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Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Başladı

Kırcaali’de kurulan atıksu arıtma tesisi tam kapasite çalışmaya başladı.İki aydır tesiste 21
kişilik personel eğitim görüyor.
Bunun yanı sıra burada şehrin
atık suları da arıtılıyor. Tüm kolektörler bu istasyona bağlıdır.
Studen Kladenets Barajına
akan su berrak ve mekanik kirlilik yok.
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis, basın mensupları eşliğinde şehrin Entegre Su
Projesi’nin ana yapısı Atıksu
Arıtma Tesisini denetledi. Yapının ruhsat belgesi var ve onun
üzerine testlerin yapılmasına
izin veriliyor. İki aya kadar yapı
kullanma izin belgesinin de
hazırlanması ve tesisin resmi
olarak devreye girmesi bekleniyor. Ekim ayının sonuna ka-
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dar mülkiyet sorunu çözülecek.
İnşaatın yüklenicisi Kırcaali
Belediyesi. Tesisin kullanma
sorumluluğunu Su ve Kanalizasyon Şirketine yüklenmesi
mümkün değil.
AB destekli Çevre Operasyonel Programı kapsamında
finanse edilen Entegre Su
Projesi’nin gerçekleştirilmesi

İlk baştan projeleri hazırladık.
İlçede daha on yerleşim yerinde
atıksu arıtma tesisleri kurmaya
hazırlık yaptık. Sadece Boyno
(İsmailler) köyünde atıksu arıtma tesisi projesini gerçekleştirmeyi başardık.
Sadece nüfusu 10 bin kişi üzerinde olan yerleşim yerlerinde
bu tür tesisler kurulmasına

toplam 70 milyon levaya mal
oluyor. Sadece Atıksu Arıtma
Tesisi 28 milyon leva maliyetindedir. Tesis Alman şirketi “Bioges” tarafından tedarik edilen
modern teknolojik donanıma
sahip. Arıtma çamurundan
elde edilen metan ağzının iletildiği gaz tankı gibi teknolojik
çözümlerin çoğu ülkede görülmemiş bir şeydir.
Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis verdiği brifingde “Entegre
Su Projesi’nin gerçekleştirilmesiyle ilgili hazırlık çalışmalarına
bundan on yıl önce başladık.

ilişkin kısıtlamalar niyetlerimizi gerçekleştirmemize engel
oldu. Kısıtlamaların kaldırılmasına dair ümidimizi korumaktayız” dedi. Belediye Başkanı, ilk
atıksu arıtma tesisi projesinin
AB’nin İSPA Programı kapsamında hazırlandığını hatırlattı.
Daha sonra projenin güncelleştirildiği anlaşıldı.
Proje yöneticisi Müh. Mitko
Sinabov, “Kırcaali Belediyesinin
ısrarı üzerine Entegre Su Projesi süre içinde tamamlanıyor.
Projenin üstenci şirketine ufak
tefek eleştiriler yapı kullanma

izin belgesinin imzalanması
süresinin uzatılmasına neden
oldu” diye açıklamada bulundu.
Atıksu arıtma tesisinden başka aynı proje kapsamında su
dağıtım şebekesi, kolektörler
ve 35 kilometre aşkın uzunluğunda kanalizasyon şebekesi
inşa edildi. Şebekelerin bir kısmı yeniden yapılandırıldı, fakat
büyük bir bölümü yeni inşa
edildi. Proje kapsamında Momçilgrad (Mestanlı) kasabasına
uzanan içme suyu ana su boru
hattında yaşanan sorunlara da
çözüm getirildi.
Müh. Azis, “Proje yüzde 100
oranında tamamlandı. İnşaat
ve montaj işlerinin yüzde 72
oranında tutarı ödendi. Belediyenin projeye olan katkı payı 2
milyon levayı aşıyor. “Açık Kapı
Günü” düzenlemeyi düşünüyo-

ruz. Öğrenci ve vatandaşların,
son asırda Kırcaali’de kurulan
en önemliler arasında yer alan,
eşi benzeri olmayan bu tesisi
görmelerini istiyoruz. Belediye
Başkanı bu tesisin şehre ekolojik fayda sağladığını, dolayısıyla
şehrin temiz Su Aynası ve temiz Studen Kladenets barajına
kavuştuğunu ifade ederek, “Burada çevre kültürümüzü zenginleştirebiliriz. Bu nedenle daha
fazla Kırcaalilerin Atıksu Arıtma
Tesisini görme fırsatına sahip
olmaları gerektiği fikrindeyim”
diye vurguladı. Basın mensuplarına Atıksu Arıtma Tesisinde
bulunan kaba mekanik atıkların
ayrıştırılmasına ilişkin tesisler,
biyolojik arıtma tankları, çökelticiler, metan gazı tankı gibi temel tesisler gösterildi.
Kırcaali Haber

Başkan Hasan Azis’e “Ayın
Belediye Başkanı” ödülü verildi
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’e Bulgar
belediyelerinin haber sitesi
olan KMETA.BG / www.kmet.
kmeta.bg / tarafından verilen
”Ayın Belediye Başkanı ”ödülü

yağışları sonucunda meydana
gelen kar felaketinin önüne
geçilmesi için verdiği hızlı tepkiden dolayı verildi. Kmeta.bg
okuyucuları nisan ayı boyunca
oylamaya katılmışlardır. Kırcaa-

verildi. Ödülü bizzat KMETA.
BG Haber Sitesi İcra Müdürü
Boyan Tomov sundu. Nisan
ayında en başarılı belediye
başkanını seçmek üzere sitenin yaptığı ankete ülkede toplam 173 belediyenin başkanları
katılmışlardır. Hasan Azis’e bu
ödül ilde mart ayında yoğun kar

li Belediye Başkanı, nüfusu 20
000’i aşan şehirlerin belediye
başkanları arasında tartışmasız
favori konumuna geldi. Nüfusu
10 000’den az yerleşim yerleri
arasında “Ayın Belediye Başkanı” ödülünü Ardino (Eğridere)
Belediye Başkanı Resmi Murat

Devamı 5’de
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Turizm Bakanı Nikolina Angelkova Kırcaali’yi ziyaret etti
Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova ve kış turizmi
konusunda danışmanı
Marc Girardelli Kırcaali’yi
ziyaret ettiler. İlk olarak
Bakan ve danışmanı Dünya Kayak Şampiyonası
Alp Disiplini'nde beş kez
şampiyon Marc Girardelli,
Kırcaali Valisi İliya İliev’in
eşliğinde Bölge Tarih
Müzesi’ni gezip gördüler.
Konukları Müze müdürü Daniela Kocamanova
karşıladı.
Müze çıkışında Bakan
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Angelkova, “Marc Girardelli gibi
ünlü kişileri celbetmemiz
Bulgaristan’ın reklamını
yapmak için iyi bir tercih.
Onun sosyal medyada
milyonlarca takipçisi var
ve bu da göstermek istediğimizin ilgi çekmesi için
güzel bir fırsat” dedi.
G i r a r d e l l i ’ y i
Bulgaristan’ın yurt dışında muhteşem bir elçisi
olarak tanımladı. Kış turizmi konusunda danışman
olan Girardelli ile dağ turizmin gelişim stratejisini
hazırlama yönünde ortak
çalışmalar yapıldığını bildirdi. Bakan, “Dün tüm
kış tatil yerlerinin imtiyaz
sahipleri ve temsilcileriy-

le görüşmemiz vardı. Kış
turizmi için sadece kışın,
yaz turizmi için de sadece
yazın konuşma eğilimini
değiştirme zamanı çoktan geldi. Çünkü gerçekte
onlara yapılan hazırlık çok
önceden başlıyor. Bizler
2016 yılının yazına hazırlık çalışmaları başlattık
ve şu anda gelecek kış
mevsimi için de hazırlanıyoruz. Böylece turistlerin
karşılanması zamanında
planlanması için daha gelecek yıl bu eğilimi değiştirmiş olacağız. Reklama
ilişkin ulusal programda

kullanacağımız pazarlama stratejileri de buna
dahildir. Turizm açısından kış mevsiminde iyi
sonuçlar elde ettik” diye
kaydetti.
Angelkova’nın ifadesine
göre Bulgaristan vatandaşları beklentileri karşılandığı zaman kendi ülkesinde tatil yapacaklar.
Bakan, “Bizler sorumluluk
olarak üstlendiğimiz dört
ve beş yıldızlı otellerin kalite gereklilikleri arttırmayı
gerçekleştirmeye başladık. Aynı zamanda daha
düşük kalitedeki otellere

yönelik gereklilikleri de
arttırdık” dedi.
Rus turistlerle ilgili Bakan, Turizm Bakanlığı’nın
bundan altı ay önce oluşturulduğunu, Ukrayna ve
Rusya’dan gelen turistlerin azalmasının bir buçuk
yıldan beri gözlendiğini
söyledi. “Bizim hedefimiz
pazarlara daha o zaman
aktif reklamla başladı.
Şu anda iç turizmi teşvik
etmek için iki kampanya
başlatıyoruz. Biri yerel yönetimlerle ortaklaşa tamamen Turizm Bakanlığı’nın
girişimidir. Tüm ülkede ye-

Yeni bir projeyle Momçilgrad
İlçesinde okullar yenilenmiş olacak
Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasında Yeşil Yatırımlara İlişkin Ulusal
Program kapsamında
üç okul ve bir de anaokul tamamen yenilenecek. Ulusal Güven
Çevre Fonu, Momçilgrad Belediyesi’nin toplam maliyeti 1 495 962,
2 levalık dört projesinin
finanse edilmesini onayladı.
Sağlanan kaynaklarla
Gruevo (Hayranlar) ve
Nanovitsa (Alibey Konağı) köylerindeki okulların ve Raven köyündeki okul ve anaokulun
binalarında ısı yalıtımı
yapılacak. Tamirat dış
cephe duvarı izolasyonu, çatı izolasyonu,
doğramaların yenilenmesi, enerji tasarruflu
aydınlatma ve yeni ısıtma tesisatları kurulması
ve mevcut olanların yenilenmesinden ibarettir.
Faaliyetlerin başarıyla
gerçekleştirilmesi halinde enerji giderleri yarıya
indirilecek.
Kapsamlı projenin tamamlanmasından son-

rel yönetimler tarafından
bize sunulan bilgiye dayanarak tüm var olan güzellikleri göstereceğiz. Örneğin, Kırcaali’de Varna’nın
reklamını yapac ağız,
Varna’da ise Kırcaali ve
başka şehirlerin reklamını
yapacağız. Şu anda oluşturulan turistik atraksiyon
sicili tamamlanmak üzere
ve bu olduğunda on-line
platforma aktarılacak”
diye belirtti.
Marc Girardelli, Turizm
Bakanı’nın danış ma nı olarak göreviyle ilgili,
“Bulgaristan’ın ve özellikle bu bölgenin tarihiyle
anıldığını duydum. Müzede gördüğüm gibi eserler
benim doğup büyüdüğüm
şehirde görülemez bir şey.

Ben her zaman tarihle ilgilenmişimdir. Bu sebepten
dolayı Kırcaali’ye geldim.
Benim temel görevim
Bulgaristan’ın güzelliklerini tanımak, şüphesiz Kırcaali en güzel yerlerden
biri. Benim işim insanlarla görüşüp konuşmak ve
görüşlerini başkalarıyla
paylaşmak. Ama bunun
sadece sosyal medyada
olacağını sanmıyorum"
diye konuştu.
Bakan ve danışma nın Kırcaali programı
Veselç ane semtinde ki Or taçağ’dan kalma
Sveti Yoan Predteç a
Manastırı’nı ziyaretiyle
devam etti, Perperikon
Arekolojik Kompleksi’nin
ziyaretiyle sona erdi.

Zvezdel - Karamfil
yolundaki heyelan
kısmı asfaltlandı
Kırcaali Valisi İliya İliev, Momçilgrad (Mestanlı) İlçesi
Zvezdel (Güren) ile Karamfil (Kulfalı) köyleri arasında
heyelandan zarar gören çevre yolunu asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Onarım çalışmalarının sonucunda 300 metrelik yol kesimi kısıtlama
olmaksızın tüm motorlu taşıt araçların trafiğine açıldı.
Kış aylarında meydana gelen heyelan MomçilgradKrumovgrad (Koşukavak) seferi yapan sürücülere ciddi
zorluklar yaşattı ve heyelan çevresinden geçen yeni bir
yol yapılmasını gerekli kıldı.
Mart ayında yoğun kar yağışları nedeniyle Kırcaali
bölgesinde ana yollarda hasarlar oluştu. İliev, “Ulusal
karayollarının mevcut onarımı ve bakımına ilişkin program kapsamında sağlanan kaynaklarla Kırcaali-Ardino (Eğridere), Kırcaali-Most (Köprülü), Kırcaali-Cebel
(Şeyh Cuma), Momçilgrad-Krumovgrad ve Krumovgrad-İvaylovgrad (Ortaköy) yollarında asfalt yama ve
onarım çalışmaları başladı. Araç trafiğinin en yoğun
olduğu kesimlerden biri olan Kırcaali otogarı yanındaki
dönel kavşaktan Kurşun ve Çinko Fabrikası’na uzanan
yol da onarılacak” dedi.

Gençlerden hayırseverlik
girişimi

ra Momçilgrad İlçesi
dahilinde bulunan tüm
belediye okulları komple yenilenmiş olacak.
Bilindiği gibi Momçilgrad’daki Dr. Petır Beron
İlköğretim Okulu, Nikola Yonkov Vaptsarov
Lisesi’nin ve Zvezdel
(Güren) köyündeki Nikola Yonkov Vaptsarov
İlköğretim Okulu’nun
binalarında ısı yalıtımı
yapıldı. Momçilgrad ilçe

merkezindeki tüm anaokulların ve Nanovitsa
ve Gruevo köylerindeki
anaokulların binaları da
yenilendi.
Eğitim M omç ilgrad
Belediyesinin önceliklerinden biri haline geldi.
Belediye’nin amacı çocuğun sosyal ve kişisel
gelişimi açısından eğitim
sistemini yenilemesi ve
modernleştirmesidir.
Hatırlatmak gerekirse

yıllık bütçenin kabulü
sırasında Belediye Başkanı Akif Akif, çocukların geleceğine yatırım
yapmaya,eğitim ve çocuk kurumlarına maddi
ve manevi destek vermeye devam edeceklerini söylemişti. Okulların
teknik ve maddi donanımın yenilenmesiyle
gelecek nesillere kaliteli eğitim sağlanması
amaçlanıyor.

Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) Gençlik Kolları’nın
yerel teşkilatlarından gönüllüler, Momçilgrad İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi önünde saatlerce
kuyrukta sıra bekleyen yaklaşık 500 vatandaşa soğuk su dağıttılar. Su dağıtımı, HÖH Gençlik Kolları
Kırcaali İlçe Teşkilatı’nın girişimiyle organize edildi.
Gençler, gönüllü girişimle kurumların yeni bir çalışma
sistemi oluşturmaları için uyarmak istiyor.
HÖH Gençlik Kolları İlçe yönetimi, “Her gün vatandaşlarımızın stres altında olup yeni kimlik belgelerini
çıkartmak için belirli olmayan bir süre kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarına şahit oluyoruz. Maalesef,
durum gergin ve huzursuz. Bu nahoş durumda tepkisiz kalamayız” diye belirtti.
Genç HÖH’lüler, meselenin çözümü için yetkili kurumların hızlı bir şekilde gerekeni yapmaları çağrısında bulundular. Yaz aylarında hava sıcaklığı oldukça
yüksek olduğu zaman, daha da uzun kuyrukların
oluşması ve sıra bekleyenleri daha da zorlaştırması
bekleniyor.
HÖH Gençlik Kolları İlçe Başkanı Kadir Mustafov,
gençlerin gönüllü girişiminin gelecek günlerde de
devam edeceğini bildirdi.
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Saz şairi Ali Emin’in “Rodop Nağmeri” albümü çıktı
Kırcaalili saz ustası Ali
Emin’in dört albümü bir
arada topladığı “Rodop
Nağmeleri” başlığı verdiği yeni bir albümü çıktı. Mart ayında çıkan CD
albümünde ozan sözü ve
müziği kendisine ait 49
türküsüne yer veriyor.
Albüm, Ali Emin’in 2011
yılında çıkan “ Bülbül
Kuşu”,“Çok Özledim Ben
Yarimi”,yep yeni olan
“Kalbimde Var Aşkın” ve
“Aşkımı Sana Verdim”
albümlerinden oluşuyor.
Albüm kayıtları, Kırcaalili
müzisyen Ayhan Işık’ın
stüdyosunda yapılmıştır.
Yeni CD albümünü çıkarmaktan dolayı kendisini çok mutlu hissettiğini
paylaşan saz şairi, “Rodop Nağmeleri” albümü
sayesinde kendi eserlerini gelecek nesillere
armağan etmenin sevincini yaşadığını ifade etti.
Ozan yarattığı eserlerle
para kazanmak değil de,
gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istediğini
belirtti.
Ali Emin kendisini şöyle

ya adadım. Esef de etmiyorum. Katıldığımız festivallerde ödül kazandık,
halkımızın alkış ve sevgi
tufanına tutulduk. Bence bundan büyük ödül
olamaz. Son yıllarda düzenlenen Balkan festivallerinde yarışmalara katıldım. Kırcaali Buket Kadın
Derneği’nin çatısı altında
faaliyet yürüten Buket
Kadın Koro Grubu’nun orkestralısını yapan Dostlar
Saz Grubu’nda yer alıyorum”.
Saz şairi Bulgaristan
Türklerine seslenerek,
“ Bulgaristan’da Türk
azınlığı olarak dilimize,

tanıttı: “6 Mayıs 1951’de
Ardino’ya (Eğridere) bağlı Yabılkovets (Elmalık)
köyü doğumluyum. İlk ve
orta öğrenimimi köyümde gördüm. Çocuk yaşta
babamı kaybettim, öksüz
kaldım. Maddi sıkıntılara
rağmen Smolyan’da Mobilyacılık Lisesi’ni bitirdim.
Bulgarlaştırma süreci esnasında Kadriye Latifova
Tiyatrosu sanatçısı Bey-

sim Şen’le Rusya’ya gidip
orada dört yıl çalıştık. O
yıllarda, 1984’de ilk şiirimi yazdım. Rusya’dayken
aileme duyduğum hasreti
sazımla paylaştım. Orada
da Türkçe yasaktı. Dostum Beysim ile sazlarımızı vura vura inşaat binaları mahzenlerinde Azeri iş
arkadaşlarımızla sabahları karşılıyorduk. Her türlü
saz çalmayı ve yapmayı

öğrendim. Bulgaristan’a
döndüğümde demokrasi
gelmişti. HÖH ve halkımızın yardımıyla bölgede Türk folklor ekipleri
kuruldu. Kırcaali, Ardino,
Ençets (Salman), Çilik,
Stremtsi (Göklemezler)
ve diğer köy ve kasabalarda kurulan ekiplere
sazım ve sözümle katkım
oldu. Ömrümün 25 yılını
müzisyen olarak bu dava-

Kirkovo İlçesinde madencilik canlanıyor
Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Sali Ramadan, “Sofya’dan bir şirket
Kirkovo bölgesinde madenciliği canlandırmaya
çalışıyor. Firma krom ve
nikel cevherleri aramak
için imtiyaz sözleşmesine sahip. İki yıldır jeoloji
uzmanları krom ve nikel
cevherleri arıyor. Şirket,
Ekonomi Bakanlığı’ndan
imtiyaz lisansı kazanmıştır” diye bildirdi. Cevher
arama çalışmalarının yapıldığı alanın biri Gorno
ve Dolno Kapınovo ve
Yakovitsa köyleri yönünde bulunuyor. Şimdi ise
Gorski İzvor (Kurucadere), Kayaloba, Dobromirtsi (Emirler) ve Preseka
(Çatak) köyleri yönünde

cevher aranılıyor.
Belediye Başkanı, “İlk
sondajlara göre cevherler özel bir kristal yapıya
sahip olduğu için bilinen
teknolojilerle metallerin
çıkarılmasına imkan ver-

miyor. Şimdi jeoloji uzmanları cevher damarı
bulmak için yeni arama
yöntemleri uygulayacaklar” dedi.
Kirkovo İlçesinde Dolişte, Kosterinovo, Dolno

Kırcaali bölgesine geri dönüş
Geçen 2014 yılında Kırcaali ili nüfusu 1 400 kişi
artmıştır. İl nüfusu 150
605 seviyesindeyken 152
053 seviyesine çıkmıştır.
Nüfusta yaklaşık yüzde 1
oranında artış var. Bu durum Türkiye’de yaşayan
çifte vatandaşların emekli
olunca burada bıraktıkları
evlerini tamir edip Kırcaali
ilinde kalıcı olarak ikamet
etmeye başlamalarından
kaynaklanıyor.
HÖH Kırcaali İl Başkanı
Bahri Ömer’in ifadesine
göre sadece son birkaç
yılda doğup büyüdüğü

yerlere dönüş yapanların
sayısı 6000’i aşmaktadır.
En çok geçmişe özlem
duyan vatandaşlar Ardino (Eğridere) İlçesine
geri dönüş yapmakta.
Son yılda Ardino İlçesin-

de yaklaşık 700 kişi kalıcı olarak ikamet etmeye
başlamıştır.
Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat’ın ifadelerine göre onların toplam sayısı 2000’e yakındır.

Kapinovo köyleri bölgelerinde magnezyum yatağı
tespit edildi. Magnezyum,
Formül 1 de dahil olmak
üzere, araba tekerleği
üretiminde kullanılıyor.
Sorun şu ki, bu madenin
çıkarılması tehlikelidir. Uzmanların ifadelerine göre
Kirkovo’da magnezyumun
çıkarılması verimli bir iş
olmayacak.
K i r kovo b ö l g e s i n d e
madencilik bilinmeyen
bir geçim kaynağı değil.
Daha önce asbest çıkarılan maden ocakları vardı.
Kanserojen bir mineral
olduğundan bu maden
ocakları kapatıldı, kullanımı sıfıra indirgendi ve
2005 yılında mühürlendi.
Kırcaali Haber
Geçen yıl Kırcaali İlçesinde evlerine geri dönenlerin sayısı yaklaşık 500.
Kirkovo’da 200, Cebel’de
ise yaklaşık 100 kişi memleketine dönüş yapmıştır.
Momçilgrad (Mestanlı) ve
Çernooçene (Yeni Pazar)
İlçelerinde çifte vatandaşların geri dönüş yapmaları
eğilimi gözlenmemektedir.
Ç i f te vat a n d a ş l a r ın
Bulgaristan’a geri dönüş yapmalarının birçok
nedeni var. Nostaljiden
başka finansal nedenler
var. Türkiye’de aldıkları
yüksek emekli maaşları
Bulgaristan’da daha iyi bir
yaşam standardına sahip
olmalarına imkan veriyor.
Kırcaali Haber

dinimize, kültürümüze
ve geleneklerimize sahip çıkmalıyız, yaşatmak
için çaba sarf etmeliyiz.
Örneğin, eli saz tutanlar
ustalığını, şairler şiirlerini,
yani yaratıcılık yeteneğine sahip olan herkes yarattığı eserleri gelecek
nesillere aktarmalı. Çocuklarımız ana dili Türkçeyi mutlaka okuyup,
dinimizi ve kültürümüzü
çok iyi bilmeliler” mesajını verdi.
Şu anda taksi şoförlüğü
yapan Ali Emin, 20 yıldan
fazla direksiyonu elinden
düşürmemiştir.
Resmiye MÜMÜN

İmam Yetiştirme
Merkezi’ne bağış
Bulgaristan Başmüftülüğü’nün girişimiyle mart
ayı başından nisan ayının sonuna kadar Plovdiv’in
(Filibe) Ustina (Üstünel) köyündeki İmam Yetiştirme
Merkezi'ne destek için ulusal çapta bağış kampanyası gerçekleştirildi. Kampanyaya tüm bölge müftülükleri ve Müslüman encümenliklerin büyük bir kısmı
katıldı.
Müslümanların duyarlılığı sonucunda 28 354, 79
leva ve büyük miktarda gıda ürünleri toplanıldı.
Bu Kampanya, Bulgaristan Müslümanlarının geçim
zorluklarına rağmen hayırseverlik girişimlerini desteklemeye hazır olduklarını kanıtladı.
Elde edilen gelir İmam Hatip Kursu’nda duyulan
ihtiyaçların karşılanması için harcanacak. 2002 yılından beri faaliyet yürüten İmam Hatip Yetiştirme
Merkezi’nde şu ana kadar 153 imam yetiştirilmiştir.
Halihazırda merkezde 24 imam-hatip eğitim görüyor.
Öğretim süreci bir yıl.
Başmüftülük tarafından bu yararlı kampanyayı destekleyen ve katılan tüm Müslümanlara kalbi şükranlar arz ediliyor, Cenab-ı Allah’ın bu kullarına sayısız
nimetler vermesi niyazında bulunuluyor.

Ardino tenisçiler i
Bulgaristan’da üçüncü

Ardino (Eğridere) Vasil Levski Lisesi Masa Tenisi Takımı, Ulusal Öğrenci Oyunları Finalleri’nde
8-10.sınıf yaş grubunda üçüncü yeri aldılar. Finaller,
Varna’da 14-17.Mayıs tarihlerinde Kültür ve Spor
Sarayı’nın yenilenen Mladost Salonu’nda gerçekleşti. Finallere Bulgaristan’da en iyi on öğrenci takımı
katıldı.
Bronz madalyalar için Karnobat’tan katılan takıma
karşı yapılan mücadelede Ardino tenisçileri rakibini 4:2 mağlup ederek, galip geldi. Plovdiv (Filibe)
şehrinden katılan takım ulusal şampiyon oldu. Final
maçta Filibeliler Varna takımını 4:1 mağlup ederek,
galip geldi.
Ön hazırlık grubunda Ardino takımı Razgrad (4:1),
Sofya (4:0) ve Montana (4:2) takımlarını yendi ve sadece ev sahipliği yapan Varna takımına 1:4 mağlup
oldu. Yarı finallerde turnuvanın tartışmasız favorisi
olan Filibe takımına yenildi.
Bu başarıyla Ardino Vasil Levski Lisesi Masa Tenisi Takımı bir kez daha Ardino’daki Masa Tenisi
Okulu’nun ülkede önde gelenlerden biri olduğunu
ispatladı.
Takımda Alper Sali, Kerem Hasan ve Zekeriya
Mümün yer aldılar. Takımın yöneticisi uzun yıllardır
öğretmenlik yapan Stefan Dimov.
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Lütfi Mestan:“Ancak insan haklarının korunduğu
bir yerde milli güvenlik garanti altında”
23 Mayıs’ta Dulovo (Akkadınlar) İlçesinin Ruyno
(Kızılburun) köyü yakınlarındaki Kale isimli yerde
“Nefrete Karşı Beraber
Olalım” sloganı altında
Mayıs Olayları’nın 26.yılını anma mitingi düzenlendi. Mitingde, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Başkanı Lütfi Mestan,
HÖH Başkan Yardımcısı
ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Filiz Hüsmenova, HÖH Başkan
Yardımcısı ve Milletvekili
Ruşen Riza, HÖH Merkez
Yürütme Kurulu Sekreteri ve Milletvekili Mustafa
Karadayı, AP Milletvekili
ve HÖH Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük,
HÖH milletvekilleri Yanko
Yankov, Dr. Hasan Ademov, Ramadan Atalay,
Ahmet Ahmedov, Nevin
Hasan, Ferihan Ahmedova, Aydoğan Ali, Bünyamin Hasan, Mustafa
Ahmed, Hamid Hamid,
belediye başkanları, HÖH
ilçe ve il başkanları, HÖH
Kadın Kolları temsilcileri

ve HÖH Gençlik Kolları
Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri hazır bulundular.
Mitingde siyasi tutuklarını temsilen Salim Osman
Fetta konuşma yaptı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan HÖH
Başkanı, bunun etnik
gerilime yol açtığı görüşüyle ilgili olarak, “Hak ve

özgürlükler için mücadele
değil, hak ve özgürlüklerin savunulmasına ilişkin
politika değil, tam aksine
ayrımcılık ve hak ve özgürlüklerin korunmaması
etnik gerilime yol açıyor”
dedi. Mestan,”Bazı siyasi
analistler çok ileri gidiyor.
Makedonya’daki durumla
kıyaslama yapmaya ce-

Çernooçene (Yeni Pazar) Probuda 1952 Halk
Toplum Merkezi’nin tıklım tıklım dolu salonun-

ve düz yazı) ve çağdaş
edebi Türk Dili, müzik
sanatı kategorisinde enstrümantal ve vokal icralar,

lerini ve takdir belgelerini
sunan Belediye Başkanı
Aydın Osman, her zaman
hoşgörü meşalesini taşı-

Çernooçene’de hoşgörü buketi

saret ediyorlar. Bu ülkede
oluşan periyodik gerilimin
sebeplerinin Ohri Çerçeve Anlaşması sonucunda
Arnavut azınlığına kolektif
haklar tanıma politikasından kaynaklandığını ileri
sürüyorlar” diye kaydederek, bu tezin spekülatif
olmasından başka sinik
olduğunu söylemenin az
geleceğini ifade etti.
Mestan, “Hak ve özgürlükler hiçbir şekilde
Bulgaristan’nın milli çıkarı
ve ülkenin milli güvenliği
ile karşı tutulamaz, çünkü
edinilen deneyimler milli
güvenlik ve milli çıkarların
ancak azınlık hakları dahi
insanın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik
politika yürütülen ve çok
kültürlülük toplumlarda

etno-dinsel dengelerin
sağlandığı devletlerde garanti edildiğini gösteriyor.
Ve tam tersi bu dengenin
sağlanmadığı ülkelerde
ayrımcılık var, milli güvenlik ve milli çıkarla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Hak
ve Özgürlükler Hareketi,
Bulgaristan vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin
Avrupa standartlarında
olmasının garanti edilmesi yönünde çabalar
göstermeye devam edecek, çünkü bu politikanın
Bulgaristan’ın milli çıkarı
ve ülkede milli güvenliğin
tam karşılığı olduğunu
düşünüyoruz. Ancak eşit
vatandaşların oluşturduğu
bir toplum ulusal bütünlüğü sağlayabilir ve gereksiz gerilimler yaşatmaz.
Bunu bugün seçmenlerimizle de paylaştım” dedi.
Mestan, “Mayıs Olayları ile ilgili bir kez daha
belirtmek istiyorum ki,
Mayıs Olayları’nın Bulgaristan demokrasisine
verdiği katkının her hangi
bir küçümseme girişimine kesinlikle karşı duracağız. Ne yazık ki, son
zamanlarda bu Mayıs
Olayları’nın reddedildiği
yönünde sesler yükseliyor ve tam da bunun için
bir nevi demokrasi dersi
olarak tarih kitaplarında
yer alıncaya kadar bu
Mayıs Olayları’nı Ruyno,
Demir Baba Tekkesi, Pristoe (Yusufhanlar), Cebel
(Şeyh Cuma), Ruen’de

(Oğlanlı) bir araya toplanıp anacağız” diye yorumladı.
HÖH Başkanı, ”Bunun
için sesimizi duyuruncaya kadar ısrar edeceğiz.
Çünkü bu kurbanlar, onlar ise onlarca barışçıl
vatandaş, geçen asırda 84, 85, 89 yıllarında
öldürülen vatandaşlar,
ondan önce Rodoplarda
yaşanan olaylarda 71 ve
73 yılında hayatını kaybedenler sadece adı, inancı
ve dili için şehit olmamışlardır. Onların mücadelesi sadece etno-kültürel
hakların tanıması için
değildi, onların mücadelesi Bulgar demokrasisi
içindi ve bu anlamda Bulgaristan demokrasisinin,
Bulgaristan’ın demokrasi
için verdiği mücadelenin
kahramanları olarak sayılmaları gerekir ve altını
çizmiyorum ki, Çeklerin
1969 yılından Prag Baharı varsa, Bulgaristan’ın da
1989 yılından Mayıs Olayları var. Bu olayların Çeklerin, Macarların ve Polonların komünist rejime
karşı kitlevi bir halk direnişinin siyasetinin benzeri
olduğunu düşünüyorum.
Çünkü Bulgaristan’da
Müslümanların geçen
asrın 70’li yıllarında ve
80’li yılların ortasında ve
sonunda Müslümanların
gerçekleştirdiği protestoların dışında başka bir
kitlevi direniş rejimi görülmemiştir” diye konuştu.

Bulgaristan'da Mimarlar Zirvesi
da amatör sanatçılar
için ikinci Ulusal BUKET
2015-2016 ilçe müsabakası düzenlendi. Girişim,
HÖH Onursal Başkanı
Ahmet Doğan’ın himayesinde “Etnik Grupların
Tebessümü, Kültüründe
ve Hoşgörüde Bulgaristan” (BUKET) başlığında
gerçekleştiriliyor.
Müsabakanın açılışı,
ünlü Ortaçağ düşünürü Mevlana Celalaeddin
Rumi’nin , “Gel, Gel...
N e o lur s an o l, y i ne
gel...”sözleriyle yapıldı.
Yarışmaya çeşitli yaşlarda grup ve bireysel olarak
64 kişi katıldı. Onlar Türk
Dili ve Edebiyatı kategorisinde sanat eserleri (şiir

dans gösterileri, söz sanatı/tiyatro, resim sanatı
kategorisinde eski el sanatları, uygulamalı sanatlar ve mutfak gelenekleri
dallarında yarıştılar. Katılımcıları değerlendiren jüri
sıralamayı belirlemede oldukça zorlandı.
Tüm katılımcılara organizatörler tarafından
sürprizler hazırlanmıştı,
dereceye girenlere para
ödülleri ve takdir belgeleri
sunuldu.
Müsabakayı Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, Çernooçene
Meclis Başkanı Bedriye
Gaziömer ve çok sayıda
vatandaş izledi.
Dereceye girenlere ödül-

yıp farklı kültürlerden oluşan buketi geliştirmelerini
diledi.
Yarışmanın amacı farklı
kültürlerden oluşan daha
zengin ve güzel bir buket
ortamında tebessüm edip
hep birlikte yaşayabilmek
için ötekin gözüyle bakma
ihtiyacına karşılık verilmesidir.
BUKET müsabakaları
bu ihtiyaca karşılık veren
gibi birşey; etnik azınlıkların geleneksel kültürü,
özünü tanıyıp kimliğinin
tezahür etmesi, ötekini
tanıyıp kabul ederek, özgürlüğün savunulması ve
hoşgörünün terbiye edilmesidir.
İsmet İSMAİL

Ondördüncü "İnterarch
2015" Dünya M imarlık Trienali'nde mimar
ve şehir planlamacısı
Prof. Dr. Ahmet Vefik
Alp'in Konya'da gerçekle şt i r i lec ek " Ekokent
Projesi"gümüş madalya
kazandı.
Sofya Belediye Başkanı
Yordanka Fandıkova ve
UNESCO'nun himayesinde düzenlenen etkinliğin
uluslararası yarışmasına
katılan projenin sahibi
Alp, "5 bin kişilik yeni bir
şehircilik, yeni mimarlığın
örneğini vermek istiyoruz.
Bu şehir kendi enerjisini
kendi üretiyor, etrafı kirletmiyor. Proje ile ilk defa
modern şehircilik, çağdaş
yaşam, insanları daha refah, daha mutlu kılacak
bir ortam yaratmak için
hedeflendik" dedi.
Alp, çeşitli ülkelerden
500 mimarın katıldığı forumda, İslam ülkelerin-

deki cami mimarisini de
anlattı.
Tr i enal kapsamında
düzenlenen yarışmada
Roma Mimarlar Odasının özel ödülünü de alan
Prof. Alp, AA'ya yaptığı
değerlendirmede, bir Türk
olarak böyle bir ödülü almaktan gurur duyduğunu
dile getirdi.
Alp, "Dünya mimarlar
zirvesi olarak tanınan, üç
yılda bir yapılan bu forumda Türkler her geçen yıl
daha çok ses getirmeye
başladı" diye konuştu.
Uluslararası Mimarlar
Akademisinin 30 yıldır
üyesi olan Alp, genç meslektaşı Emre Arolat'ın da
akademiden bu unvanı
aldığını duyurdu.
-Çamlıca Tepesi Projesi
Prof. Dr. Ahmet Vefik
Alp, trienaldeki sunumunda, Çamlıca Tepesi Projesi kapsamında hazırladığı Altın kubbeli Cami

Projesi'ni de tanıttı. İslam
mimarisindeki cami tasarımı ve yapımına yönelik
dünyadan örnekler sunan
Alp, Mimar Sinan ekolündeki cami yapımının yanı
sıra çağdaş yaklaşımlar
ve teknolojiler konusunda
da bilgi verdi.
İstanbul'daki büyük cami
projelerini de aktaran Alp,
"500 yıl öncesinde, Mimar
Sinan'ın o günkü şartları,
malzemeleri, iklime, anlayışı ve işçiliğe göre çizdiği caminin bugün tekrar
etmenin ne anlamı olur?
Camilerin insan anlayışının bugünkü şartlarını
yansıtması gerekiyor"
değerlendirmesinde bulundu.
İnter arc ht 2 0 015
Trienali'ne Alp'in yanı sıra
Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Prof. N. Enver Ülger
ve mimar Emre Arolat da
katıldı.
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Turpçular köyü ayaklanması zaferinin 26. yılı kutlu olsun
24 Mayıs 1989 yılında,
Kurtpınar (Tervel) ilçesinde Bulgar zulmüne
“DUR” direnişine geçen
Türkler 26 yılı geride bırakarak, dünya tarihinde
altın sayfalar yazdı.
Yıllarca beraber yaşadığımız Bulgarlar, bizleri tahrik etti, aşağıladı,
dayaktan geçirdi. Ağıza
alınmayacak küfür ettiler,
bazılarımızı ceza evlerine, bazılarımızı sürgüne
gönderdiler ve beş (5)
kişiyi de şehit ettiler. Fakat bizleri kimliğimizden
(Türklük ve Müslümanlığımızdan) asla vazgeçiremediler, Bulgarlaştıramadılar. Çünkü
inancımızı kıramadılar,
vicdanımızı kıramadılar.
Türk gibi karşılarında
mert durduk, direndik.
Onlara karşı taş, sopa
da kullanmadık. Sadece
alınan haklarımızın iadesini istedik.
Kudurmuş Komünist
Bulgar askeri ve milisine
karşı ayaklanan Turpçular /Ortak/ köyünün
yiğit insanları, komünist
yöneticilerin dünyasını
alt-üst etti. Ayaklanmalar, 26 köyü olan Kurtpı-

1989’da kurulan, tek siyasi Türk Parti’si HÖH
(DPS), Bulgar ırkçı ve
yandaş pilot ayrımcı Türk
partilerin, büyük engellemeler sonucu, liberal
politikası ile Bulgaristan
Türklerinin birçok haklarının iadesini Bulgaristan
Meclisi’nden çıkartmıştır.
Kendilerini tebriklerken
ve herkesi HÖH’ ün çevresinde tek güce davet
ediyor ve suni yaratılmış

Necmi Ali: Avrupa’nın güvenliğinde
Türkiye AB’nin stratejik ortağıdır
nar ilçesini sardı ve 28
Mayıs’a kadar devam
etti. Sonuçta, ekonomi
çöktü. Komünist yöneticiler durumdan korktular
ve şiddete başvurdular.
Top tüfekle olayların
önüne geçemeyeceklerini anlayınca, bizi zorla
köylerimizden kovdular,
gözyaşlarımızla ailelerimizi parçalayarak
Avusturya-Viyana’ya ve
Anadolu’ya sürgün ettiler. Sadece Kurtpınar
ilçesinden iki ay içerisin-

de tam 10,500 kişiyi yerinden yurdundan ettiler.
Çok utanç bir manzara
ve soruyorum:
Kahpe Bulgar Komünist Partisi yöneticileri,
siz yüz yıllarca bir arada
yaşadığınız kendi vatandaşını nasıl kovarsınız?
Yıllarca, alın teriyle kazanıp biriktirdiğimiz ve
büyük zahmetlerle ancak birer ev yaptırdığımıza, neden göz diktiniz?
Arkamızda bıraktığımız
mal-mülkü ve her şeyi

neden yağmaladınız?
Bu muydu sizin bahsettiğiniz Komünist düzen,
eşit haklar ve vicdan özgürlüğü?
O zaman, bugün de
Demokrasi dediğiniz bu
düzen sizlere hiç yakışmıyor. Çünkü Komünizm
çöktü gitti, sizler hiç değişmediniz. Baskılar,
ırkçılık, sosyal ve kültür
ayrımcılık ve Bulgaristan
Türkünü eritme politikası
aynen devam ediyor.
Buna rağmen, 04 Ocak

Başkan Hasan Azis’e “Ayın Belediye Başkanı” ödülü verildi
kazandı.
Boyan Tomov, “Yılın Be-

sitesi Fokus Haber Ajansı
ile birlikte çıkaracağı gazetede ödüllerin duyurulacağını açıkladı.

di. İlçede toplam 10 yerleşim yeri heyelanlardan
zarar gördü. Toplam 13 ev
yaşanmaz hale geldi, yol

lediye Başkanı” seçilmesi
üzere belediye başkanlarının bütün dönemi değerlendirilerek aday gösterilip oylamaya sunulacaklarını bildirdi. Kırcaali
Belediyesinin ankete yedi
kategoride katıldığı belli oldu. Tomov, buradaki
insanların dostsever ve
misafirperver oldukları
için Kırcaali’nin başarılarının tanımasından dolayı
sevindiğini söyledi. Arda
nehrinin kıyısında kurulu
şehirde dostları olduğunu
paylaştı. Gelecekte haber

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, ödülü
alması için kendisini destekleyen herkese teşekkür
etti. Mart ayında yaşanan
felaketle başa çıkmak için
Kırcaali Belediyesinin
mevcut tüm teknik donanım ve personeli seferber
ettiğini hatırlattı. O zaman
üç günde ilçedeki tüm 117
yerleşim yerine ulaşım
sağlandı. Bu nedenle de
Kırcaali İlçesinde afet durumu ilan edilmedi.
Belediye Başkanı heyelanlar konusuna da değin-

ve su iletim boru hatları
harap oldu. Evsiz kalan
tüm ailelere belediye konutu sağlandı. Fakat bazıları akrabalarının yanına
taşınmayı arzu etmişlerdir. Heyelan mağdurlarına belediye tarafından
bir kereye mahsus ikişer
bin leva para yardımı yapıldı. Veselçane semtinde
heyelandan dolayı tehlike
altında olan apartmanlara
istinat duvarları yapılması
için kaynak sağlandı. Bakanlar Kuruluna bağlı Bakanlıklar Arası Afet ve Acil

1. sayfadan devam

partilerden uzak durmanızı önemle rica ediyorum.
Geçmişte, bizlere yapılanları ve bugün de yapılmaya devam edilenleri
nefretle kınıyoruz!
Kaç yıl geçerse geçsin,
Turpçular köyü halkının
Bulgar Komünistlerine
karşı verdikleri mücadele RUHU ilelebet yaşayacaktır.
Mehmet ÖZGÜR

Durumlar Komisyonu’nun
gelecek oturumunda Sipey (Durhanlar) köyünde
yaşanan heyelanın önüne geçilmesine ilişkin
güçlendirme çalışmaları
yapmak için kaynaklar
sağlanması bekleniyor.
Heyelanların güçlendirilmesine ilişkin teknik proje
tanıtıldı. Yıkılan evler incelendi ve sahiplerine tazminat ödenmesi üzere pazar
değerlendirilmesi için hazırlık yapılıyor. Sofya St.
İvan Rilski Madencilik ve
Jeoloji Üniversitesi’nden
heyelan konusunda en iyi
uzmanlar ilçede yaşanan
heyelanların önüne geçilmesi yönünde çalışmalar
yapıyorlar.
Hasan Azis, “Belediye,
tek başına bu sorunla baş
edemez. Bir belediyenin
gücünü aşan bir mesele.. Devletin heyelanların
önüne geçilmesine ilişkin
politikaya sahip olması
gerekir” diye görüşlerini
aktardı. Belediye Başkanı, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Başkanı
Lütfi Mestan’ın bütçenin
güncellenmesi ve ülkede
afetzedelere destek verilmesi ve doğal afetlerin
önüne geçilmesi için kaynakların öngörülmesi gerektiği yönündeki teklifini
hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin AB ilerleme raporu Avrupa
Meclisi’nde görüşüldü. 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü
Strasburg’ta yapılan oturumda Kati Peri’nin sunmuş
olduğu rapor tartışıldı. Görüşmeler sırasında sözü
alan Bulgaristan’ın Türk asıllı AB milletvekili Necmi
Ali şunları söyledi: “AB ortağı ve NATO üyesi olarak
Türkiye büyük bir strateji öneme sahiptir ve bölgedeki güveni ve istikrarı sağlamada jeopolitik görevi çok
önemlidir. Ülke, bölgenin başoyuncusudur, özellikle
Ortadoğu’dan gelen mültecilere insani yardım sağlama
açısında büyük
görev üstlen miştir. Yaklaşık
iki milyon Suriyeli mültecinin
bakımı neredeyse 6 milyar dolar
değerindedir ki
aynı anda uluslararası toplumdan gelen maddi
ve siyasi desteğin son derece
sınır lı olduğu
görülmektedir.
Avrupa Birliği
ve Türkiye arasındaki işbirliği
karşılıklı çıkara dayanmaktadır, bu yüzden bizi bekleyen güvenlik sorunlarını aşmak için her zamankinden
daha fazla birbirimize ihtiyaç duymaktayız”.
Rapordaki olumsuzluklara değinen ALDE/HÖH milletvekili, ülkenin reform konusunda elde ettiği ilerlemelerin yer almadığını ve bu durumun Türk toplumunda
Avrupa Birliğine karşı olan şüpheciliğin artışına yol
açacağına dikkat çekti.
Ayrıca Necmi Ali raporda yer alan bazı noktalara işaret etti ve açıkça bundan duyduğu rahatsızlığa vurgu
yaptı. Söz konusu raporda, “Türk hükümeti tarafından
atılan olumlu adımların düzgün ve doğru bir şekilde
belirtilmesi yerine olumsuz unsurlar üzerinde çok fazla
vurgu”, yapıldığının altını çizdi. Devamında Necmi Ali,
böyle bir yaklaşımın ülkenin AB üyeliğine ilişkin son
zamanlarda kamuoyunda, özellikle gençler arasında
yüzde 54’e varan olumlu eğilimleri zayıflatacağını belirtti. AB Parlamentosu Komisyonu heyetinin Ankara
ziyareti analizlerinin dikkate alınmadığını söyledi.
Türk asıllı milletvekili açıklanan raporda müzakere
edilecek 23. Fasıl “Yargı ve Temel Haklar”, 24. Fasıl
“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ve Türk tarafının açmaya hazır olduğu toplam 17 Fasıllın açılmasına ilişkin
açık bir tutum sunmadığına da işaret etti. Bunun yapılması durumunda, reformların uygulaması konusunda
Türk hükümetine itici güç vereceğini söyleyen Necmi
Ali, Türkiye’nin 2020 çalışmalarına da dikkat çekti. Bu
çalışmalarda Türkiye’nin 2020 dönemine kadar siyasi
reformlar için 25 farklı alanda 1200 somut adım içeren
önlem programı kabul etti bilgisi de HÖH temsilcisi
tarafından AB Meclisinin dikkatine sunuldu.
Konuşmasında Necmi Ali çok önemli bir duruma,
AB ile müzakere kapsamında gerçekleşen reform sürecinin Türkiye’ye istikrarlı kurumlara sahip güçlü bir
çoğulcu demokratik sistemin geliştirmesi için önemli
bir fırsat sayılabileceğine dikkat çekti.
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Uluslararası Serbest Güreş Turnuvasına Büyük İlgi
Her yıl 24 Mayıs’ta Kırcaali İlçesinin Stremtsi
(Göklemezler) köyünde
düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençler
Serbest Güreş Turnuvası yine büyük ilgi
gördü. Kırcaali Belediye Başkanı Kupası
için yaklaşık 100 sporcunun mindere çıktığı
turnuvada Bulgaristan
çapından olduğu gibi
Yunanistan’dan da yarışmacılar katıldı.
Bu yılki turnuvada konuk olarak dünya ve
olimpiyat şampiyonlarından Remzi Musaoğlu, İsmail Kosukoğlu,
Hasan İsaev ve İsmail
Abilov, Bulgaristan Güreş Federasyonu Başkanı Valentin Yordanov
oldular.
Turnuva Bulgaristan
Güreş Federasyonu,

layıkıyla madalya ile
mükafatlandırıldı.
Turnuvanın sonunda
koç için yapılan yarışmada birinciliği Krepost

Ardino (Eğridere) İlçesi modern bir cenaze yıkama aracı sahibi oldu.Kılınan Cuma namazı sonrası
Belediye Başkanı Resmi Murat, beraberinde kardeş
Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ardino Müslüman Encümenliğine, vatandaşın hizmeti-

Kırcaali Belediyesi ve
bölgeden çok sayıda
firmanın maddi desteği
ile gerçekleşti.
Takım birinciliğini ev
sahibi Krepost takımı
alırken, ikinciliği Rad-

nevo takımı, üçüncülüğü de Kırcaali Güreş
takımı kazandı.
Her yıl turnuvanın gerçekleşmesine büyük
destekte bulunan Kırcaali Belediye Başkanı

Hasan Azis’e Krepost
Spor Kulübü Başkanı
Velattin Veli bir teşekkür
plaketi sundu. Ayrı ayrı
kategoride birinciliği,
ikinciliği ve üçüncülüğü
elde eden yarışmacılar

ne cenaze yıkama aracı teslim ettiler.
Resmi Murat, özel aracı belediye satın alındığını,
donanımı kardeş Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından
sağlandığını belirtti. Araç, cenaze defin için gerekli
tüm dini vecibelerin yapılmasına imkan sunuyor. Sıcak su sağlayan şofben, klima, cenaze yıkama masası ve tabut bulunuyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, cenaze
yıkama aracının Ardino halkına çok yararlı olacağını
ifade ederek “Sıcak işbirliğimizin gelecekte de devam etmesini umarım ”dedi.

Filibe Valisi’nin verdiği
ceza iptal edildi

Haşimov’a zeytin fidanı hediye eden Başkan
Şenol, iki kent arasında
karşılıklı anlayış, saygı
ve dostluğu daha ileri
noktaya taşımak istediklerinin altını çizdi. Ailesinin Bulgaristan göçmeni
olduğunun altını çizen

Başkan Şenol, “ Ben
Bulgaristan’a geldiğimde kendimi evimde hissediyorum. Burası da sizin eviniz. Bizler dostuz,
akrabayız. Bu antlaşma
geç kalınmış bir anlaşma. Bizim birlikteliğimiz
çok eskiye dayanıyor. İki

Kundakçıya 1 yıl hapis cezası
Filibe İl Mahkemesi’nin
kararıyla Cuma Cami’yi
yakmaya çalışan şahsa
sadece 1 yıl hapis cezası kesildi.
05.01.2015 tarihinde
saat 22. 20 civarında
yüzü maskeli bir şahıs
Muradiye Camii’nin giriş
tarafında bulunan, pastane ve abdesthane bö-
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Ardino, modern cenaze
yıkama aracına kavuştu

Loznitsa Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi
arasında kardeşlik protokolü imzalandı
Gaziemir Belediyesi ile
Bulgaristan’ın Loznitsa
kenti arasında ‘dostluk
ve işbirliği antlaşması’
imzalandı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile Loznitsa
Belediye Başkanı Ayhan
Haşimov arasında imzalanan protokolle, kültür,
sanat, ekonomi, eğitim,
gençlik politikası ve barış
girişimleri olmak üzere iki
kent arasında çok sayıda
ortak programın oluşturulması karar altına alındı. Dostluk ve kardeşliğin
devamı, işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki kentin
güçlenmesi amacıyla
hazırlanan protokolü imzalayan ve birlikte pasta
kesen iki kentin belediye
başkanı, “Dostluğumuz
ebedi olsun, hiç bitmesin” dedi.
"BURASI SİZİN EVİNİZ"
Kardeş şehir Loznitsa
Belediye Başkanı Ahmet

Spor Kulübü güreşçisi
Can Bekir kazanarak,
koçun sahibi oldu.

lümlerinin ahşap duvarlarına mazot dökerek bi-

nayı yakmaya çalışmıştı.
Camii’nin kameralarına

şehir arasındaki bağ artık
daha güçlü olacak” dedi.
Konuk Belediye Başkanı
Ahmet Haşimov ise antlaşmayı ‘gelecek nesillere aktarılacak önemli bir
miras’ olarak tanımladı.

Asenovgrad (Stanimaka) Bölge Mahkemesi, Plovdiv
( Filibe) Valisi Rozalin Petkov’un, Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Lütfi Mestan’a seçim
kampanyasında Türkçe propaganda yaptığı gerekçesiyle kestiği 681 leva para cezasını iptal etti. Mestan,
Valinin Türkçe konuşması için para cezası verdiği karara itiraz etmişti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Vali’nin kararına göre Seçim Kanunu’nun ihlalinin yapıldığı tarihte ve mitinge Mestan’ın katılmadığı belirtildi. HÖH
Başkanı’nın başka bir tarihte ve başka bir mitingde

Kırcaali Haber
yakalanan şahıs, polis
tarafından tutuklanarak
mahkemeye sevk edilmişti.
Viktor Aleksandrov ismindeki kundakçıya verilen 1 yıl hapis cezası,
Filibe’deki Müslümanlar
tarafından az bulunmaktadır. Saldırganın bundan
önce de işlediği suçlardan dolayı hapis cezaları
bulunduğu belirtiliyor.
Kırcaali Haber

hazır bulunduğu açıklandı.
Asenovgrad Bölge Mahkemesi’nin kararına 14 gün
içinde itiraz edilebilir. Filibe Valiliği tarafından yapılan
açıklamada Filibe Temyiz Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi verileceği bildirildi.
Kırcaali Haber
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Prtistoe köyünde 1989 yılı Mayıs Olayları anıldı
Şumen ili Kaolinovo
(Bohçalar) İlçesinin Pristoe (Yusfhanlar)köyünde zorla isim değiştirme
kampanyasına karşı direnişin gösterildiği 1989 yılı
Mayıs Olaylarını anma töreni düzenlendi. Binlerce
vatandaşın katıldığı anma
mitingi, “Nefrete Karşı Birlik Olalım!” sloganı altında
gerçekleştirildi. Mitingde
hazır bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Genel Başkanı Lütfi Mestan kalabalığa şöyle seslendi: ”Bugünkü özgürlüğümüzü aziz şehitlerimize
borçluyuz, bu yüzden 26
yıl önce yaşanan trajik
olaylarda hayatını kaybedenlerin kızları yanımda
duruyor. Bu nedenle geçen yıl Pristoe’de iki şey
istedim. İlk önce bu anma
mitingleri devlet protokolüne dahil edilsin, çünkü
Pristoe’den başlayan ve
Kuz, Kliment (Emberler),
Kaolinovo köyleri üzerinden devam eden yürüyüş
Bulgaristan demokrasisine doğru yapılan bir yürüyüştür. Babalarınız sadece doğduğumuzda verilen
adları taşıma hakkımız,
herkesin istediği Tanrı’ya
inanması hakkı, herkesin ana dilini serbestçe
konuşma hakkı için hayatını kaybetmediler. Onlar Bulgaristan’ın bugün
demokratik bir ülke olabilmesi için şehit oldular.
Bu nedenle tüm Bulgar
Devleti, devlet protokolü
tarafından onlara saygı
gösterilmesi gerekir. Ve

ben hala bu çağrıya cevap bekliyorum. İkinci
olarak siyasi mağdurlar
ve sizler için 1989 yılı
Mayıs Olayları ve geçen
asrın 70’li ve 80’li yılların
sonunda meydana gelen
olayların tarih kitaplarında yer almasını istedim.
Çünkü bugün en yüksek
Meclis kürsüsünden bile
bu olayların yanlış değerlendirilmesine yönelik
teşebbüste bulunulmasından başka Bulgarlaştırma
sürecini, Mayıs Olaylarını
reddetmek isteyenler de
var.
Gelecek nesillerin adına ve mağdurların tanımasının bir ifadesi olarak
bu olayların demokrasi
dersi olarak okutulmasını
ısrar ediyoruz. Çünkü 26
yıl önce yaşanan olaylar, Çek Cumhuriyet’in-

de 1968 yılında yaşanan
olayların Bulgaristan siyasetinin benzeridir. Çeklerin Prag Baharı varsa,
Bulgaristan’ın da Mayıs
Baharı var. Bunu reddeden herkes çarpık ruhlu
biridir. Tarihi gerçeği kabul
edeceğine, Bulgaristan’da
yüz binlerce Türk ve Müslümanın barışçıl protestolarla verdiği katkıya alaycı
bir tutum takınıyor. Bizler
yolumuza devam etmeliyiz, misyonumuzu yerine
getirmeliyiz, misyonumuz ise tüm Bulgaristan
vatandaşlarının etnik ve
dini mensubiyeti fark etmeksizin eşitliğinin sağlanmasıdır”.
HÖH Başkanı, ülkede
hala eşit haklar konusunda sorun olduğunu
hatırlatarak, en belirgin
örneklerden biri olarak

Vatanseverlik Cephesi’nin
seçim kampanyalarında
ana dilinde propaganda yapmak için kesilen
para cezasının on misli
yükseltilmesi ve hapis
cezası verilmesine ilişkin
yasa tasarısını gösterdi.
Mestan,”Sorun Vatanseverlik Cephesi’nin yasa
tasarısında değil, asıl sorun iktidardaki koalisyonda yer alan diğer partiler
bu girişim için suskunluğunu koruyor ve onlardan
farkları yok” dedi.
M est an, “G eç en yıl
bizden sonra saygı duruşunda bulunmak için
Cumhurbaşkanı, şimdi
ana dilinde konuşmak
için hapis cezası isteyen
tam da bu Vatanseverlik
Cephesi ile kucak kucağa
olan bazı bizim eski meslektaşlarımız ile birlikte

Yeni köprünün temelleri tamamlandı
Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasının Makas-Nimfeya Gümrük Kapısı’ndan
Yunanistan’a uzanan
uluslararası yol ile kestirme bağlantı
yapan Vırbitsa (Söğütlü)
çayı üzerine
kurulacak
köprünün
temelleri tamamlandı.
B eto nar m e
istinat duvarları inşa edildi, köprüye
giden yollar
yapıldı, inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.
Uzmanların
tahminlerine göre köprü inşaatı bu yıl temmuz
ayının sonuna kadar tamamlanacak.
Momçilgrad Belediyesi
bu yıl başında en önemli
projelerinden biri olan ilçe
merkezinin Bulgaristan-

Yunanistan sınırı Makas
geçidinden geçen uluslararası yolla bağlayacak
yeni bir yol yapımını başlattı. Yeni yolun yapımın-

dan sonra Momçilgrad ve
Krumovgrad üzerinden
Makas Gümrük Kapısı’na
yolculuk yapanların alacağı mesafe 10 kilometreden fazla azalacak.
Şu anda iki ilçe ile Makas Gümrük Kapısı arasındaki yol bağlantısı

Cebel (Şeyhcuma) durağı
üzerinden yapılıyor. Projenin gerçekleştirilmesi
bölgede ekonomisi ve
turizmin gelişmesi açı-

sından son derece büyük
önem arz ediyor. Proje
Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsamında finanse ediliyor.
Yeni yol kesimi Kırcaali
yönünde Momçilgrad’ın
girişindeki dönel kavşaktan başlayarak Vırbitsa

çayı üzerindeki köprüden
sonra Gradinka köyü yanındaki kavşağa kadar
devam ediyor. Uzunluğu
120 metre olacak karayolun bir tarafında yaya
trafiği için kaldırım yapılacak. Vırbitsa çayı üzerindeki köprünün uzunluğu
ise 168 metre, kolonları
10 metre yüksekliğindedir.
Yeni köprü, uzun yıllardır Sadovitsa köyü ile
Momçilgrad arasında
tek bağlantı olan asma
köprü üzerinden geçen
otomobiller in akışını
karşılayacak. Bu asma
köprü Japonya hükümeti
tarafından sağlanan kaynaklarla inşa edilmiştir.
Baştan sadece yaya trafiği öngörülüyordu. Büyük çabalar sarf ederek
Momçilgrad Belediyesi,
asma köprüyü yenileyip
acil durumlarda ufak araç
ve ambulansların geçişine uygun hale getirmeyi
başardı.

buraya Prisyoye’ye gelmişler. Bu meslektaşlarımız Bulgaristan’da faşistlerle iktidar ortağı olmaya
utanmıyorlar mı? Onlara
güven vermenizi istemekten utanmıyorlar mı?” diye
retorik soru yöneltti.
HÖH Başkanı kalabalığa
dönerek şöyle seslendi:
”Ben korkmuyorum! Bizim aramızda korkak birini
kimse de göremez. Çünkü karşımda bizim cesur
seçmenlerimiz duruyor!
Sadece bu stadyumda
on -on beş bin kişi var.
Bu kişiler gururlu, insan
olan insanlar, umudunu
kaybetmeyen ve onurunun çiğnenmesine izin
vermeyen insanlar! Sizler var oldukça gerekirse
hapislerde çürüyeceğiz,
fakat tüm Bulgaristan vatandaşlarının etnik ve dini
mensubiyeti fark etmeksizin eşitliğinin sağlanmasına ilişkin amaçlarımıza
ulaşacağız!”
Anma mitinginde HÖH

Başkan Yardımcısı Ruşen Riza, T.C. Burgaz
Başkonsolosu Niyazi Evren Akyol, Milletvekilleri
ve HÖH Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri Kamen
Kostadinov, Dr. Hasan
Ademov, HÖH Gençlik
Kolları Başkanı ve Avrupa
Parlamentosu milletvekili
lhan Küçük, AP Milletvekili Necmi Ali, Milletvekilleri
Prof. Dr. Mariyana Georgieva, Stanislav Anastasov, Ayhan Etem, Merkez
Yürütme Kurulu Üyesi
İsmet Kahraman, HÖH
Şumnu İl Başkanı Nuridin
İsmail, Kaolinovo Belediye Başkanı Nida Ahmedov, belediye başkanları,
HÖH il ve ilçe başkanları, Burgaz, Varna, Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık),
Tırgovişte (Eski Cuma),
Şumnu, Kırcaali, Sofya,
Silistre, Razgrad ve Sliven illerinden Bulgarlaştırma süreci mağdurları
hazır bulundular.
Kırcaali Haber

Ardino’da 24 Mayıs
Kültür ve Eğitim Günü
etkinliği
24 Mayıs Kültür ve Eğitim Günü münasebetiyle
Ardino (Eğridere) merkezinde düzenlenen kutlama
etkinliğine öğrenci, öğretmenler, anaokullarından çocuklar, kültür faaliyetçileri katıldı.
Kutlama programında Slıntse, Breziçka ve Vasil
Levski Lisesi’nden gruplar yer aldı.
Anaokul çocukları ve lise öğrencileri, şiir ve şarkı
söyledi, dans ettiler. Kutlama programına Bursa’dan
kardeş Şahin Yılmaz İlkokulu’ndan öğrenci dans grubu katıldı.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, bilgi ve
maneviyatın kutlandığı bayramı kutladı. Resmi Murat, Ardino’da eğitim ve kültür alanında çalışanların
eğitim, kültürel ve spor faaliyetlerinde gösterdikleri

tartışmasız başarılardan dolayı teşekkür etti.
Program, Ardino’da dünyaya gelen dünyaca ünlü
şair ve yazar Sabahattin Ali’nin büstü açılışıyla devam etti. Açılış, İlçe Müzesinin avlusunda gerçekleşti.
Resmi Murat ve Türkiye Kırklareli Belediye Başkanı
Mehmet Kesimoğlu’nun başkanlığındaki heyet yazara
saygı gösterip anısının yaşatmak için büstün açılışını
yaptılar.
24 Mayıs Slav Alfabesi ve Bulgar Kültürü Günü
münasebetiyle gerçekleştirilen zengin program 2015
mezunlarının mezuniyet balosuyla devam etti.
Kutlamalardan sonra Belediye yönetiminin belediye anaokulları, okullar, halk toplum merkezleri temsilcileri ve Ardino’nun konuklarıyla bir araya geldiği
resepsiyon gerçekleştirildi.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan anlaşma imzaladı
Başarılı öğretmen, kültür
faaliyetçisi ve gazetecilere ödül

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, 24 Mayıs
münasebetiyle başarılı öğretmen, kültür faaliyetçisi ve gazetecileri ödüllendirdi.
Ardastroy Restoranı’nda düzenlenen mütevazi bir törenle
Belediye Başkanı, yüksek profesyonellik gösteren öğretmenlere, üstün başarılar elde eden kültür faaliyetçilerine ve
çok sayıda gazeteciye takdir belgesi, plaket ve çiçek sundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 2011 yılından
bu yana imzalamayı bekleyen
anlaşma sonucu üç ülkenin
katılımıyla oluşturulacak temas
merkezinin Bulgaristan sınırları
içinde yer alacağını, göç, sınırı
aşan suçlar, organize suçlar ve
kaçakçılıkla ilgili ortak çabaların
arasında uyum sağlayacağını
belirtti.
Öztürk, merkezin, polis ve diğer görevlilerin birlikte çalışacağı Bulgaristan, Yunanistan
ve Türkiye sınırlarının birleştiği
Kapıkule’nin karşısındaki Kapitan Andreevo’da konuşlandırılacağını kaydetti. Öztürk, Avrupa
Birliği’nin Güney sınırlarını oluşturan Bulgaristan ve Bulgaristan ile yapılan bu anlaşmanın
aslında AB ile yapıldığına vurgu
yaptı.
Merkezin kuruluşunun AB’ye
de yarar sağlayacağını ancak
Türkiye vatandaşlarının gelecekte serbest dolaşımına katkı
sağlamak açısından da faydası
olabileceğini ifade etti.
Yunanistan Bakanı ile görüşme
Ziyareti sırasında Yunanistan
İçişleri Bakanı ile görüştüklerini belirten Öztürk, “Özellikle
suçluların iadesi ve oradaki
Türkiye’de terör örgütü olarak
bilinen aşırı sol ve diğer terör
örgütlerinin Yunanistan’ı sığınak olarak seçtiklerini geçmiş
yıllarda biliyoruz” dedi.
Bakan Öztürk, sözlerine şöyle
devam etti:
“Yunanistan geçmişte onlara
(terör örgütlerine) karşı epeyce
bir mücadele yürüttü. Ama son,
Çağlayan’da savcımızın şehit
edilmesinden sonra yeniden
orada bir sığınak bulduklarını
değerlendiriyoruz. Bu konuyu

Yunanistan makamlarına tekrar
hatırlattık. Bunun önceden alınmış kararlar doğrultusunda ta-

kip edilmesini ve bu tür suçlarla
ilgililerin de Türkiye’ye iadesini
istediğimizi belirttik.”
AA

Başmüftülükten sosyal
yardımlaşma kampanyası
Sosyal sorumluluk ve yardım
etme duygusu ile hareket ederek
Bulgaristan Başmüftülüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı ulusal
düzeyde sosyal yardımlaşma
kampanyası başlattı.
“Yardıma Muhtaç Olanları
Unutmayalım” başlığı altında
düzenlenen kampanya 25 Mayıs-18 Haziran 2015 tarihlerinde
Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenleniyor. 18 Haziran’da
başlayacak olan Ramazan’da
elde edilen bağışlar erzak paketleri biçiminde ihtiyaç sahiplerine
dağıtılacak.
Bölge müftülükleri aracılığıyla
ulusal çapta fakir kişilere verilecek erzak paketleri un, bitki ayçiçeği yağı, makarna, zeytin, tuz,
sirke, şeker, mercimek, fasulye,

pirinç, salça, çikolata, kahve ve
çay gibi temel gıda maddeleri
içeriyor. Bir erzak paketinin fiyatı
30 leva. Bağış yapmak isteyenler tüm ülkede bölge müftülüklerine müracaat edebilirler. Bu
kampanyadan etnik ve dini mensubiyeti fark etmeksizin yardıma
muhtaç herkes yararlanacak.
Yardıma muhtaç olan yurttaşlarımıza yardım eli uzatmak Peygamber Efendimizin (SAV) bize
bıraktığı bir mirastır. Peygamber
Efendimiz ,“Komşusu açken, tok
yatan bizden değildir” diye buyurmuştur.
Kampanya, yurt içinden ve yurt
dışından kampanyayı desteklemek isteyen kişi ve firmalara
açıktır.
Kırcaali Haber

Hasan Azis, ödüllendirilenlerin bir misyonu olduğunu ve
yaptıklarının gelecek nesillere kalacağını belirtti. Ödüllendirilen öğretmenlere tam donanımlı gençler yetiştirdikleri için
teşekkür eden Müh. Azis: “Çalışmalarınıza saygı duyuyorum. Bize doğru yönü gösteriyorsunuz” dedi. Ödül alanların gelecekte de hep böyle azimli olmalarını ve milli gurur
yaşatmaya devam etmelerini diledi.
Kırcaali Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi Müdürü Yordanka Çavdarova, ödülü öğrenci ve öğretmenlerin çabalarının tanındığının bir ifadesi olarak kabul ettiğini paylaştı.
Miladinovo Hristo Botev İlköğretim Okulu Müdürü Bayram
Hüseyin, ödülün okulda gerçekleştirilen birçok projeden
dolayı verildiğini ifade etti. Birleştirilmiş Çocuk Kompleksi
Müdürü Zlatka Penöva, plaketi kurumun 20 yıllık faaliyetinin
tanınmasının ifadesi olarak kabul etti.
Hasan Azis tarafından gazetecilerden Mehmet Recep,
Nenko Stanev, Valentina Stoeva, Daniela Taşkova, Jelö
Mihov ve Sebahat Necip ödüllendirildi.
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