161PO 0 011/4.1- 02 /20 08/013.
Финансирането се осъществява

за селото.Целта на съоръженията е
трайно стабилизиране на участъка
и осиг уряване на правилното
отвеждане на повърхностните води
в габарита на пътя. Конструкцията
вк лючва анкерна система,
изградена през опорна стена.
По проекта се укрепва и
свлачището в с. Кос чрез изливни
армирани пилоти, свързани с
армирани греди. Върх у тях е
излята армирана бетонова плоча,
която оформя пътното платно с

година трайно безработните,
които не получават обезщетения
от Бюрото по труда и не се
о с и г у р я в а т о т дъ р ж а в а т а,
домакините и студентите над 26
години, които също се осигуряват
сами. От тази година всички
те трябва да подадат в НАП
декларация Образец 7, която
съдържа информация за това
кога е възникнало задължението
да започнат да се осигуряват за
своя сметка. Срокът за подаване
е края на месеца, следващ
месеца, в който е възникнало
задължението.
Лицата, за които това е заварено
положение, т.е. към 1-ви януари

си сами, трябва да подадат
декларация Образец 7 най-късно
до 1 март тази година.
Задължението не се отнася
за лица, регистрирани в
НАП като самоосиг уряващи
се - едноличните търговци,
собствениците
или
с ъ д ру ж ниците в т ърг овс к и
дру жес тва, рег ис трираните
като упражняващи свободна
професия или занаятчийска
д е й н о с т, з е м е д е л с к и т е и
тютюнопроизводителите.
Глобата за неподаване на този
вид декларация е от 500 до 1
000 лева.

Ebeler gününde Kırcaali’de
bir kız çocuğu doğdu

по Оперативна програма
„Регионално развитие”(2007-2013),
съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Свлачището в с. Летовник беше
нарушило участък от пътя и беше
разрушило пътната настилка.
Съществуваше
опасност при
активизиране да бъде прекъснато
пътното платно, което е единствено

асфалтобетон. Геоложкият строеж
и по-специално наличието на
глинести инженерно -геоложки
разновидности с ниски якостни
характеристики са довели до
възникването и развитието на
свлачищните процеси. Договорът
по проек та беше ск лючен на
17.12.2009г. Строителните работи
по укрепване на свлачищата се
изпълняват от фирма „НАР”ООД.

Kırcaali “Atanas Dafovski” Hastanesi Doğum Bölümü ekibi Ebeler
Gününü yılbaşından bu yana doğan
ve aralarında ikizler de bulunan 76
bebekle karşıladı. Geçen yılın yine
aynı zaman kesimine kıyasla bu yıl
11 bebek daha fazla doğmuştur.
Doğum uzmanları, bebeklerin
çoğunluğu kız olduğunu, ancak halk
inançlarına göre bu bereketli bir
yılın işaretçisi olduğunu paylaştılar.
Bugün 21 Ocak Doğum Yardımları
Gününde kilosu 3.700, uzunluğu 51
sm olan bir kız çocuğu doğdu. Bebek kutlama sonrası dünyaya geldi.
Yenilenen bölüme kutlama sebebiyle
birçok konuk gelmişti.
Bugün doğumhanede gerçekleştirilen
gelenek esnasında, sabunun kolayca
ellerden kayıp gitmesi gibi bebekler-

in de kolayca doğması dileklerinde
bulunuldu. Bu yıl da bu geleneği
Doğum Bölümü Başkanı Dr. Marin
Popmarinov gerçekleştirdi, su dolu
bakırı ise 18 Ocak’ta ikinci çocuğunu
dünyaya getiren Sebahat Rasim ise
doktorun ellerine döktü. Hastanenin
Genel Müdürü Dr. Todor Çerkezov
meslektaşlarını tebrik etti. Konuklar
yenilenen bölümü gezme fırsatını
yakaladılar. Şu anda bölümde 21
bebek, aralarında da iki gün önce
dünyaya gelen ikizler var. Bölüm
Yönetmeni Dr. Jeçka veleva’ya göre,
doğumhanede yeterli sayıda küvezler mevcut, ancak daha fazla olması
çok daha faydalı olacaktır.
Kırcaali Hastanesi Doğum Bölümü
sadece yenilenmiş bir yapıya değil,
yeni teçhizatlara da sahiptir.

Кметът на Кирково участва в Съвета по
децентрализация

Кметът на община Кирково
Шукран Идриз взе участие в
първото заседание на Съвета по
децентрализация на държавното
управление. На форума бе
разгледано изпълнението
на мерките от Индикативния
финансов план за 2009г. на
Програмата за изпълнение на
Стратегията за децентрализация.
Ос вен н ег о, ч л е н о вете н а
Съвета обсъдиха и проект за
актуализираната Стратегия за
децентрализация и Програмата
за изпълнение на стратегията за
периода 2010-2013 г.
След постъпили нови
предложения, от страна на
Националното сдружение на
общините в Република България,
са приети още две решения,
а именно председателят

и з а м.- п р е д с е д а те л и те н а
Съвета по децентрализация да
конкретизират политическата
визия за развитие на
децентрализацията през
следващите три години. Второто

взето решение е за преработване
на проекта на Програмата, като
за целта е избрана работна
група от членове на Съвета
по децентрализация. Новият
вариант трябва да бъде

предложен за разглеждане на
следващо заседание, когато ще
бъдат отразени и резултатите
от дебата на вчерашното
заседание.
Кметът на Кирково г-жа Шукран
И д р и з е с р е д де в ет и м ат а
представители на местното
самоуправление, постоянни
членове, сред които са още
кметовете на Мездра, Габрово,
Добрич, Перник и Разгра д,
председатели на Общински
съвети - Бургас и Плевен.
К ато п о с тоя н н о де й с т в ащ
консултативен орган на
Министерския съвет, Съветът
ще иг рае в а ж на р оля при
провеждането на държавната
политика в областта на
децентрализацията на
държавното управление.
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Türkiye Lehine Casusluktan Тютюнопроизводителите ще
116 милиона лева
İdam Cezası Verilen Embiya получат
премии за реколта 2009
Çavuş Hatıralarını Yazdı
Производителите на тютюн ще
получат 116 млн. лв. за подпомагане
на реколта 2009, съобщи вчера
минист ър Мирослав Найденов.
В петък, 15 януари, генералният
директор на генералната дирекция
по земеделие на Еврокомисията
Жан Люк Демарти изпрати депеша,
в която се казва, че не възразява
хазната да изплати парите на
тютюнджиите за м. г.
П р е м и е р ът Б о й к о Б о р и с о в и
вицепремиерът Симеон Дянков
вчера са дали дума, че ще търсят
средства, за да се плати премията
на тютюнопроизводителите колкото
може по-скоро, потвърди Найденов.
Ако събирането на приходите върви
добре през първото тримесечие,
възможно е да стане в края на март –
началото на април, обещал Дянков.
“До к ра я на ф евруари имаме
ангажимент окончателно да
прик лючим със субсидията по
схемата за плащане на площ (още
около 200 млн. лв. – б. а.).След
това е ред на премиите за тютюна.
Дотогава с експерти от фонд “Тютюн”
и браншовите организации трябва
да уточним как ще се организира
плащането. Няма да допуснем да
се повторят порочните схеми, през
които парите са изтичали някъде, но
не и при хората”, заяви министърът.
Досега част от бюджетните средства
за подпомагане с е изплаща ха
дирек тно на производителите,
а друга част стигаха до тях през

Hakkında üç idam cezası verilen, 101 yıl hapis cezası ile şartlı
tahliye edilen Embiya ÇAVUŞ, 16 yılı hapiste geçen Bulgaristan
da yaşadığı 56 yılını anlattığı hatıralarını yayımladı.
Kitabı temin etmek isteyenler:
Fevzipaşa Bulvarı No:136
Doğruel İşhanı 7/703
Çankaya / İZMİR
TÜRKİYE
Tel/Fax +90 232 441 13 52

Gazetemize Sahip Çıkalım!
Abone Olalım!
Tüm postanelerde abone olabilirsiniz.
Katalok Numarası 2454
Daha ayrıntılı bilgi için GSM: 0878 70 19 67

SEZAY MARKET

Държавен музикално-драматичен театър
“Кадрие Лятифова”- Кърджали
ОБЯВЯВА

КАСТИНГ ЗА АКТРИСА

Изисквания към кандидатстващите:

1. Възраст - до 35 години
2. Да владее много добър писмен и говорим турски език.

Кандидатите да подготвят за кастинга:

1. Стихотворение
2. Басня
3. Монолог от пиеса
4. Две песни, от които едната народна, другата по избор
5. Един танц по музика по избор
Ден на провеждане на кастинга: 10.Февруари 2010 г.
Час: 11,00
Място: репетиционната зала на ДМДТ “К. Лятифова”
Телефони за допълнителна информация: 0896890878
и 0878360452.
Genel Yayın Yönetmeni:
Müzekki Ahmet

Yayın Ekibi:

Durhan Ali, Mustafa Bayramali, Bayse
Hasan, Bayram Kuşku, Habibe Hasan,
İsmet İsmail, dr. Mümün Tahir.

GSM: 0878 70 19 67

e-mail: kircaalihaber@gmail.com
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компаниите, изк упуващи тютюн
като част от изкупната цена. Но ЕК
категорично не допуска подпомагане
на търговци.
На 14 януари Найденов изпрати
кратко писмо до Демарти, в което,
мотивирайки с е с текстове от
До г о в о ра з а пр и с ъ е дин яв ан е,
доказва: “1. Правото за получаване
на помощта по схемата за
подпомагане е установено, когато
е регистрирано заявлението му; 2.
Предоставянето на помощта не е по
преценка на органа (МЗХ – б. а.),а
въпросният орган само удостоверява
получаването на помощта.” Тези
изисквания са изпълнени през 2009
година.
Жан Люк Демарти отговаря
безпрецедентно бързо – на
следващия ден, че “изплащането
на помощта за тютюневата реколта
от 2009 г. е допустимо да бъде
извършено през 2010 г. съгласно
съществуващата схема на помощ”.
Та к а о т п а д а н а м е р е н и ет о н а
Найденов на днешно заседание на
Съвета на министрите в Брюксел да
внася искане за дебати по въпроса
за премирането на тютюна. С
писмото на Демарти на практика ЕК
призна, че изплащането на помощта
за предходната тютюнева реколта
в следващата стопанска година е
формална техническа грешка, а не е
нарушение и промяна на условията
на държавното подпомагане по същ
ество.
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