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BRTK Genel Başkanı Hacıoğlu: Bulgaristan’da azınlık 
üzerindeki gizli asimilasyon politikası devam ediyor

Balkan Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu (BRTK) Genel 
Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, 
Bulgaristan'da 1 milyona yakın 
Türk azınlığının çocuklarının 
ana dili öğrenme ilgisinin sa-
dece birkaç binlerde olmasının 
acı, rahatsız ve endişe verici bir 
durum olduğunu belirterek, "Bu 
durum da Bulgar devletinin ve 
hükümetinin azınlık üzerindeki 
gizli asimilasyon politikasının 
devam etmesinin göstergesi-
dir." dedi.

Hacıoğlu, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Bulgaristan'da-
ki yeni eğitim ve öğretim yılının 
Türk azınlığı için iyi bir dönem 
olmayacağını söyledi.

Türkçe okuyan azınlık çocukla-
rının sayısının her yıl azaldığını 
belirten Hacıoğlu, "Bulgaristan 
hükümetinin eğitim yasasının 
getirdiği zorluklar, Türkçenin 
ders müfredatının dışında kal-
ması, seçmeli ders olması, okul 
müdürlerinin engellemeleri... 
Aslında en önemlisi de yerel 
yöneticilerinin ilgisizliği ve vur-

dumduymazlığıdır." diye konuş-
tu.

Hacıoğlu, Bulgaristan'da 1 
milyona yakın Türk azınlığının 

çocuklarının ana dili öğrenme 
ilgisinin sadece birkaç binlerde 
olmasının acı, rahatsız ve en-
dişe verici bir durum olduğunu 

dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu durum Bulgar devletinin ve 

hükümetinin azınlık üzerindeki 
gizli asimilasyon politikasının 
devam etmesinin göstergesi-
dir. Şunu açıkça ifade etmek 

isterim ki bu eğitim politikası 
Bulgar devletinin yararına ve 
Bulgaristan'ın geleceği için fay-
dalı değildir çünkü ana dilini iyi 
bilmeyen bir çocuk resmi dilini 
de iyi öğrenemiyor ve başarılı 
olamıyor. Nitekim azınlığın ya-
şadığı bölgelerdeki çocuklar ne 
ana dilini ne de resmi dilini iyi 
bilmiyorlar. Bu durum yetkili eği-
timciler tarafından açıkça ifade 
ediliyor."

Bulgaristan hükümet yetkilile-
rinin, Türk azınlığı temsil eden 
siyasi, din görevlileri ve sivil top-
lum temsilcilerinin daha hassas 
davranmaları, bu sorunun çö-
zümü için gerekli adımlarını da 
atmalarını beklediklerini ifade 
eden Hacıoğlu, "Bulgaristan'da 
yaşayan soydaşlarımız mutlaka 
çocuklarını Türkçe eğitimi alma-
ları için okullara kayıtlarını yap-
tırsınlar, çocukların ana dillerini 
okumaları için de mücadeleleri-
ni sürdürsünler. Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu olarak 
eğitim konusunu yakından takip 
etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

                                        AAÜnlü Rumeli Sanatçısı Faruk Yılmaz: 
Ardino’yu Kendi Evim Gibi Hissediyorum

Tek Rumeli Televizyonu'nda 
program sunuculuğu yapan 
ünlü Türk sanatçı Faruk Yılmaz, 
Ardino’da (Eğridere) büyük bir 
konser sundu. Sonbahar Kültür 
Şenlikleri programı kapsamın-
da düzenlenen konser kasaba 
merkezine toplanan hayranla-
rında büyük bir coşku yarattı. 
Bir saati aşkın süren konser-
de ünlü sanatçının söylediği 
en sevilen Rumeli ve Balkan 
türküleri hayranlarını sevindir-
di. İzleyiciler, Faruk Yılmaz’ın 
hemen hemen söylediği tüm 
türkülere hep bir ağızdan eşlik 
etti. 
Konseri izleyenler arasında 

Ardino’nun kardeş Bursa Nilü-
fer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Aydın Yılmaz, İstanbul 
Balkanlılar Kültür ve Dayanışma 

Derneği Başkanı Olcay Özgün 
ve Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat hazır bulundu. 

Konser öncesi ve sonrasında 
Ardino’daki hayranları,  fotoğraf 
çektirmek için Faruk Yılmaz’ın 
etrafına üşüştüler. Türk sanatçı, 
hiçbir hayranını hayal kırıklığı-
na uğratmayarak, her birisiyle 
fotoğraf çektirdi. Ayrıca onlara 
imza dağıtmayı da unutmadı. 

A rd i no lu l a r, 
“Faruk Yılmaz, 
sevilen türküleri 
hatırlatarak, biz-
leri geçmişe gö-
türdü” diye ifade 
ettiler. 
F a r u k  Yı l -

maz, “Ardino’da 
ü ç ü n c ü  ke z 
konser sundum. 
Bulgar istan’ın 
değişik yerlerin-

de bulundum, fakat Ardino’da 
kendimi evde gibi hissediyo-
rum. Damadım Başevo (Hal-
lar) köyünden bir göçmendir. 
Rodop insanı muhteşemdir. En 
kısa zamanda tekrar bu güzel 
insanlarla buluşma imkanım 
olmasını umuyorum” diye ifade 
etti.                 
                      Güner ŞÜKRÜ
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Kırcaali ile Chikago arasında dostluk köprüsü kuruldu 
Kırcaali’nin Dıjdovnitsa 

(Yağmurlar) köyündeki 
Sanat Evi’nde gerçek-
leştirilen yaz kültür prog-
ramına Amerika Birleşik 
Devlet ler i ’nin (ABD) 
Chikago şehrinden 7 ve 
Japonya’dan 1 ressam 
katıldı. 10 Eylül’de sona 
eren bu yılki yaz kültür 
programı “Esnek Fikirler-
Eski Dünya, Yeni Dünya” 
başlığı altında gerçekleş-
ti. Ortaklık görüşmeleri, 
yaratıcılık laboratuvarla-
rı, Dıjdovnitsa köyünde 
Terlik Festivali, sergiler 
yapılan ve işbirliği için 
yeni fikirlerin paylaşıldığı 
program dolu dolu geçti. 
Çünkü Madan doğumlu 
Chikago’dan multimilyo-
ner Şefket Çapaciev’in 
dediği gibi, “o zaman 
şimdi, zamanı gelince 
değil”. 
ABD’den konuk sanat-

çılar, 21 Ekim-Kırcaali 
Günü münasebetiyle 
Kırcaalilere bir sanat 
projesiyle sürpriz yapma 
kararı aldılar. Proje saye-
sinde ressamlar, açık bir 

kitabın 3-4 metre uzun 
sayfalarında yazı, resim 
ve fotoğraflarla misafir-
perverlikleri ve dünyaya 
açık oldukları için Kırca-
alilere karşı duygularını 
ifade edecekler. Projeye 
yönelik çalışmalar baş-
ladı. Görsel enstalasyon 
çalışması yapılıyor ve 
enstalasyonlar çevrimiçi 
olarak da geliştirilmeye 

devam edilecek. “Benim 
Aşkım Kırcaali” başlı-
ğı altındaki final proje, 
19 Ekim 2017 tarihinde 
KRIG Sanat Galerisi’nde 
tanıtılacak. Resmi açılış 
töreni sırasında ABD’li 
ve Japonyalı ressamlar, 
skype üzerinden canlı 
bağlantı ile Kırcaali’de 
seyircilerle görüşecekler. 
K R I G  S a n a t 

Hareketi’nden organiza-
törler, ”Bu proje Kırcaa-
li ve Chikago arasında 
köprü kurulması yolunda 
atılması gereken gelecek 
adım” diye ifade ettiler. 
KRIG Sanat Hareketi 

tarafından düzenlenen 
bu yılki Terlik Festivali 
ve Uluslararası Sanat 
Ufukları Atölyesi Prog-
ramı, Eylül ayında Avru-

pa Birliği’nde (AB) 2017 
Avrupa Miras Günleri 
kutlamaları kapsamında 
Bulgaristan’da düzenle-
nen ulusal etkinlik tak-

viminde yer aldı. 2017 
Avrupa Miras Günleri’nin 
Bulgaristan koordinatörü 
Kültür Bakanlığıdır. 
             Kırcaali Haber

Evsel atık vergisi, çöp 
miktarına göre belirlenecek

Ateşli tar tışmalardan 
sonra Bulgaristan Mec-
lisi, hükümet tarafından 
sunulan Yerel Vergiler ve 
Harçlar Kanununda deği-
şiklikler yapılmasına iliş-
kin yasa tasarısını kabul 
etti. Kanun değişiklikleri-
ne göre evsel atık vergisi 
oranı belirlenmesinde çöp 
miktarına göre gözetile-
cek. 

Kanun tasarısına göre 
belediye kurumlarının bir 
adreste ikamet eden kişi-
lerin sayısı, çöp konteynır-
ların kapasitesi veya evsel 

atıkların siyah torbalarda, 
ayrı toplanan atıkların ise 
beyaz torbalarda olmak 
üzere üretilen atıklara 
göre evsel atık vergisinin 
belirlenmesine ilişkin 3 
seçenek arasında bir se-
çim yapacak. 

Evsel atık vergisi üretilen 
evsel atıkların miktarına 
göre belirlenmesi öneri-
liyor. 

Yasa tasarısında yeni 
kuralların 2019 yılından 
itibaren uygulanması ön-
görülüyor. Belediye tem-
silcileri, kanun değişiklik-

lerinin uygulamaya girme-
sini bir yıl erteleme, yani 
2020 yılından itibaren 
yürürlüğe girmesi çağrı-
sında bulundu. 

Yasa tasarısının oylama-
sında Bulgaristan Sosya-
list Partisi (BSP) Meclis 
Grubu çekimser oy kul-
landı. Sosyalistler yeni 
kanun değişikliklerinin va-
tandaşların ödediği evsel 
atık vergisinin artmasına 
yol açacağını düşünüyor. 

BSP Milletvekili Dora 
Yankova, “Duydum ki 
Dimitrovgrad (Kayacık) 

Belediye Başkanı İvo 
Dimov’un hesaplarına 
göre köylerde evsel atık 
vergisinin miktarı 10 misli 
artacak” diye yorum yaptı. 
Yankova, iktidardaki par-
tilere vergileri artırmama 
sözü verdiklerini hatırla-
tarak, belediyelerin bu tür 
değişikliklere yönelik her-
hangi bir hazırlık yapma-
dıklarını sözlerine ekledi. 

Meclis Bütçe Komisyo-
nu Başkanı Menda Sto-
yanova, yerel yönetimin 
kesinlikle daha esnek 
kararlar alması gerekti-
ğini söyledi. Stoyanova, 
“Hiç kimse belediyelerin 
evsel atık vergisi oranı 
belirlenmesinde sadece 
bir seçeneği esas alması 
için zorlamıyor, bu seçe-
nekler kombine edilebilir 
de. Belediyelerin ciddi bir 
hazırlık yapması gerekir, 
hazırlık için kanun tasarı-
sında bir yıl öngörülüyor” 
diye belirtti. 

Milletvekillerin evsel atık 
vergisi oranının çöplerin 
miktarına göre belirlen-
mesine yönelik yasal giri-
şimleri daha 2013 yılında 
başladı.

              Kırcaali Haber

Karapınar’da geleneksel 
yağmur duası yapıldı

Ardino (Eğridere) İlçesi’nin Pravdolüb (Hatipler) kö-
yüne yakın bir mevkide bulunan Karapınar adlı yer-
de 1000’den fazla Müslüman ve Hıristiyan’ı bir araya 
getiren geleneksel sağlık ve bereket mevlidi yapıldı. 
Eski Başmüftü Fikri Sali ve Ardino Camii Encümenliği 
Başkanı Sezer Ayhanov başta olmak üzere yerli imam-
lar, Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu ve mevlit okudular. 
Ardından topluca yağmur duası yapıldı.

Mevlit, Ardino Belediyesi ve Ardino Cami Encümenli-
ği tarafından organize edildi. Dualardan sonra mevlitte 

bulunanlara Padina (Makmutlu) köyünden usta aşçı 
Ahmet İbryamov’un pişirdiği 20 kazan etli pilav dağı-
tıldı. Kurbanlık hayvan için yapılan masraflar Bursa’da 
ikamet eden göçmenlerden 83 yaşındaki Şahin Yılmaz 
tarafından karşılandı. Ardino Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Belediye Genel Sekreteri Müh. Kemal Aliev 
de mevlide maddi destekte bulundu. 

Organizatörler, pilavın bir kısmını hastanede yatan 
hastalara ve Sığınma Evi sakinlerine gönderdi. Artan 
pilav ise mevlide gelemeyen aile fertlerine ulaştırmaları 
üzere katılımcılara dağıtıldı. 

Mevlidi Bursa merkezli Eğridereliler Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Aydın Yılmaz, Bulgaristan’ın 
eski Bursa Fahri Konsolosu Hayati Korkmaz, İstanbul 
Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ol-
cay Özgün, İstanbul Hallarlılar Derneği Başkanı Rıfat 
Yağcı ve başta Belediye Başkanı Resmi Murat olmak 
üzere tüm Ardino Belediye yönetimi şereflendirdiler.

Mevlidin organizatörleri, her yıl mevlide mali destek 
veren yerli iş adamlarına teşekkür etti.

Meclis, Yüksek Yargı 
Konseyi üyelerini seçti

Bulgaristan Meclisi, kendi kotası çerçevesinde 
Yüksek Yargı Konseyi (VAS) yargı ve savcı heyeti 
üyelerini seçti. 

Yargı Heyeti üyeliğine Dragomir Koyacikov, Vero-
nika İmova, Daniela Marinova-Marçeva, Boyan Mag-
dalinçev, Boyan Novanski ve Stefan Grozdev seçildi. 
Yapılan oylamada adaylar 160 oy aldı. 

Savcı Heyeti üyeliğine ise Svetlana Boşnakova, 
Gergana Mutafova, Kalina Çapkınova-Küçükova, 
Plamena Apostolova ve Yordan Stoev seçildi. 

Meclis kotasından Yüksek Yargı Konseyi Üyeli-
ği için toplam 18 aday çıktı. Anayasa’ya göre VAS 
üyelerinin 11’i, milletvekillerin üçte ikisinin oylarıyla 
Meclis tarafından seçiliyor. Adaylara yönelik en az 
15 yıl hukuk alanında çalışmış yüksek mesleki ve 
ahlaki niteliklere sahip hukukçular olması şartı vardır. 

Meclis kotasından seçilen VAS üyelerinin görev 
süresinin dolmasından dolayı Mecliste VAS üyeliği 
seçimi yapıldı. 
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Dikkate değer bir eser
Bu günlerde elime ilginç 

bir eser geçti: “Uzun Yol”. 
Kitap daha ilk bakışta 
okuyucunun dikkatini çe-
kiyor. Hem de iki şeyle: 
Birinci, kitabın kabuğunda 
iki isim var. Kadir Osman 
ve Şevki Derman. Yani 
edebiyata gönül yatıran iki 
kardeşin kaleme aldıkları 
öyküler, efsaneler ve riva-
yetler bir araya toplanmış. 
Bu hakikaten de nadir bir 
olay. Dünya  edebiyatın-
da böyle hadiselere şahit 
olduğumuz var, fakat Bul-
garistan Türk Edebiyatın-
da hiç olmazsa ben bari 
böyle bir hadiseye şahitlik 
edemiyeceğim.

Kitabın dikkati celbeden 
ikinci tarafı onun başlığı. 
Okur okumaz soruyorsun: 
Eserin kahramanlarından 
herhangi bir i mi geç-
miş uzun bir yolu, yoksa 
müellif(ler)i mi? Bu soruya  
okuyucu kitabın son say-
fasını da kapadıktan son-
ra daha tam cevap vere-
biliyor. O da şu: Derleme, 

en önemli ve en hacimli 
öykünün adını taşımakla 
birlikte müelliflerinin Ede-
biyat alanında geçtikleri 
yolun da hiç kısa olmadı-
ğına şahitlik ediyor..

Kitabın birinci kısmında 
yer alan Kadir Osman’ın 
öyküleri iki gruptan iba-

ret: Birinci grupta yaratı-
cılığının daha ilk yıllarında 
kaleme aldığı öyküler ki, 
bir çok okuyucular onları 
hep daha hatırlamasınlar 
olamaz. Onların arasında 
“Pastanedeki kız”ı anma-
dan geçemiyeceğim.

 İkinci grupu gazetelerde 

basılmayan, hatta daha 
tam olarak söylemek  ge-
rekiyorsa, son yıllarda ka-
leme aldığı öyküler teşkil 
ediyor ve elbette ki, onlara  
daha fazla yer ayrılmış. 

1989 yılından önce ida-
recilerin “Soya dönüş” 
diye adlandırdıkları, haki-

katte ise Soy Kırımı olan 
dönemde vuku bulan ve 
birçoklarımızın hep daha 
unutamadığı  hadiselere 
değinmeyen çağdaş ya-
ratıcı yoktur ve olamaz. 
Hele gene Bulgaristan 
Türk Edebiyatçıları ara-
sında. Kadir Osman  da 
onlardan biri. O, bir çok 
öykülerine  işte o Soy Kı-
rımı siyasetinin memle-
kette harman savurduğu 
yıllarda vuku bulan hadi-
seleri konu etmiş. Hem 
de başarılı bir şekilde. 
Onların içinde en dikkat 
çekicileri  “Yoğun Sis”, 
“Gizli Anıt”, “Çakma Bul-
gar” vb bulunmakta.
Bununla birlikte müel-

lif  başka konulara da 
değiniyor. Hele kitaba 
başlık olan  “Uzun Yol” 
çok dikkat çekici.  Ele 
aldığı konu gerektiği gibi 
işlenildiğinde tamamiyle 
bir romana dönüşebilir. 
Başka türlü söyleyecek 
olursak,  öykü güzel bir 
romanın kısaltılmış şekli 
de diyebiliriz
Derlemeye daha geniş 

eleştiri yazanlar daha de-
rinden incelemelerde bu-
lunacaklardır. Ben daha 
fazla bir okuyucu gibi sa-
dece şunu söylemek is-
tiyorum ki, Kadir Osman 
altmış yıl önce benimse-
miş olduğu üslübü, an-
latım şeklini koruyabildi 
ve korumaya devam da 
ediyor.
Derlemenin ikinci mü-

ellifinin eserleri de birin-
cisininkileri gibi dikkat 
çekici. Şevki Derman’ın 
çalışmaları benim için 
olduğu kadar, umarım, 
diğer okuyucular için de 
güzel bir sürpriz. Sürp-
riz, çünkü onu tanıyan-
lar yazdıklarını bir arada 
görünce onun edebiyat 
alanında çalışmaları için 
hem daha tam bilgi edi-
necek, hem de başarılı 
bir müellif olduğunu anlı-
yacak. Diğer taraftan ise 
birçok okuyucular bu iki 
müellifin kardeş oldukla-
rını bilmiyorlar ve bunu 
öğrenince kitaba daha 
büyük bir ilgiyle sarıla-
caklardır.
Kitabın Şevki Derman’a 

ayrılan kısmında daha 
fazla efsanelere yer ve-
rilmiş. Onların arasında 
başkalarından dinledikle-
rimiz de var, dinlemedik-
lerimiz de. Her iki çeşiti 
de ilgi çekici bir şekilde 
kaleme alınmış. En mü-
himi de şu ki, unutulmaya 
maruz kalan bütün efsa-
neler Şevki’nin cabası 
neticesi unutulmamak 
için gelecek nesillere bı-
rakılıyor. Burada “Seyit 
Baba” ve “Yedi Kız Aşı” 

nı anmamız gerekiyor.
Şevki Derman’ın öykü-

leri de dikkat çekici. İlginç 
konular, kısa cümleler, 
tam yerinde istifade edil-
miş  ifadeler, akıp giden 
hadiselerin beklenilmedik 
anda beklenilmedik  yön 
almaları... Bütün bunlar 
okuyucunun dikkatini 
başarılı bir şekilde kav-
ramaktadır.
Kadir Osman’ı uzun yıl-

lardan beri tanıyorum. O, 
edebiyatı seven ve öykü 
alanında başarı gösteren 
bir kimse.  Diğer yaratı-
cılar gibi o da yetmişli 
yıllarda susmuştu. 25 yıl 
öncresi  çocuklara hasre-
dilmiş bir kitap neşretti ve 
ondan sonra tekrar sustu. 
Öykü yazmaktan vazgeç-
mediğini, fakat üzerinde 
çalıştığı bir konuyu sona 
erdirmeyinceye kadar on-
dan tek bir defa bile söz 
etmediğini çok iyi biliyor-
dum. Bununla birklikte bir 
öykü derlemesi hazırladı-
ğını seziyor ve bu derle-
menin en nihayet ak gün 
görmesi gerektiğini hem 
biliyordum, hem bekliyor-
dum. Şimdi en nihayet 
kitap elime geçtiğinde di-
yebilirim ki, iyi bir iş oldu. 
Onu alıp okuduktan son-
ra okuyucu Kadir Osman 
ve onun yanı sıra Şevki 
Derman için çok daha 
tam bilgi edinmiş olacak.
Sonunda şu editörlük 

meselesine değinmek 
istiyorum. Son yıllarda 
basılan kitapların hemen 
hemen hepsi “samizdat” 
dediğimiz şekilde ak 
gün görüyor. Bir kitabın 
neşredilmesiyle ilgili el-
bette ki bir çok sorunlar 
var. Her birini birer birer 
halletmeye çalışırken 
editörlük işini en geri bı-
rakıyoruz. Neticede  bu 
çok mühim sorunu ya 
unutuyoruz, yahut gene 
onun hali için vakit bu-
lamıyoruz. Yani editör 
işi küçümsenmiş oluyor. 
Editörlük sorunu ise neş-
redilmeye karar verilmiş 
bir eser için en evvel hal-
ledilmesi gereken sorun-
lardan birisi! Bu soruna 
Kadir de gereken dikkati 
ayırmamış, yahut gene 
ayıramamış.  
 Oysa “Uzun Yol” böyle 

bir kimse tarafından göz-
den geçirilseydi okuyu-
cunun gözlerini gereksiz 
yere tahriş eden kusurlar 
defedilmiş olacaktı. 
Her edebiyatsever kişi-

ye  “Uzun Yol”u  okuma-
sını tavsiye eder ve Kadir 
ile Şevki kardeşlere ede-
biyat alanında yeni yeni 
başarılara ulaşmalarını 
dilerim.
             İsmail YAKUP

 Ebru Selman 1993 Makedonya Ohrid 
doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini Ohrid’de Türkçe, 
liseyi ise Makedonca tamamlamıştır. Üni-
versite eğitimini Kalkandelen’de (Teto-
va) Güzel Sanatlar Fakultesinde Arnavut 
dilinde gördü. Sanatçı bir aileden gelen 
Ebru küçük yaştan beri şiir ve resimle iç 
içe.

Okul dönemlerinde ve daha sonra yaz-
dığı şiirleri değişik gazete ve dergilerde 
yayınlamıştır.

Şiirle resimi yanyana götüren Ebru ha-
len İstanbul  Marmara Üniversitesi yüksek 
lisans eğitimine devam etmektedir.

                   Karma
Kimbilir ne kadar konuşuyorlar,
Kimbilir ne kadar ağlıyorlar,
Bağırıyorlar, özlüyorlar , aşıklar aslında..
Nefret dolular belki de.
Sevginin anlamı kalmamış.
Sevgi içlerine girip,
bir olup yazılmış eski bir sehpanın üstünde
Çalmış şarkı günlerce eski anlamsız bir radyoda..
Gözlerin kapalı ifade yok,tepki yok Karma.

              Yeşile sevdam
Şimdi tam zamanı galiba.
Bana öyle dediler. Öyle öğretiler.
Meğerse farklıymış.
Gökyüzü mavi , ben ise hala yeşili seviyormuşum.
Ayaklarımın tam bastığı yeri..
Güneşin beni tam ısıtığı yeri..

                 Yalnızlık

Mevsim sonbahar
Çıplağım...
Kuru bir ağaç, kuru bir dal gibi.
Göz gördü ,
Gönül sevdi bu yalandan gözlerini
Ey güzel çocuk
Ey yalnızlığımın dostu
Nerede benim huzursuz mutluluğum?
Nerede benim tatlı rüzgarım?
Nerede benim dilek ağacına bağladığım mendilim?

              Mevsim sonbahar

Çıplağım...
Ne sevgili kaldı, ne dost
Aşka erenler, mutluluğu bulanlar
Ben bu sevdayı kutsal bildim
Ben bu sevdayı şiir bildim.

           Ben seni sevdim

Lambamdaki ışığım gibi bu günüm , yarınım.
Her an sönmesini bekler gibi bu günüm, yarınım.
Tertemiz sayfa gibi dünüm, veya sensiz geçen her 

sahte günüm ,
Sahte gülümsemem gibi.
Seni sende benim sessizliğimi bulmak için sevdim,
sinirimi , biraz da mutluluğumu katmak için.
Ben kendimi sende bulmak için sevdim.
Ben kendimi sana adamak için sevdim.
Seni sevebilmek için sevdim belki de.
Küçük bir kız gibi sevdim.
Öyle saf, öyle temiz
Öyle zamansız, öyle ansızın.
Ben seni sevdim.
Sen beni neden sevdin?

                        Ebru SELMAN 
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Bakan Petkova: Elektrik hırsızlığına 
karşı daha sıkı tedbirler uygulanacak
BTV’nin “Bu Sabah” 

programına konuk olan 
Enerji Bakanı Temenuj-
ka Petkova,”Bakanlıkta 
elektrik hırsızlığına karşı 
daha sıkı tedbirler uy-
gulanması görüşülüyor” 
diye bildirdi.
Bakan, “Enerji Kanu-

nunda değişiklik yapıl-
masına ilişkin yasa tasa-
rısında elektrik çalanlara 
yönelik daha çok kısıtla-
yıcı tedbirler öngörülmesi 
ele alınıyor” diye konuştu. 
Petkova, “Elektrik fa-

turalarımızda “çalınan 
elektrik bedeli” yer aldı-
ğını göremezsiniz. Öyle 
bir model oluşturulmuş 
ki, aslında bu tür giderler 
elektrik dağıtım şirketleri 
tarafından karşılanmalı-
dır. Fakat bedeli kullandı-
ğı elektriği düzenli olarak 
ödeyen aboneler tara-
fından ödenen elektrik 
hırsızlığı yapıldığına dair 
toplumda adaletsizlik his-
si oluşuyor” diye belirtti. 

Petkova, birilerinin ka-
çak elektrik kullandığına 
dair şüpheleri olan vatan-
daşların derhal bunu yet-
kili organlara ve elektrik 
dağıtım şirketlerine ihbar 
etmeleri çağrısını yaptı. 
Bakan, elektrik hırsızlığı 

yapanlara karşı çok ağır 
cezalar uygulanan diğer 
Avrupa Birliği (AB) ülkele-
rini örnek gösterdi. Petko-
va, “Daha yüksek elektrik 
fiyatı ödenen süre 3 ay 

değil, bir yıl olarak he-
saplanıyor. Şu anda Ba-
kanlıkta ve Elektrik ve Su 
Düzenleme Komisyonu 
ile böyle bir önlemle ilgili 
tartışmalar yürütüyoruz” 
diye izah etti. 
Bakan, “18 Eylül 2017 

Pazartesi gününden iti-
baren Enerji Bakanlığı, 
ülkede faaliyette bulunan 
üç elektrik dağıtım şirke-
ti ve Bulgaristan Elektrik 
İletim Sistemi İşletmecisi-

ne (ESO) yönelik sonba-
har ve kış mevsimleri için 
yapılan hazırlıklara ilişkin 
denetimlere başladı’’. 
Bakan, “İletim ve erişim 

ücretinin artması sonu-
cunda doğal gaz nihai 
tüketici fiyatına yapıla-
cak zam aslında yüzde 
0,3 ile maksimum yüzde 
3,00 oranında olacak” 
diye kanaat getirdi. 
“Bulgargaz Şirketi, do-

ğalgaz fiyatının yüzde 7, 
29 oranında azaltılmasını 
talep etti ve genel olarak 
doğalgaz fiyatı yaklaşık 
yüzde 4 oranında azal-
tılacak” diye sözlerine 
ekledi. 
Sonbaharın sonuna 

kadar Belene Nükleer 
Enerji Santralinin inşaatı-
na ilişkin maliyeti ödenen 
reaktörlerin Rusya’dan 
getirilmesinin beklendi-
ğini aktaran Bakan, “Şu 
anda Ulusal Elektrik Ku-
rumunda (NEK) görevli 
uzmanlar Rusya’da bulu-

nuyor. Teknik donanımın 
final kontrol çalışmalarına 
başlanacak. Buraya geti-
rilecek teknik donanım 
Belene Nükleer Enerji 
Santrali sahasında de-
polanacak” dedi. 
Ener j i  Bakanı, “Biz 

devletin Belene Nükleer 
Enerji Santrali’nin varlık-
larının ayrılması ve milli 
çıkarın korunmasını ga-
ranti edecek özelleştirme 

prosedürü gerçekleştiril-
mesine yönelik çalışması 
gerektiğini düşünüyoruz” 
diye ileri sürdü. 
Bakan, özelleştirme 

prosedürünün başarıyla 
tamamlanmaması halin-
de reaktörlerden birinin 
Kozloduy Nükleer Enerji 
Santrali’nin yedinci üni-
tesi olarak inşa edilmesi 
seçeneği olduğunu söy-
ledi. 

Yolların onarımı için 100 
milyon leva tahsis edildi
Bakanlar Kurulu oturumu sonrası basın mensupları-

na açıklamalarda bulunan Bölgesel Kalkınma ve Ba-
yındırlık Bakanı Nikolay Nankov, hükümet yollarda acil 
onarım yapılması için 100 milyon leva tahsis edilmesi 
kararı aldı” diye bildirdi. 

Bu paraların bir kısmıyla Botevgrad yolu ve Trakya 
Otobanı arasındaki Çevre Yolunun Doğu Kısmı olarak 
bilinen kesimde Sofya’nın çevre yolunda onarım yapı-
lacak. Bakan’ın ifadelerine göre bu kesimde yol çok 
kötü durumdadır. 

Sofya’nın çıkışında Pernik istikametinde Knyajevo 
köyünden Vladaya semti ürerinden Lülin Otobanı kav-
şağına uzanan kesimde de onarım çalışmaları yapı-
lacak. 

Bakan, “Yol kesiminin tamamen onarılması, trafiğin 
yoğun olduğu saatlerde araçların ters yönde hareket 
etmesi için trafik ışıkları kurulması öngörülüyor” diye 
bildirdi. 

Sabah saatlerinde Sofya ve akşam saatlerinde Per-
nik istikametinde iki şerit kullanılacak. Daha cuma ve 
pazar günleri trafiğin en yoğun olduğu saatlerde trafik 
bu şekilde düzenlenecek. 

Nankov, “Varna- Zlatni Pyasıtsi Tatil Merkezi yolunun 
onarımı için de kaynak ayrılacak. Yol kesimi çok zor 
durumda, bu yolda aktif heyelanlar gözleniyor” diye 
belirtti. 

Bakan, “Kaynaklar imkan verdiği ölçüde öncelikli 
olarak Kuzey Bulgaristan’da olmak üzere başka yol 
kesimlerinde acil onarımlar yapılması için de para ve-
rilecek” dedi. 

Uzmanlar: Yabancılara 
toprak satışı yasağı 

kaldırılmalı
Bulgaria On Air televizyonunda yayınlanan “Den-

yat ON AIR” programına konuk olan Bulgaristan 
Yatırımlar Ajansı İcra Müdürü Stamen Yanev, “Ya-
bancılara toprak satışı yasağının kaldırılması gere-
kir, çünkü şu anda yatırımcılar Bulgaristan’a ciddi 
ilgi duyuyor, bu sınırlama ise onların önünde engel 
oluşturuyor. Gerçi yatırım yapılan temel varlıklardan 
biri topraktır” diye kaydetti. 

Yanev, “Bulgaristan ekonomisi giderek daha da 
dışa açılıyor. Yatırımcıların yurt içindeki daha küçük 
şehirlere yönlenmesi eğilimi vardır, çünkü büyük şe-
hirlerde işgücü eksikliği yaşanıyor. Bu durum yur-
dun bazı batı bölgelerinin kalkınmasına yol açabilir” 
dedi. 

Bulgaristan Yatırımlar Ajansı İcra Müdürü’nün 
ifadelerine göre Boyko Borisov’un yeni hükümeti 
bürokratik işlemleri kolaylaştırarak, gereksiz idari 
engelleri azaltabilir. Yanev, yatırımcıların önünde-
ki temel engelin gereksiz idari engeller olduğunu 
söyledi. 

Ardino Sonbahar Kültür Günleri’ne büyük ilgi
Geçen Haf ta  sonu 

Ardino’da (Eğridere) ge-
leneksel Sonbahar Kültür 
Günleri düzenlendi. Etkin-
lik münasebetiyle tüm ül-
keden ve yurt dışından da 
olmak üzere yüzlerce kişi 
bir araya toplandı. Açılış 

töreninde resmi konuk-
lar arasında Ardino’nun 
kardeş Bursa Nilüfer Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, kardeş Kırklareli 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Mehmet Gizer, başta 
dernek Başkanı Aydın Yıl-
maz olmak üzere Bursa 
Eğridereliler Kültür ve Da-
yanışma Derneği’nden bir 
heyet, İstanbul Balkanlılar 
Kültür ve Dayanışma Der-
neği Başkanı Olcay Öz-
gün, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
Milletvekilleri Adlen Şev-
ket ve Erol Mehmet, HÖH 

Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban ve Bulgaristan’ın 
eski Bursa Fahri Konsolo-
su Hayati Korkmaz hazır 
bulundular.

S o n b a h a r  K ü l t ü r 
Günler i ’nin açılışında 
Belediye Başkanı Resmi 

Murat yaptığı selamlama 
konuşmasında, ”Gele-
neksel Sonbahar Kültür 
Günleri’nin heyecanını ve 
güzelliğini yaşamak için 
yine bir aradayız. Bu gün-
lerde iyimserlik kazanın 
ve kendinize pozitif enerji 
yükleyin. Eşinizle dostu-
nuzla daha anlamlı ve ma-
nevi yönden daha zengin 
bir hayata dair umut ile 
konuşun” diye ifade etti. 
Belediye Başkanı, Sonba-
har Kültür Günleri’nin dai-
ma hoşgörünün, farklı et-
nik ve dini kökenden yerli 
toplulukların kültürlerinin 

birbirine nüfuz etmesinin 
bayramı olduğunu vurgu-
ladı. Resmi Murat, “Bugün 
ve yarın da böyle olacak. 
Türkülerimizi hep birlikte 
söyleyeceğiz, horonları-
mızı ve halk oyunlarımızı 
hep birlikte oynayacağız, 

hepimizin vatanı 
olan bu kutsal 
topraklarda ge-
leceğimizi hep 
birlikte yarata-
cağız ve inşa 
edeceğiz” diye 
kaydetti. 

A r d i n o ’ n u n 
bayramı müna-
sebetiyle Cum-
hurbaşkanı Ru-
men Radev’in 
Belediye Baş-
k a n ı  R e s m i 
Murat’a, kasa-
banın sakinleri 
ve misafirlerine 

yönelik gönderdiği tebrik 
mesajında şu ifadeler yer 
aldı: “Belediye yönetimini, 
bölgede bulunan yerleşim 
yerlerinin bayındırılması 
ve yerli halka kaliteli ve 
çağdaş yaşam koşulları 
sunulması yönündeki tu-
tarlı ve aktif çalışmaların-
dan dolayı tebrik ederim”. 
Bulgaristan Öğretmen-
ler Sendikaları Başkanı 
Yanka Takeva tarafından 
gönderilen tebrik mesajı 
da alındı.

Bu yıl da Ardino sakinleri 
ve konukları sunulan zen-
gin ve çeşitli program ve 

genç yeteneklerin gösteri-
leriyle eğlenme fırsatı bul-
du. Konser programında 
yerli müzisyenler Ergün 
Mümünov ve Erdan Çauş 
ve Smolyan’ın (Paşmaklı) 
Borino (Karabulak) köyün-
den Emrah ve Recep Ya-
kup kardeşler sahne aldı. 
Rodopska İskra Toplum 
Merkezi çatısı altında fa-
aliyet sürdüren Balkanika 
Grubu ve Smolyan’dan 
katılan Folk Ritim Dans 
Grubu muhteşem Rodop 
dans gösterileri sundu ve 
horalar tepildi. 

Programda sahne alan 
Rodopska İskra Toplum 
Merkezi çatısı altında-
ki Rodopçanka Folklor 
Grubundaki bayanlar ve 
Ardino Belediye Çocuk 
Kompleksi’ne (ODK) bağ-
lı Kişisel Gelişim Destek 
Merkezinin çatısı altındaki 
Çocuk Dans Grubu da al-
kışlarla karşılandı. 

Kırcaali’den konuk ola-
rak katılan İsmail Appaz’ın 
yönetmenliğini yaptığı 
OLD SCHOOL Grubu ve 
Rodoplar Orkestrası da 
sundukları gösterilerle 
izleyicilere neşeli anlar 
yaşattı. 

Spor programı kapsa-
mında Hikmet Taibov-
Kınço’nun anısına düzen-
lenen satranç turnuvası 
ve küçük kalelerde futbol 
turnuvası yapıldı.

               Güner ŞÜKRÜ
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Gençler, dinler arası hoşgörü projesine katıldı
Ardino (Eğridere) ve 

Botevgrad ilçelerinden 
24 genç, “İnsanlar İçin 
İnsanlar: Hıristiyan ile 
Müslümanlar Arasında 
Sosyal Etkileşim" başlı-
ğını taşıyan bir projede 
yer aldı. Proje, 3-10 Eylül 
tarihleri arasında Krane-
vo tatil köyünde gerçek-
leştirildi. Sosyal aktivite, 
Bulgar istan'da Kırsal 
Alanların Kalkınması İçin 
Gençlik Hareketi tarafın-
dan organize edildi. Pro-
jenin temel amacı, eşit 
sayıda Hıristiyan ve Müs-
lümanın tarafsız bir yere 
toplanması, aralarında 
sosyal diyalog başlatılma-
sı ve diğer dine karşı hoş-
görülerinin artırılmasıdır. 

Rol oyunları, simülas-
yonlar, çalıştaylar, tartış-
malar, sunumlar, başka 
çeşitli ve eğlenceli yaygın 
eğitim faaliyetleri saye-
sinde katılımcılar, yerel 
topluluklarda gençlerin 
sorunları ve diğer dinlere 
yönelik kalıp yargılar ve 

önyargılar üzerine görüş 
ve deneyim alışverişinde 
bulundular. Onlar “kül-
tür” ve “kimlik” terimleri-
nin anlamını öğrendiler, 
toplumda azınlık ve ço-
ğunluk olma durumunu 
ele aldılar, dinler arası 
çatışmaların nasıl ortaya 
çıktığını ve nasıl önlene-

bileceğini veya barışçıl 
bir çözüm bulunabilece-
ğini tartıştılar. Gençler, 
diğer gençlere doğup bü-
yüdükleri yerleri, dinini, 
örf ve adetlerini anlatma 
fırsatı buldu. 2017 Yılı 
Avrupa Gençlik Başken-
ti seçilen Varna’nın grup 
halinde ziyaret edilmesi 

proje katılımcılarının çağ-
daş toplumun gelişiminde 
gençlerin ve gençlik teşki-
latların rolüne dair anlayı-
şını zenginleştirdi. 

Yapı lan  faa l i ye t l e r 
sonucunda genç le r, 
Bulgar istan’da dinler 
arası hoşgörü hakkında 
görüşlerini yansıtan or-

tak bir deklarasyon ha-
zırladı. Deklarasyonda 
onlar, tespit ettikleri en 
önemli sorunları ve on-
ların çözümüne yönelik 
belirledikleri önerileri ve 
önlemleri açıkladılar. Dek-
larasyonda önlemlerin, 
yerel ve ulusal düzeydeki 
kurumlar, gençlik kuru-
luşları ve genel olarak 
Bulgaristan’da gençler 
tarafından alınması ge-
rektiği belirtildi. 

Sıkı çalışmalara rağ-
men gençler, farklı temalı 
geceler, sahilde eğlenceli 
oyunlar ve denizde eğlen-
celer gibi birçok eğlence 
için de zaman buldu. 

Projenin sonunda diğer 
din hakkında olduğu gibi 
kendi dini hakkında da 
pek çok bilgi edindiklerini 
dile getirdiler. Gelecekte 
bu bilgileri başkalarıy-
la paylaşacaklarını ve 
Bulgaristan’da Hıristiyan 
ile Müslümanlar arasında-
ki ilişkilerin iyileşmesi için 
çalışacaklarını söylediler. 

Proje, Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Avrupa Genç-
lik Vakfı’nın desteğiyle 
gerçekleştirildi. Avrupa 
Gençlik Vakfı, gençler ta-
rafından organize edilen 
gençlere yönelik faaliyet-
leri destekleyen eşi ben-
zeri olmayan bir vakıftır. 

Çin şirketi, Kırcaali’ye yatırım yapmak istiyor
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis ma-
kamında kabul ettiği Çin 
şirketi CYG Electronics 
CO. Ltd Genel Müdürü 
Lime Gan ve Johnny Lee, 
Kırcaali’ye yatırım imkan-
larını konuştular. 

C YG  E l e c t r o n i c s 
CO.Ltd, Çin’de önde ge-
len çokuluslu bir şirkettir. 
Otomotiv, enerji ve başka 
sektörlerde faaliyet göste-
ren şirketin tüm kıtalarda 
temsilcilikleri bulunuyor. 
CYG Electronics CO.Ltd, 
otomotivin devleri Gene-
ral Motors, Ford, Volk-
swagen ve başka bir sürü 
dünyaca ünlü şirketler için 
çalışıyor.

Çin şirketinin temsil-
cileri, ortaklık ilişkileri 
olan Kırcaali’de Teklas 

Şirketi’nin temsilcileriyle 
çalışma toplantısı gerçek-
leştirdiler. Daha sonra Be-
lediye Başkanı Müh. Ha-
san Azis’in daveti üzerine 
Belediyeyi ziyaret eden 
konuklarına Müh. Azis, 
AB programı çerçevesin-
de hazırlanan Kırcaali’nin 

Sanayi Bölgesi oluşturul-
masına ilişkin projeyi ta-
nıttı ve Kırcaali’de işyeri 
açma ve yatırım yapmaya 
yönelik imkanları ile ilgili 
bilgi verdi. 

Başkan Hasan Azis, 
“Bulgaristan’da otomotiv 
sektörüne yönelik en bü-

yük yatırım Teklas Şirke-
ti tarafından Kırcaali’de 
yapıldı, 10 gün içinde 
şehirde elektronik üretim 
yapacak bir fabrikanın 
temel atma töreni yapıla-
cak. Biz belediye olarak 
yatırım için uygun koşul-
lar sunabiliriz, Kırcaali’nin 
ülkede otomotiv merkezi 
haline gelmesine yönelik 
çabalar sarf edeceğiz” 
diye belir tti. Konuklar 
Sanayi Bölgesi oluştu-
rulmasına ilişkin projeye 
ve fabrika kurulması için 
arazi sağlama imkanları-
na ilgi gösterdi. 
Görüşmede Belediye 

Başkan Yardımcıları Mü-
mün Ali ve Tuncay Şükrü 
de hazır bulundu.
              Kırcaali Haber

Kuralları ihlal eden sürücülere ağır ceza 
Bulgaristan Meclisi Ge-

nel Kurulunda tasarının 
görüşülmesinin ardından 
ikinci okumada kabul 
edilen Karayolları Trafik 
Kanununda değişikliklere 
göre otobanda emniyet 
şeridini kullanan sürü-
cülerin ehliyetlerine 3 ay 
süreliğine el konulacak ve 
100 leva ceza kesilecek. 

Kanun teklif i Bulga-
ristan Sosyalist Partisi 
(BSP) Milletvekili Georgi 
Svilenski ve başka BSP 
milletvekilleri tarafından 
sunuldu. Teklif 133 oyla 
kabul edildi. Yapılan oyla-
mada bir milletvekili tekli-

fe ret oyu verdi. 
Bununla birlikte bir tram-

vayın yaklaşması halinde 

şehir içi ulaşımda kulla-
nılan otomobillerin müm-
kün olduğu kadar hızlı bir 
şekilde tramvay hattından 
çekilmesi zorunluluğu ge-

tirildi. Bundan başka toplu 
taşımada kullanılan oto-
büslerin tramvay hatların-

da hareket 
edebilmesi 
kararı da 
alındı. 

M e c l i s 
U l a ş ı m 
Komisyo -
nu  Ba ş -
kanı Halil 
L a t i f o v , 
“ E h l i y e t 

belgesi alınmasıyla ilgili 
gerekliliklerde değişik-
likler yapılıyor” diye izah 
etti. Latifov, bunda nson-
ra 10.sınıfı bitirenlerin 

araç sürmek için ehliyet 
sahibi olabileceğini be-
lirtti. Şimdiye kadar 8.sı-
nıfı bitiren gençler ehliyet 
alabiliyordu. 
Kan alkol konsantras-

yonu 0,5 promil/gram 
düzeyinden fazla olan, 
uyuşturucu veya benzeri 
madde kullanmış sürücü-
lerin araç kullanması ya-
saklandı. Şimdiye kadar 
kanunda alkol, uyuşturu-
cu veya benzeri madde 
etkisi altındayken araç 
kullanmanın yasak oldu-
ğu yazıyordu. 
              Kırcaali Haber

Devlet, yurtta yetişen 18 
yaşını dolduran gençleri 

destekleyecek 
BTV'nin “Bu Sabah” programına konuk olan Çalışma 

ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Zornitsa Rusi-
nova, “Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk 
Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında yeti-
şen ve 18 yaşını dolduran gençlere destek verecek. 
Bu destek çocuk esirgeme kurumunun kapatılmasına 
yönelik uzun vadeli politikanın bir parçasıdır” diye kay-
detti. 

Bakan Yardımcısı böyle yurtlarda yetişen çocukların 
18 yaşını doldurduktan sonra kendilerini nasıl gelişti-
receklerinin önemli olduğunu belirtti. Rusinova, onların 
yurtta yetişen çocuk olarak damgalanmasının önüne 
geçilmesinden başka yüksek eğitim alıp meslek sahibi 
olmaları gerektiğini söyledi.

İstatistik verilere göre yurtta yetişen çocukların yüzde 
60’tan fazlası oralardan çıktıktan sonraya eğitim alma-
dı ya da işsiz kaldı. 

Bakanlığın yurtlarda yetişen çocuklara yönelik poli-
tikasına göre onlar için ek olarak bilgisayar ve yabancı 
dil kursları düzenlenecek,  yeteneklerinin geliştirilmesi 
desteklenecek. 

Rusinova, “25 yaş altı gençlere destek için 12,5 mil-
yon leva ayırdık. Bu finansmanla onlara küçük ölçekli 
işletme kurmaları için kredi verilecek. Böylece yurtlarda 
yetişen gençlere kendi işini kurma imkanı sağlanacak” 
dedi. Çalışmak isteyen annelerin çocuklarına bakıcı 
görevlendirilecek programa başvuruların Eylül ayının 
sonundan itibaren başlayacağını bildirdi. 

Başbakan Borisov, Rusya Baş-
savcısı Yuri Çayka ile görüştü
Resmi görüşmede Bulgaristan Başsavcısı Sotir 

Tsatsarov ve Rusya’nın Bulgaristan Büyükelçisi Ana-
toliy Makarov da hazır bulundu. 

Başbakan ve Rusya Başsavcısı, güvenlik ve terörle 
mücadele ile ilgili güncel konuları konuştular. Başba-
kanlık konutunda gerçekleştirilen görüşme sırasında 
Borisov, Rus turistlerin ülkemizi ziyaret etmesinin 
Bulgaristan’ın yararına olacağının altını çizdi. Başba-
kan, ülkemize tatile gelenlere rahat bir tatil geçirmesini 
sağlayan iki ülkenin yetkili kurumlara teşekkürlerini 
arz etti. 

Başbakan, Bulgaristan ve Rusya arasındaki ticaret 
ve ekonomik ilişkilerine de temas etti. Borisov, Bulga-
ristan ve Rusya arasındaki ticaret ve ekonomik ilişki-
lerin geliştirilmesine devam edilmesinin karşılıklı yarar 
sağlayacağını ifade etti. 

Rusya Başsavcısı Yuri Çayka, Bulgaristan Başsav-
cısı Sotir Tsatsarov ile de görüşme yaptı. 

İki başsavcı aşırılıkla mücadele ve güvenlik konu-
larını ele aldılar. 
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Obeziteli çocuklar bakımından 
Bulgaristan Avrupa’da beşinci  

Yeni eğitim öğretim yılı-
nın başladığı 15 Eylül’den 
önce Filibe şehri ve ili ça-
pında bulunan anaokulu, 
okul ve üniversite yemek-
hanelerinde denetimler 
yapıldı. Denetimler, Gıda 
Güvenliği Ajansı Filibe İl 
Müdürlüğü görevlileri ta-
rafından gerçekleştirildi.

Gıda müfettişleri, okul 
yemekhanelerine yönelik 
sıkı hijyen denetimi yapıl-
dı. Müfettişler, okul bina-
sı ve donanımını kontrol 
edecekleri gibi önceden 
buldukları zorunlu olan 
yazılı tavsiyelerin yerine 
getirilip getirilmediğini de 
kontrol edecekler. 

Gıda ürünlerinin son 
kullanma tarihleri ve kö-
kenleri de kontrol edile-
cek. Denetimlerin amacı 
eğitim kurumlarının mut-
faklarında kullanılan gıda 
ürünlerinin çocuk beslen-
mesine yönelik gerekli-
liklere uyup uymadığının 
kontrol edilmesidir. 

İhlaller tespit edildiğin-
de eğitim kurumlarına 
2000-5000 leva arasında 

değişen ceza kesilecek. 
İhlallerin tekrar edilmesi 
veya kaba ihlaller tespit 
edildiği durumlarda ana-
okulu veya okul yemek-
hanesine kapatma cezası 
uygulanabilir. 

Bu denetimlerle kirli el-
lerin ürünü olarak bilinen 
Hepatit A hastalığının 
yayılmasının önlenmesi 

amaçlanıyor. Eğitim ku-
rumlarının yemekhanele-
rine yönelik sıkı denetim-
ler Eylül ayının sonuna 
kadar devam etti. 

Ulusal beslenme da-
nışmanı Prof. Dr. Stefka 
Petrova’nın ifadelerine 
göre Bulgaristan’da ço-
cuklar şişmanlama (obezi-
te) bakımından Avrupa’da 

beşinci sırada bulunuyor. 
Bu durum ise yüksek tan-
siyon ve şeker hastalığı 
dahi bir sürü kalp ve da-
mar hastalıkları oluşması 
için ön koşuldur. 

Prof. Dr. Petrova, “Okul 
kantinlerinde şekerli ürün-
ler ve hatta tatlandırıcı 
içeren gıdalar satılması 
yasak olmasına rağmen 

ebeveynler ders arala-
rında verilen molalarda 
kahvaltı yapmaları için 
çocuklarının çantalarına 
gofret, alkolsüz içecek ve 
bir sürü sağlıksız gıdalar 
koyuyor. Bundan başka 
öğrenciler, okula yakın 
yerlerde bulunan kantin-
lerden ve dükkanlardan 
da bu tür yiyecek-içecek-
ler alıyor” dedi. 

Prof. Dr. Petrova, okul 
çevrelerinde bu tür gı-
daların satılmasının ya-
saklanması gerektiğini 
söyledi. Bununla birlikte 
televizyonlarda yayınla-
nan reklamların da küçük 
çocukların yiyecek konu-
sunda tercihleri üzerinde 
büyük etkisi bulunduğunu 
ifade etti. 

Gıda güvenliği uzmanı, 
“Bir araştırma sonuçları-
na göre çocukların yüzde 
50’sinden fazlası televiz-
yonda gördükleri yiyecek-
leri istiyor ve annelerin 
yüzde 90’ı da çocuğun 
bu arzusunu yerine geti-
riyor. Buna karşı çıkarak, 

daha sağlıklı bir beslen-
me modeli oluşturmayı 
başaran anneler çok az 
sayıdadır. Evde beslenme 
anaokulunda beslenmeyi 
tamamlamıyor. Yapılan 
araştırmada annelerin 
akşam yemeği olarak ço-
cuklarına evde pişirilen bir 
yemek servis etmedikleri 
tespit edildi” diye kaydetti. 

Prof. Dr. Petrova, yılın 
sonuna kadar kreş, ana-
okulları ve okullarda bes-
lenme hakkında yönetme-
liklerin güncelleneceğini 
açıkladı. Yönetmeliklerde 
değişiklik yapılması üzere 
oluşturulan çalışma grup-
larının tekrar okul çevre-
lerinde alkollü içeceklerin 
satışının yasaklandığı gibi 
kanunlara uygun bir şekil-
de şekerli ürünlerin satı-
şının da yasaklanmasını 
ısrar edeceği anlaşıldı. 

Prof. Dr. Petrova, bunun 
için imkan olduğunu ve 
hatta bazı yerleşim yer-
lerinde eğitim kurumu 
çevrelerinde şekerli ürün 
satışına sınırlama getiril-
diğini aktardı. 

Devlet, evinden uzak çalışana 
aylık 200 leva veriyor

Evinden 50 km’den 
fazla uzaklıkta bulunan 
işyerlerinde çalışmaya 
başlayan 2 bin kişinin 
kira, internet, çocukları-
nın kreş ve anaokulu üc-
retleri devlet tarafından 
karşılanacak. 
Ekim ayından itibaren 

komşu yerleşim yerlerin-
de çalışmaya başlayan 
İstihdam Bürolarına ka-
yıtlı kişiler, bu tür mas-
rafların karşılanmasını 
talep edebilirler. Böylece 
evinden 50 km’den fazla 
uzakta çalışmaya başla-
yan işsizler bir yıl boyun-
ca devletten her ay 200 
leva destek alabilir. 
Bu demektir ki, Dupnit-

sa kasabasında ikamet 
eden vatandaşlar, baş-
kentte iş bulurlarsa, des-
tek almak için İstihdam 
Bürosuna başvurabilir. 
Ancak bu yardımı ala-
bilmeleri için onların İş 
Bürolarına kayıtlı olması 
ve süresiz iş sözleşmesi 
imzalamış olması şarttır. 
Böylece evinden 50 

km’den fazla uzakta çalı-
şan işçilere yönelik des-

tek programı pilot olarak 
geçen yıl uygulanmaya 
başladı. Şimdiye kadar 
devletin yaptığı kira ve 
kreş yardımından ancak 
13 kişi yararlandı. 
Programın popülarize 

edilmesi için İstihdam 
Ajansı tarafından kayıtlı 
işsizlere yönelik bilgilen-
dirme kampanyası dü-
zenlenecek. 
İstihdam Ajansından 

yapılan açıklamada, “Bu 
programın amacı işsizle-
rin ülkenin başka yerle-
rinde de iş aramaları için 
teşvik edilmesidir. İnsan-
lar hareketliliğin önemli 
olduğunu anlamalılar” 

denildi. 
Sendikal örgütlere ait 

verilere göre her gün 
yarım milyon vatandaş 
çalıştığı yere yolculuk 
yapıyor. 
Evinden uzak yerlerde 

çalışan işçi sayısı Sofya, 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra), Varna, Filibe, Burgaz 
ve Lofça şehirlerinde en 
yüksektir. 
Araştırmalara göre 

başka şehirlerde veya 
köylerde iş arayanlar 
genelde 30-55 yaş ara-
sında erkeklerdir. Fakat 
son yıllarda başka yer-
leşim yerinde iş arayan 
kadınların sayısı giderek 

artıyor. 
Çalıştığı yerler evin-

den uzak olan işçilerin 
üçte ikisi, lise eğitimli 
ve zengin bir iş deneyi-
mine sahiptirler ve çoğu 
kadın olan yüzde 25’i 
ise yüksek eğitimlidirler. 
Bu işçiler, yurdun çeşitli 
yerlerinde imalat, üretim, 
ticaret, inşaat ve taşıma-
cılık alanında çalışıyor. 
Çalışma ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, iş-
sizlik oranının rekor se-
viyede olan Kuzeybatı 
Bulgaristan’da 14 ilçeden 
başka 1066 kişiye iş sağ-
ladı. Onların 925’i beledi-
ye kurumları tarafından 
yeşillendirme temizlik ve 
inşaat işçisi olarak işe 
alındı. 
İşçiler belediyeden baş-

ka yerleşim yeri sakinle-
rine de belirli saatlerde 
hizmet verecek. Böylece 
emekliler, onları odun 
kesmek veya evde ufak 
tefek onarım için kira-
layabilecekler. İşçilerin 
saatlik hizmet bedelini 
belirleyecek olan beledi-
ye başkanlarıdır.

Tarım ürünü fi-
yatlarında artış
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre ta-

rım ürünleri üretici fiyat endeksi 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde, önceki 2016 yılının ikinci çeyreğindeki 
fiyat endeksine göre yüzde 2 oranında artış göster-
di. Fakat bitkisel ürünleri üretici fiyat endeksi yüzde 
0,8 azaldı, hayvansal ürünleri üretici fiyat endeksi 
ise yüzde 6,3 arttı. 

Önceki yıla göre tarım ürünleri fiyatlarında genel 
olarak yüzde 
4,5 oranında 
artış var. Bitki-
sel ürünlerde 
artış yüzde 3,9 
oranında, hay-
vansal ürünler-
de ise yüzde 
5,3 oranında-
dır. 

Bu yılın ikinci 
çeyreğinde, önceki 2016 yılının aynı dönemine göre 
hububat fiyatlarında yüzde 4,7 oranında, yem fiyat-
larında yüzde 12,4 oranında, taze sebzelerde yüzde 
20,5 oranında ve meyvelerde yüzde 1,1 oranında 
artış gözleniyor. 

İşlem gören tarımsal ürünlerin fiyatlarında yüzde 
10’a yakın artış var. 

Önceki 2016 yılının aynı dönemine göre yumu-
şak buğday, mısır ve patates fiyatları daha yüksek-
tir. Sera domatesi, salatalık ve marul, elma ve çilek 
fiyatlarında da artış var. 

Ayçiçeği ve kolzanın fiyatlarında da düşüş gözle-
niyor. Yağ gülü fiyatlarında yüzde 17,1 olarak çar-
pıcı bir düşüş görülüyor. Önceki 2016 yılının aynı 
dönemine göre canlı hayvan fiyatlarında yüzde 2,1 
oranında, et ürünlerinde ise yüzde 9,2 oranında artış 
gözleniyor. 
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Başbakan Boyko Borisov: Asfalt 
yenilmiyor, ama hep yol soruyorsunuz

Rusçuk’ta basın men-
suplarının sorularını ya-
nıtlayan Başbakan Boyko 
Borisov, tasarı aşamasın-
da olan Rusçuk şehri ve 
Byala kasabası arasında 
inşa edilecek yol projesi 
ile ilgili şöyle bir yorum 
yaptı: “Sözde asfalt yenil-
miyor, ama hepiniz sade-
ce yol soruyorsunuz”. 

Bor isov, “Rusçuk’ta 
Tuna üzerine yeni bir köp-
rü inşaatına yönelik aktif 
çalışmalar yürütmekteyiz. 
Bu köprüyü işletme imti-
yazı verebiliriz ki, devlet 
bütçesinden kaynak har-
canmasın. Yol ücretleri 
tahsil edilmesine ilişkin 
TOLL sistemi kurulmasıy-
la köprü kendini finanse 
edebilecek. Bu durumda 
köprüyü işletme hakkı 
verilebiliriz ve bütçeden 
harcama yapılmaya bili-
nir” diye sözlerine ekledi. 

Başbakan, Rusçuk’ta 
okul ve anaokullarında 

onarım çalışmaları yapıl-
ması için 15 milyon leva 
öngörüldüğünü bildirdi. 
Borisov, “Sahil bulvarları 
ve sokakları için şehrin 
yarısını trafiğe kapataca-
ğız. Rusçuk-Veliko Tırno-

vo yolunun inşaatı ile ilgili 
kamulaştırma işlemleri 
sürüyor” dedi. 

Bulgaristan’ın 2018 yılı 
Avrupa Birliği (AB) Kon-
seyi Dönem Başkanlığı’na 
yönelik hazırlıkların ne 

durumda olduğu ve ge-
cikme yaşanıp yaşanma-
dığı sorusuna Borisov, 
“Hazırlıklar sürüyor. Milli 
Kültür Sarayı (NDK), baş-
kanlık görevi için kullana-
cağımız bir bina. 20-30 

yıl içinde bu binada her 
yıl birer karo yenilenmiş 
olsaydı, şimdi onarılması 
gerekmeyecekti. Binayı 
kiralayacağız ve başkan-
lık görevimizi orada yerine 
getireceğiz. Binaya tek bir 
çivi bile çakmayan, şimdi 
konunun dayanak nokta-
larını buluyorlar” cevabını 
verdi. 

Başbakan,  res to re 
edi len Vseh Svyat ih 
Kilisesi’nin açılış törenin-
de hazır bulunmak üzere 
Rusçuk şehrini ziyaret 
etti. Borisov, tamamen 
harap olmuş bir kilisenin 
yeniden ibadete açılma-
sından dolayı Rusçuk Hı-
ristiyanlarını tebrik etti. 

            Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Radev: Yüksek eğitim 
sistemi, devletimizin kilit önceliği olmalıdır

Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezinden ve-
rilen bilgiye göre Sofya 
Mimarlık, İnşaat ve Je-
odezi Üniversitesi’nde 
(UASG) yeni eğitim 
öğretim yılının açılış 
törenini şereflendiren 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, “Bulgaristan’da 
yüksek eğitim sistemi-
nin kalitesi ve rekabet 
edebilirliği devletimizin 
kilit önceliği olmalıdır. 
Bulgaristan’ın, daha 
eğitimleri sırasında in-
şaat yapılarında, inşaat 
halindeki yollarda, ta-
sarım bürolarında, la-
boratuvarlarda mesleki 
becerilerini geliştiren 
uzmanlara ihtiyacı var” 
diye kaydetti. 
R u m e n  R a d e v , 

UASG’da verilen teknik 
eğitimle üniversite öğ-
rencilerinin ekonomik 
ve sosyal problemleri 
çözmeye hazırlandığını 
vurguladı. Cumhurbaş-
kanı, mezun olan üni-
versiteliler ise önemli 
ölçüde vardıkları başa-
rıyla yönetebilecekleri-
ni, projeler gerçekleşti-
rebileceklerini ve farklı 
sosyal alanlarda çalı-

şan kadroları yönetebi-
leceklerini vurguladı. 
Radev, “Sizlerin bu-

radan gelecekte karşı-

laşacağınız zorlukları 
başarıyla atlatacağınız 
yetkinliklere sahip ola-
rak ayrılmanız gerekir. 
“Sizler Bulgaristan’ın 
görünümünü oluştu-
ruyorsunuz. Ülkemize 
gelen bir kişinin gördü-
ğü ilk şey sizin verdiği-
niz emeğin nesnesidir. 
Siz yaptıklarınızla bizim 
değerlerimizi ortaya 
koyuyorsunuz. Bizim 

dünyaya açılan kapımız 
sizsiniz” diye sözlerine 
ekledi. Cumhurbaşkanı, 
bu üniversiteden mezun 

olanlar tarafından yurt 
içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirilen projele-
rin Bulgaristan’ın ulus-
lararası prestijini yük-
selttiğinin altını çizdi. 
Radev’in ifadelerine 

göre Bulgaristan, bil-
gi ve yenilikçi fikirlerin 
pratik uygulanmasında 
dünya ile rekabet edebi-
lir durumdadır. Cumhur-
başkanı, üniversitenin 

yönetimini ve akademik 
kadrosunu her bir öğ-
rencinin potansiyelinin 
geliştirilmesine yönelik 

sarf ettiği çabalar ve 
farklı alanlarda kendini 
gerçekleştirme ihtimali 
olan başarılı genç pro-
fesyoneller yetiştirme 
gayretlerinden dolayı 
tebrik etti. 
Açılış töreninden önce 

üniversite yönetimi ile 
görüşen Radev, yüksek 
eğitim sisteminde yapı-
lan reformu ele aldı. 
           Kırcaali Haber

Sofya-Kalotina otoban inşaatı 
259 milyon levaya mal olacak
Yol Altyapısı Ajansı (APİ), toplam 258,7 milyon leva 

tutarında Sofya-Kalotina otoban inşaatı için iki kamu 
ihalesi ilan etti. Kamu ihalesinin biri Kalotina Sınır Ka-
pısından sonra Dragoman kasabası yanındaki kavşa-
ğa kadar uzanan yol kesiminin modernizasyonu içindir. 

APİ’den verilen bilgiye göre otobanın toplam uzun-
luğu 14,5 km olacak. Projenin maliyeti, katma değer 
vergisi hesaplanmaksızın 141,667 milyon leva ve 
Avrupa’yı Birleştirme Aracı (CEF) çerçevesinde finan-
se edilecek. 

Proje kapsamında mevcut otoyolun genişletilmesi, 
bazı kesimlerde araçların 100 km/h hız yapabileceği 
şekilde geometrik unsurlarının iyileştirilmesi öngörü-
lüyor. 

Her iki yönde ikişer şerit ve emniyet şeridi olacak. 
Otobanda Dragoman’a yakın intermodal terminali yö-
nünde giriş-çıkış gişeleri inşa edilmesi öngörülüyor. 

Kalotina ve Dragoman kavşaklarında 10 büyük tesis 
inşa edilecek. 

İnşaat süresi 852 gündür. Kamu ihalesine katılmak 
isteyen firmalar 13 Kasım 2017 tarihine kadar başvuru 
yapabilir.

İkinci kamu ihalesi Dragoman ve Slivnitsa kasabaları 
arasında yol inşaatı için teknik proje hazırlanması ve 
yolun inşa edilmesi içindir. 

Bu yol kesiminin uzunluğu 17 km. Proje maliyeti, kat-
ma değer vergisi hesaplanmaksızın 117 milyon leva. 
Proje devlet bütçesinden finanse edilecek. 

Bu yol kesimi de 27 metre boyutuna genişletilecek 
ve iki şeritli birinci sınıf yol böylece dört şeritli olacak. 
Yolun bazı kesimlerinde araçların 110 km/h hız yapa-
bileceği şekilde geometrik unsurlar iyileştirilecek. 

Otobanın bu kesiminde inşaat süresi 910 gündür. 
Kamu ihalesine katılmak isteyen firmalar 16 Kasım 
2017 tarihine kadar başvuru yapabilir.

APİ’den yapılan açıklamada Sofya-Kalotina yolunun, 
Londra-Budapeşte-Belgrad-Sofya-Filibe-İstanbul-Kal-
kuta istikametindeki temel olan Trans-Avrupa Ulaşım 
Ağı’nın bir parçası olduğu belirtildi. 

Bu yol batı Avrupa ve Yakın ve Orta Doğu’yu bağ-
layan en kestirme yoldur. Kalotina Sınır Kapısı-Sofya 
yolu Trans-Avrupa Doğu- Doğu Akdeniz Koridoru ile 
bağlantı sağlıyor. 

2017 yılın sonuna kadar Sırbistan’ın Niş-Kalotina 
Sınır Kapısı arası otobanın ve Hırvatistan sınırına 
uzanan otoban kesiminin inşaatını tamamlaması bek-
leniyor. 

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay 
Nankov’un Struma Otobanının Kresna-Sandanski 
arasında 24 km’lik kesimin inşaatını yerinde inceledi. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Bulgaristan'dan Rusya'ya Yaptırımlar Açıklaması
Bulgaristan Başbakanı Boyko 

Borisov, Rusya ve Ukrayna'ya 
yaptırımlar konusunda NATO ile 
görüş ayrılığı yaşamayacakları-
nı söyledi.

Borisov, resmi ziyaret kapsa-
mında ülkeye gelen Polonya 
Başbakanı Beata Szydlo ile 
görüştü.

Görüşmenin ardından basın 
açıklamasında bulunan iki li-
der, Avrupa Birliği'nin ( AB) 
Rusya'ya karşı uyguladığı yap-
tırımlar konusuna değindi.

Başbakan Borisov, geçmiş 
yıllarda tüm AB ülkelerinin 
başbakanlarının Rusya'ya kar-
şı yaptırımların uygulanmasını 
desteklediklerini anımsatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

"O başbakanların tümü oyla-
maya katılırken ellerini kaldırıp 
yaptırımlara hep 'Evet' dedi. 
Vişegrad Grubu'nun (V4) için-
de bile bir denge var. Maca-
ristan Başbakanı Viktor Orban 
Rusya'dan yana tutum beyan 
ederken, diğerleri böyle düşün-
müyor. Bizim sözümüzse nettir, 
NATO doktrini varken gereğini 
yerine getiririz."

Gelecek yılın ilk yarısında 
AB'nin dönem başkanlığını ya-
pacak Bulgaristan'ın bu süre 

zarfında konuyu yeniden gün-
deme getireceğini söyleyen 
Borisov, "Argümanlarla görüşü-

müzü ifade ederiz. Herkesi ikna 
etmeye çalışırız, ancak NATO 
ile bu konuda hiçbir görüş ay-
rılığımız olmaz. Uzlaşmaya va-

rırsak çok iyi olacak. Beata ile 
bunları zaten görüştük." dedi.

Polonya Başbakanı Szydlo da 

Polonya'nın yaptırımların kaldı-
rılmasına kesinlikle karşı oldu-
ğunu bildirdi.

Polonya'nın doğu sınırlarının 

korunmasının ülkesi açısından 
öncelik olduğuna işaret eden 
Szydlo, şunları kaydetti: 

"Baltık ülkeleri ile hepimiz Rus-
ya ve Ukrayna'da olup bitenler-
den endişe duyuyoruz. Rusya 
Minsk Anlaşması'nın gereğini 
yerine getirmediği sürece Po-
lonya, kesinlikle yaptırımların 

kaldırılmasına karşı çıkıyor. Av-
rupa Konseyinin tüm toplantıla-
rında da bu görüşümüzü tekrar 
edip duruyorum."

- Sığınmacı sorunu
Polonya Başbakanı Szydlo, 

Bulgaristan'ın AB'nin dış sı-
nırlarını iyi koruduğunu belir-
terek, AB'nin göç sorunuyla 
baş edemediğini, buna karşılık 
Bulgaristan'ın AB'ye göç baskı-
sının karşısında etkin savunma 
örneği sergilediğini söyledi.

Sığınmacıların yeniden yer-
leştirilme sorununun çözüme 
kavuşturulamadığını dile getiren 
Szydlo, "Biz insani yardımları 
veriyoruz, farklı projeleri uygu-
layıp dış sınırlarımızı korumaya 
çalışıyoruz ve bu süreçlere bun-
dan sonra da aktif olarak katıla-
cağız." dedi.

Bulgaristan Başbakanı Borisov 
da ülkesinin yeniden yerleştiril-
meye bağlı olarak sadece bin 
300 sığınmacının kabulüne 
onay verdiğini ifade ederek, 
"Savaştan kaçanı koruruz, eko-
nomik göçe katılanlar ise sade-
ce kabul edilecekleri, istendikle-
ri yere gitsin. Tüm kara ve deniz 
sınırları göçmenlerin girişlerine 
kapatılsın. Sığınmacılar isterse 
sadece yasal gümrük kapıların-
dan girsin." değerlendirmesinde 
bulundu. AA

Ardino’nun kültürel mirası tanıtıldı
Ardino’da (Eğridere) gelenek-

sel Sonbahar Kültür Günleri 
programı çerçevesinde Bele-
diye Müzesi salonunda Avrupa 
Miras Günleri kap-
samında ilçede kül-
türel mirasın korun-
ması ve tanıtılma-
sına ilişkin sunum 
gerçek leş t i r i l d i . 
Ardino’nun kardeş 
Bursa Nilüfer Bele-
diye Başkanı Mus-
tafa Bozbey, Bursa 
Eğridereliler Kültür 
ve Dayanışma Der-
neği Başkanı Aydın 
Yılmaz, İstanbul 
Balkanlılar Kültür 
ve Dayanışma Der-
neği Başkanı Ol-
cay Özgün, Ardino 
Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Bele-
diye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, Ardi-
no Fahri Vatandaşı Reşat Ay-
dın, İzmir’den Prof. Dr. Rahime 
Oral, Ardino İlçe Emniyet Mü-
dürü Ştilyan Uzunov tanıtımda  
hazır bulundular. 

Belediye Kültür Varlıkları Ko-
ruma Kurulu Başkan Yardımcı-

sı Selahattin Karabaşev, ilçede 
kültürel mirası tanıtan bir saatlik 
multimedya sunumu yaptı. 

Belediye Başkanı Resmi Mu-

rat, yaptığı selamlama konuş-
masında, “Kardeş belediyele-
rimiz Bursa-Nülifer, Kırklareli, 
İstanbul-Kartal, Bursa Eğri-
dereliler Kültür ve Dayanışma 
Derneği ve Kartal Balkanlılar 
Kültür ve Dayanışma Derne-
ğinden dostlarımızla birlikte bu 

kültür ocağında bulunmaktan 
büyük memnuniyet duymakta-
yım. Düzenlediğimiz etkinlikler 
ve inisiyatiflere sürekli olarak 

katılımlarından dolayı onlara 
müteşekkiriz” diye ifade etti. 
Resmi Murat, Ardino’nun tüm 
sakinleri ve konukları için daha 
cazip bir yer haline gelmesi uğ-
runa el birliğiyle çalışan, yüre-
ğinde sıla sevgisi taşıyan tüm 
Ardinolulara teşekkür etti. 
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