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Kurban Bayramınız Kutlu Olsun!
Tarihten günümüze bayramlar
İsmet İSMAİL

Bayramlar dini ve milli
bakımdan her yıl kutlanan gün veya günlerdir.
Ne zaman kutlanmaya
başlandıkları konusunda kesin bilgi yoktur.
Türkler İslamiyet’i kabul
ettiklerinde “bayram” kelimesini kutsal dini günler için kullanıyorlardı.
İslamiyet’ten önce de örf
ve adetlerine göre belli
günleri kutsal sayarak
saygıda kusur etmezlerdi. Osmanlı dönemi sultanlarından Fatih Sultan
Mehmet bayram merasimi ve şenliklerinin nasıl
yapılacağını kanun ile
tespit etmişti.
Dini bayramların birinci
günü, güneş doğduktan
45 dakika sonra cemaatle camide özel namaz
kılınır.
Kurban Bayramı’nda,
köyde ve şehirde, hali
yerinde erkek ve kadın
kurban kesmekle mükelleftir. Etin üçte birini
evine, üçte birini komşu-
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HÖH

suna, diğer kısmını fakirlere vermesi gerekir.
Tümünü fakirlere vermek
veya kendi evinde bırakmak da olur.
Kurban derisi evde
kullanılır. Devamlı yararlanılacak bir şey karşılığı
da verilse olur. Kurbanın
derisi veya eti satılırsa,
parası fakirlere verilir.
Bayram günü erken
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Tüm Müs lüman
aleminin Kurban
Bayramını kutlar,
sağlık ve mutluluklar
dilerim.

kalkmak, temizlenmek,
güzel kokular sürmek
sevaptır. Kurban kesen
o gün ilk olarak onun
etinden yer.
Kötülük ve günah işlemeden geçirilen günler
de bayram sayılır. Rivayetlere göre, Hazreti Ali
bir kalabalığı eğlence
içinde görüp sorduğunda, onlar; “Bugün bizim
bayramımız” cevabını
verirler. Bunun üzerine,
Hazreti Ali; “Günah işlemediğiniz günler de
bizim bayramımızdır,”
buyurdu.
Eskiden sadece dini
hususiyeti olan bayramlara, asrımızda her devletin milli bayramları da
eklenmiştir. Ülkemizde,
3 Mart Bulgaristan’ın
Kurtuluş Günü, 24 Mayıs

Kültür ve Eğitim Bayramı gibi günler kutlanır.
Bunlar vatanımızın resmi bayramlarıdır. Ülkenin her çapında törenler
düzenlenir. 1989 sonrası Bulgaristan Türklerinin haklarına tekrar
sahip olmaları, Kurban
ve Ramazan Bayramı’nı
kutlama imkanı veriyor.
İmkanı olanlar kurban
kesiyor veya et alıyor.
İmkanı olmayanlara da
komşuları sunuyor. Bayram günlerinde Hıristiyan
komşulara et verilmesi
de görülüyor. Onlar da
kendi dini bayramlarında
Müslüman komşularına
hediyeler sunuyor.
Bu da Avrupa Birliğine
sunduğumuz en güzel
demetlerden sadece biri
sayılır.
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Mubarek Kurban Bayramınızı
tebrik eder hayırlara vesile
olmasını dileriz.
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Kurban Bay ramını k utlar,
hayırlara vesile olmasını dilerim.
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Folklorumuzda Göç

Dr.Sabri ALAGÖZ

Geçen sayıdan
devam
M er hum D oç D r.
Rıza Molla’nın hayat
ve eserlerine derleyip
okurlara sunan Nimetullah Hafız bilim adamımızın halk edebiyatı
alanındaki çalışmalarından bazı eserleri bu
kitaba almıştır. Kitabın
257. sayfasında “Muhacir Destanı” başlığı
altında bir eser var.
Destanın müellifi Razgratlı Kalaycı Osman’dır.
Burada araştırmacının
dikkatini çeken bir yön
varsa, o da, şu ki müellif Razgratlı olmasına
rağmen eserini Eski
Cuma ili göçmenlerine
hasretmiştir. Destanda Kapdağ köyünde,
Karadağlı bugünkü
(Moravka), Akmehmet
(bugünkü Podgoritsa)
köyünden ve nihayet
Omaç (Omarçe ve
son adı Ralitsa) köyünden söz olmaktadır. Bu destana göre

ora köylüsünün göç
etmesi bir bayram arifesine rastlar, namazı
dahi kılamadan yola
çıkarlar. Halk ozanı
Karadırlı köyündendir, evinin önünde bir
servi ağacı olduğunu,
ağacın gölgesinde de
eş dost, toplanıp gönül
eylerlerdi diyor. Bütün
bunları esefle dile getirirken köylüye Allah’tan
selamet dilemektedir.
Akmehmet köyünün
ardında Balkan bulunduğunu, öteyandan
Omaç (Omarçe, Ralitsa) köyü göçmenlerinin dillere destan oluşundan söz ederken
içinin ağladığında asla
kuşkumuz yoktur. Bu
göçmenlerin yolculuğu tirenle Edirne’ye olmuştur. Ve bir cumartesi günü Edirne’ye indirirler. O zamanlar da
pasaportlu pasaportsuz yola çıkıyormuş
garip insanımız. Öyle
ki, Edirne’ye vası olur
olmaz pasaportu olan
devlet taksimatınca
yoluna devam eder,
pasaportsuz olanlar
ise “Ankara’dan imdat
bekler”. Göçmenler
sonderece ağır duruma düşerler. Ceplerinde “on para harçlık”
yoktur. Başlarını sığındıracak boşluk için
yalvarırlar. Yollarda
rezil rüsva oldukları-

nı bilen Bulgaristanlı
dostlardan selam gelir
herbirine. Ve sonunda
halk ozanı bizlere adını
da bağışlar: “Bu destanı söyleyen Razgratlı
Kalaycı Osman”. Yine
Rıza Molla’nın halk biliminden toplayıp bizlere
miras bıraktığı eserler
arasında (s. 258) 66.
ve 67. numaralar altında iki de türkü var.
Buradaki kahramanın
yari dumanlı dağlar ardındadır. O yüzden de

nından kaçırır. İkincisi
ise başka derlemelerde de tekrarlayan bir
türküdür. Keza Varna
yolundan göç edenlere hasrolunmuştur.
Göçlerin başı belli, fakat sonu asla. Olayın
temelinde ise çeşitli
“sindirime” sistemleri
bulunmaktadır.
“DELİORMAN” Gazetesi (12 Eylül 1923)
43. sayısında “Hicret
sefalettir” başlığı altındaki haberinde: “Son

gelenlere tek bir kiremit bile verilmeyeceği
belirtilmiştir. Yine aynı
gazetenin 61. sayısında Hicret Kasırgalarına
değinen İbrahim Hakkı göçün zararlarından
söz ederken “Aklımızı
başımıza toplayalım!”
diye yazısına son vermektedir. 94. sayıda
ise yarım asırdan beri
(21 Temmuz 1924)
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin, zihniyetinde için için yanan bir

Foto: Behiç GÜNALAN
ağlardan, beylerden
yol ister: “Muhacirim
geçeyim/ Pek zor imiş
ayrılık”, diye yalvarmaktadır. Rüyaları bile
ayrılıkla sarmış dolaştır. Öyle tatlı bir rüya
görür ki, yarini vata-
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zamanlarda Bulgaristan Türklüğünün hayatında içtimai, siyasiye, iktisadiye bir lafla
bütün varlığına kadar
sokulmak istidadını
gösteren bir mikrop
belirdi - Türkiye’ye hicret. Bu korkunç iki kelime, bir milyona yakın
varlığımızın bel kemiğine yapışmaya çalışan
öyle bir kurttur ki… her
köşede, en hücra köşelerde konuşuluyor”
demektedir. “Devamla
yalnız Yunanistan’dan
Türkiye’ye 500 bin
Türkün geleceği belirtilerek, Bulgaristan’dan

hicret ateşi var. Zaman
zaman bu ateşi alevlendirmeye çalışanlar
var, diye yazmaktadır.
“İKDAM” Gazetesi’nin
1927 yılında çıkan 176.
sayısında “Varnenska
Poşta” gazetesinden
aktarma bir haber bulunmaktadır. Burgas
ve Aytos havalilirendeki Türklerin nasıl
göçettirildiği ve mülklerinin nasıl planlarla
ucuz ucuz ellerinden
alındığı meydana çıkmıştır. Burgas’da (sgovor) iyi geçmiş veya
birlik anlamına gelen
partinin milletvekili ve

pasaportlarını çıkarırmış. Arkadaşı zengin
Kobarelöv aynılarının
mülklerini ucuz ucuz
alır sonra paylaşırlarmış. Aytos (Toy Köy)
karyesi Türklerinin pasaportları bu suretle
çıkmıştır. 1928 yılında
yine aynı gazeteden
alınan haberlere göre
Yeni Pazar’da okul
önünde dövmeler, camiden çıkanlarla hora
tepenler arasında hakiki bir cenk olmuştur,
öldürmeler, ailelere girmeler, baskınlar, ırza
geçmeler ahaliyi bir an
önce kaçıp kurtulmaya
sevkediyor. Sofya’dan
üç bankanın mümessilleri Provadı’da Türklerin (300-400’e yakın
aile) emlaklarını satın
almışlardır. Velhasıl,
HİCRET tarih boyunca yüreklere kızgın
kurşun misali akmaya
devam etmektedir. Zamanın gazetecilerinden Arif Necip hicreti
bir “sarı salgın” olarak
nitelendiriyor. 1928’de
Kemallar kazası Kılıç
Şarman köy Türklerine hakaret ediliyor.
Ölüleri üzerine koyup
da namazını kıldıkları
musalla taşı yerinden
atılıyor, cami avlusunu bozuyorlar, mektep
avlusunun kapısını koparıp atıyorlar, köyler
soyuluyor v.s. Bütün
bunlara karşılık zulüm
eden varsa onun zalim
çenelerini koparacak
yük dolusu kanun var
diye ses çıkaranlar,
ahaliye cesaret vermeye çalışan aydınlar
da var. Ama kim dinler.
Bir defa bent yıkıldı mı,
git dur önüne durabilirsen.
Devamı gelecek
sayıda
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Avrupalı uzmanlar: “Tütün üretimi çiftçilerin ana geçim kaynağı
olmamalı, diğer tarımsal kültürler üretimi ile birleştirilebilir”
İsmail KÖSEÖMER
Kırcaali'de yapılan
“Kırcaali bölgesinde
sürdürülebilir kalkınma. Bölge halkının
sorunları ve çevreyi
koruma. Gelecekteki
AB tarım politikasında yeni eğilimler ve
imkanlar” adı altındaki
uluslararası toplantıya
ilgi büyüktü. Toplantıya bölgedeki tüm Belediye başkanları, Vali,
bazı Belediye başkan
yardımcıları, Yerel
Meclis başkanları,
belediyelerdeki tarım
ve çevre müdürleri,
müdürlüklerde uzman
kişiler, belediyelerdeki
bazı yerel meclis üyeleri ile köy muhtarları
ve konuya profesyonel yönden ilgisi olan
kurum ve kuruluşlara
ait yaklaşık 150 kişi
katıldı.
Organizasyona katılan Avrupa Birliği ve

ülke uzmanları, serbest piyasada aranış
olduğu sürece tütün
üretimi olacağı, ancak
bu üretim için devlet
(AB) tarafından prim
verilmeyeceği gerçeği
vurgulandı. Bu gerçeğin herkes tarafından
iyi bilinmesi gerektiğinin de altı çizildi.
Uzmanlar, piyasada
pazarlanabilen tütünün geleceği olacağı
fikri etrafında birleştiler.
2013 yılına kadar,
tütün üretimi yapan
çiftçilere farklı mali
kaynaklar sağlanacak.
Ancak bu kaynakların
prim olarak değil de
tütün üretiminden farklı tarım kültürleri üretimine geçiş yapmakta
kullanılacak destek
olacak. Tarım sanayisinde böyle bir geçişe
maruz kalan şeker
pancarı ve pamuk üretimi örnek gösterildi.

Toplantıda genel olarak tarım – tütüncülük
ve alternatif kültürler,
çevre koruma – proje
yapımı ve Avrupa Birliği İşlevsel Programı
“Köy bölgeleri gelişim
fonu” ele alındı. Bunların yanı sıra dağlık
bölgelerde yetiştirilebilir hububat kültürleri ve
bölgesel kalkınmada

karayollarının önemi
ve konumu hakkında
bilgi verildi.
Toplantıyı Hak ve
Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Avrupa Milletvekili - ALDE Grubu
üyesi Prof. Dr. Vladko
Panoyotov düzenledi. Konuklar arasında
HÖH Milletvekili Ünal
Tasim, Avrupa Ko-

Kocaeli’nin Derince Belediye heyeti
Filibe Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti

Filibe iline bağlı
Asenovgrad ilçesi ile
Türkiye'nin Kocaeli
iline bağlı Derince ilçeleri arasındaki kardeş şehir ilişkisinin
pekiştirilmesi doğrultusunda bir adım
daha atıldı. Derince
Belediye Meclis üyeleri Asenovgrad'ı ziyarette bulundular
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin kardeş
şehir projesi kapsamında buluşan iki
şehir, Bulgaristan'da
ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bu yıl Nisan ayında
Asenovgrad Belediye Başkanı Hristo
Grudev Derinceyi
ziyaret etmiş ve Derince Belediye Başkanı Aziz Alemdar
ile birlikte kardeş
şehir protokolü imzalanmıştı.
Kocaeli’nin Derince
İlçesi Belediye Başkanı Dr. Aziz Alemdar ve Belediye Mec-

lis üyelerinden oluşan heyet 5 Kasım
2010 tarihinde T.C.
Filibe Başkonsolosu
Cüneyt Yavuzcan’ı

Çolakoğlu da yer
aldı.
Filibe Başkonsolosu Cüneyt Yavuzcan, Türkiye ile

da ziyaret ettiler.
Heyette, Balkan
Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği
Başkanı Dr. Bayram

Bulgaristan halkları
arasındaki dostluk
ilişkilerinin ve yakınlığın geliştirilmesine
Türkiye Cumhuriyeti

Devleti olarak verdikleri önemden bahsederek, bu amaçla iki
ülkenin belediyeleri
arasındaki karşılıklı
temasların arttırılmasının sağladığı yararın büyük olduğunu
ve pratik değer taşıdığını söyledi. Başkonsolos Yavuzcan
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik, ticari, sosyal
ve kültürel ilişkilerin
arttırılması için her
türlü desteği vermeye hazır olduğunu
belirtti. Derince Belediye Başkanı Dr.
Aziz Alemdar başkanlığındaki Türk heyetinin Asenovgrad
Belediyesi ile yapacağı görüşmelerde
bu konuda somut
adımlar atılacağından emin olduğunu
belirten Yavuzcan,
Derince Belediyesine gayretlerinden
dolayı teşekkür ettiğini ve kendilerini
kutladığını ifade etti.

misyonu Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Uyum politikası ve
çevresel etki değerlendirme Dairesi Başkanı
George Kremlis, Avrupa Komisyonu Tarım
Genel Müdürlüğü eski
uzmanlarından Mihalis Kastrinos, Plovdiv
Tarım Akademisi Tütün ve Tütün Ürünle-

ri Enstitüsü Başkanı
Doç. Dr. Hristo Bozukov, Bulgar Tarım
Akademisi “General
Toşevo” Dobruca Tarım Enstitüsü öğretim
görevlisi Prof. Dr. İvan
Todorov vardı. Bunların yanı sıra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Uzman Danışmanlar
Kurulu Başkanı ve
“Ulaştırma” İşlemsel
Programı karayolları
ve altyapı iletişim ile
kontrol koordinasyonu
sorumlusu Nikolina
Nikolova toplantıya konuşman olarak katıldı.
Aynı şekilde dünya sigara sanayisinde iş yapan ve Bulgaristan'da
kuruluşları olan “Philip Morris”, “Sokotab”,
“ Alliance One Tobacco”, “Misirian” ve
“Bulgartabak” AŞ en
yüksek seviyede temsil edildi. Bu kişiler tütüncülük hakkında söz
aldılar.

Gençlik Akademesi’nde
L i b e r a l Po l i t i k a l a r
Eğitimi Başladı

Avrupa’nın en büyük gençlik kollarına sahip Hak ve
Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları, Liberal Politikalar Akademisi’nin açılışını yaptı. Loveç İline bağlı
Lukovit şehrinde 3 ile 6 Kasım arasında Akademinin
ilk dönem dersleri yapıldı. Akademinin açılışını HÖH
Gençlik Kolları Başkanı Ceyhan İbryamov yaptı. Misafirler arasında HÖH Genel Başkan Yardımcısı ve
Millet Meclisi Grubu Başkan Yardımcısı Lütfi Mestan,
Parti Teşkilatlanmasından Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ruşen Riza, milletvekilleri Petya Raeva,
Belgin Şükri, Mithat Metin, Merkez Yürütme Kurulu üyesi Arif Aguş, HÖH Organizasyon Birimi üyesi
ve eski Gençlik Kolları Başkanı Saliha Emin vardı.
Açılışa, üçüncü dönem Lukovit Belediye Başkanlığı
yapan Petır Ninçev, Akademinin destekçisi “Özgürlük
için Friedrih Nauman Vakfı” Bulgaristan, Romanya,
Makedonya ve Moldova Proje Müdürü Peter-Andreas
Bochmann ve Bulgaristan ile Makedonya Sorumlusu
Asparuh Panov katıldılar.
Bulgaristan’ın çeşitli Yerel ve Bölgesel Teşkilatlarına
üye 40 genç, iki eleme süzgecinden geçtikten sonra Akademide eğitim görmeye hak kazandılar. Teori ve pratik dersler şeklinde geçen eğitim, alanında
uzman olan üniversite hocaları ve Avrupa’nın çeşitli
üniversitelerinde araştırma yapmış kişiler tarafından
yapıldı.
Beş dönem şeklinde öngörülen Akademinin ilk
döneminde Liderlik ve Yönetim dersleri uygulamalı
olarak yapıldı. Konulara ilişkin ve liberal politikalar
üzerine de çeşitli konuşmanlar, bildiri okudular, gerçek yaşamdan örnekler verdiler.
Bölgemizden Akademiye girenler arasında Kırcaali, Cebel ve Ardino Gençlik Kolları Belediye Teşkilatı Başkanları Bayram Bayram, Seyfi Mehmedali,
Bahtiyar Hocov, Çernooçene, Ardino ve Momçilgrad
Teşkilatlarına üye İsmet İsmail, Hafize Mümün ve İsmail Köseömer vardı. Aynı şekilde tüm bu kişiler İl
Teşkilatına da üyedir.
Akademinin ikinci dönem dersleri Aralık ayında yine
aynı şehirde yapılacaktır.
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Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Kırcaali ofisi faaliyete geçti “Baba Zula” yeniden
Bulgaristan’da

Resmiye MÜMÜN

Geçen Çarşamba
gününden itibaren
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin /HÖH /
Kırcaali’de ilk ofisi faaliyete geçirildi. Modern
tasarımıyla dikkat çeken ofis Parti’nin ülke
çapında belki de en
güzeli olabileceği tahmin ediliyor. Bununla
ilgili partinin yerel yönetimi bir araya geldi.
Amaç, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin
politikasına bağlı ve
de destekleyen vatandaşlara yakın olarak
beklentilerine duyarlılık göstermek, daha
dolu hizmet vermektir.
Parti yetkililerin açıklamasına göre açılış
için, bundan 21 yıl
önce, 10 Kasım’da,

Bulgaristan’ın totaliter
Jivkov rejiminin devrilerek yeni demokrasi
dönemine geçiş gününü seçmeleri rastgele değildir. Çünkü
bu gün yeni umutlarla
bağlanan bir gündür.

Artık yerel HÖH yönetimi, gençlik kolları da olmak üzere
siyasi görüşmelerini,
gazetecilerle basın
toplantılarını ve başka
işlerini burada gerçekleştirecekler. Kulübün

il merkezinin en uygun
yerinde bulunarak tüm
parti üyelerine ve yandaşlarına her zaman
açık olacağı anlaşıldı.
HÖH kulübünün resmî
açılış tarihi henüz beyan edilmiş değildir.

Orhan Murad Şovu Bayram Konseri Yerini Aldı

severliğe teşvik eden
şiirleri duygusal havanın
hakimiyetini yarattı. Bale
grubunun oynadığı özenle düzenlenmiş danslar
ise seyirciyi büyüledi.
Romantik pop-folk kralı
Orhan Murad Kırcaali
hayranlarına gözde olmuş türkü ve parçalarını
sunarak keyifli anlar yaşattı. Usta sanatçı sahne aracılığıyla tüm Müslüman âleminin gelecek
bayramını kutlamayı
unutmadı.
Müzik temsilinin yönetmenliği Gılıb Boçukov’a,
senar yosu ise Kamil
Topçu’ya aittir. Koreografi işinde Veselina Todorova ile Snejana Momçilova yaratıcılık gücünü
ortaya koymuşlardır.

Resmiye MÜMÜN
Kadriye Latifova Sahneli Dimitır Dimov Dram
ve Kukla Tiyatrosu „Arkadaşları İçin Orhan Murad” adlı müzik temsilini
Müslümanların mübarek Kurban Bayramı’na
adanmış olarak ikinci
kez Kırcaali seyircisine
sundu. Bununla tiyatronun özel Bayram Konseri öngörmediği anlaşıldı.
Daha çok gençlerin izlediği müzik şovda tiyatro
sanatçıları Bulgar, Türk
ve dünya ses ustalarının
parçalarını söylediler.
Yerli yeteneklerimiz Sevgül Kardamova, Yakub
Yakub, Dinko Kovaçev,

Ayhan Apti, Mustafa İsmail, Orhan Tahir, Nihal
Rasim ve Leman Saledin caz, pop, rok, etno,
folklor türünden şarkılar
seslendirmekle yanı sıra
Rey Çarlz, Stivi Uondır,
Lili İvanova ve Robi Uil-

yams gibi ünlü isimlerin
parçalarının kavırlarını
yaptılar ve yine profesyonelliğini gösterdiler.
Aktör Kamil Topçu’nun
okuduğu Nazım Hikmet ve yerli şaire Vildan
Bayramova’nın insan-

KOSTİNO OKULU KORUMA ALTINA ALINDI
Kırcaali belediyesi Kostino köyü “İvan Vazov”
İlköretim okulu ülkedeki koruma altında olan
okulların güncel listesine
alındı. Bakanlar Kurulunun bugünkü oturumunda koruma altında olan
okulların listesine 13 okul
daha eklenilmesi kararı alındı. Kostino köyü
okulu dağlık bölgede ve
belediye merkezine 21
kilometre uzaklıkta bu-

lunmakta. Bu yıldan itibaren ise kapatılan Ohlüvets okulu öğrencilerini
de kabul etmekte.
Kostino köyü “İvan Vazov” İlköğretim okulu,
Nenkovo köyü ve Boyno
köyü ilkokulları ile birlikte Kırcaali Belediye
Meclisi’nin Mayıs ayında alınan kararıyla Eğitim Bakanlığına koruma
altında bulunan okulların
listesinde yer almaları

SİPARİŞ İÇİN TELEFON

0361 / 66724

teklifinde bulundu. Nenkovo köy okulu bu yıl
da koruma altına alındı,
ancak Boyno köyü teklifi
kabul edilmedi.
Bakanlığın bugünkü
kararıyla 15.09.2010 ile
31.12.2010 tarihleri arasında projede yer alan
okulların ek mali desteği
160 bin Leva değerindedir. Bu mali destek
merkez bütçedeki eğitim
masraflarının yeniden

planlanmasıyla sağlanacaktır. 2011 Devlet
bütçesi yasa tasarısında
ülke genelinde tüm koruma altında olan okullar
için 4 500 bin Leva ayrılmıştır.
Eğitim Bakanlığının
önceden yaptığı hesaplamalara göre, koruma
altında olan okullara
gerekli mali destek 2011
yılı için planlanan bütçe
dahilindedir.
Kırcaali Haber

Geleneksel Türk ve Bulgar Yemekleri
GSM: 0887808898

“Baba Zula” grubu yeniden Bulgaristan’da
konser verecek. 2005 yılında Sofya Film
Festivalinde Türk asıllı Almanyalı yönetmen
Fatih Akın’ın “İstanbul Hatırası” film müziklerini canlı olarak seslendirmişlerdi. Aralık
ayında ülkenin üç ayrı şehrinde konser verecek olan grubun ilk durağı 1 Aralık günü
Gabrovo şehri olacak. Ardından 3 Aralık
Plovdiv ve 4 Aralık’ta da Kırcaali olacak.
Grup müziklerini ‘Uzay yolu oryantal müziği’ olarak lanse etmektedir. Müzisyenler,
konser sırasında rengarenk kostümler giymekte; çeng ve dansözler, ışın tabancaları gösterileri, projektörle duvara yansıtılan
canlı çizimler, striptiz şovları konsere eşlik
etmektedir. Anadolu fikir ve görüşlerinin
başını çeken alevi inancından da etkilenen
grup bu bağlamda evrensel müzik iradesine Anadolucu fikri de katmaktadır.

Müzik tarzi ve etkilenmeler
Tabutta Röveşata, İstanbul Hatırası ve
Dondurmam Gaymak gibi filmlerin müziklerinden de tanınan grup, saz, darbuka, kaşık gibi çeşitli geleneksel Türk müziği çalgı
aletlerini elektronik öğelerle birleştiriyor.
Türk halk müziğinin temel ayak ve usullerinden de yararlandıklarını belirten Baba Zula,
genelde doğaçlama sözler kullanıyor.
Oluşum
1996 yılında Murat Ertel (saz ve telli çalgılar, ses), Levent Akman (vurmalı çalgılar,
ritim makineleri, oyuncaklar) ve Emre Onel
(darbuka, “sampler”) tarafından İstanbul’da
kurulan grubun toplam 7 albümü bulunuyor. 2004 yılında aralarına ressam Ceren
Oykut’un da katıldığı Baba Zula, sahne arkasına canlı çizim tekniği ile konserlere çıkmaya başladılar. Grubun diğer üyeleri Elena
Hristova (vokal, arka vokal), dansçılar Bahar Sarah ve Japon oryantal Nourah’dır.
Bulgaristan konserlerinde grup son albümünden seçmece şarkılar sunacak. 7.
albümleri olan“Gecekondu“, yoğunlukla
beslendikleri aşık geleneğini de yüklenerek
“şehre” geri dönüyor. Ama bu defa şehrin
en içine değil; “Gecekondu” mahallesine
doğru bir yolculuk bu.
Konser programı:
1 Aralık Gabrovo – “Orlovets” Spor Salonu, başlangıç 19.30’da
3 Aralık Plovdiv – “Olimpiada” Spor Salonu, başlangıç 19.30’da
4 Aralık Kırcaali – “Drama Tiyatosu”, başlangıç 19.30’da
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“Yaprak dökümü”ndeki “Fikret”’i duygulandıran buluşma
"Slavi'nin Şovu"
adlı program ekibinin
davet ettiği, yaklaşık
30 yıldır göremediği
yakın bir dostu ile
karşılaşan Bennu
Yıldırımlar, adeta şok
yaşadı.
Babasının yakın bir
dostu ile evli olduğu
dönemde İstanbul'da
5 yıl birlikte yaşadığı
Emiliya Popova'yı yeniden görmekten dolayı çok mutlu olduğunu
söyleyen oyuncunun,
Popova ile karşılaşma
anı stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri de duygulandırdı.
BULGAR SESİ İLE
TANIŞTI
Bennu Yıldırımlar,
BTV'de hafta içi her
gün yayımlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde
kendisini seslendiren
Bulgar sanatçı İrina
Marinova ile de tanıştı.
Yıldırımlar'ın yanı sıra
dizide rol alan 4 kişinin

daha Bulgarca seslendirmesini yapan Marinova, "Ben Bennu'yu
sadece 'Fikret' olarak
bilirdim. Hayran olduğum bir sanatçıyla bir
arada olmaktan çok
mutluyum" dedi.
" Y a p r a k

Dökümü"ndeki oyunculara hediyeler getiren Marinova, başta
"Fikret" olmak üzere
filmde seslendirdiği 5
karakteri farklı tarzlarıyla seslendirme örnekleri gösterdi.
Yıldırımlar, "İrina'nın

aynı dizide birkaç kişiyi
seslendirdiğini duyunca çok şaşırdım. Ses
tonlarını değiştirerek
bana hepsini oynadı.
Dublaj çok zordur. Ben
ancak kendimi seslendirebiliyorum. Çok güzel bir buluşma oldu"

Türk heyetine Bulgaristan’da çirkin saldırı
Derince Belediyesi ile
Asenovgrad belediyeleri
arasındaki kardeş şehir
münasebeti dolayısıyla
4-7 Kasım 2010 tarihlerinde Derince Belediye
Başkanı Dr. Aziz Alemdar, Belediye Meclis
üyeleri ve Muhtarlardan
oluşan bir heyet Asenovgrad Belediye Başkanı Sayın Dr. Hristo
Grudev’in davetlisi olarak Asenovgrad’a bir
çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
Asenovgrad’ta ticari, kültürel ve kurumsal
işbirliği çerçevesinde
yürütülen çalışmaların
dışında, 6 Kasım 2010
Cumartesi günü Filibe
merkezde şehir turu
düzenlenmiştir. Gezinin
tarihi Hüdavendigar Camii bölümünde Derince
Belediye Başkanı Sayın
Alemdar’a Caminin bazı
bölümleri gösterilmek
istenmeyince münakaşa
çıkmış kendisinin Caminin yetkilisi olduğunu
söyleyen Aşim Hasan ve
çevresindekiler, Başkan
Alemdar, Derince Meclis
Üyeleri ve Muhtarlardan
oluşan heyete ağır hakaretlerde bulunmuş ve
Cami önünde olunmasına bakılmaksızın şehrin
göbeğinde bağırarak
ağza alınmayacak küfürler etmiştir. Bununla
kalmayan Aşim Hasan

ve çevresi Alemdarı ve
heyetini camiye bir daha
geldiği takdirde bıçaklamak ve öldürmekle
tehdit etmiştir. Hakaret
ve tehditlerin dozunu artıran Aşim Hasan “bana
hemen bir kazma sapı
getirin” diye bağırarak
dövme teşebbüsünde
bulunurken hafif sakallı
bir Roman genç de bulduğu uzun bir kılıç ile
Türk Heyetine saldırmış
ve o esnada boğaz boğaza bir arbede yaşanmıştır. Saldırganlar yatıştırılmaya çalışılırken
Türk Heyeti de oradan
ayrılmıştır.
Derince Belediye Başkanı Dr. Aziz Alemdar
Bulgaristan’ın resmi misafirleri olan bir heyete
yapılan bu saldırı karşısında çok üzüldüğünü
söyledi. Hatta “o akşam
Hotel Sani’de Resmi yemeğimiz vardı ve kardeş
şehir Asenovgrad Bele-

diye Başkanı dostum
Sayın Dr. Hristo Grudev
ve ekibi ile bizim heyetimiz birlikte idik. Kendileri
üzülmesinler diye konuyu
hiç açmadım. Türkiye’ye
döndükten sonra kendilerini bilgilendirdik.

Bulgaristan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu’na da
resmi kanallardan şikayetçi olacağız” dedi.
Cami gibi manevi atmosfere sahip olunması
gereken bir yerde şahsına ve heyetine yapılan
bu saldırıyı kınadığını
söyleyen Alemdar, komşumuz Bulgaristan’ın
yetkili makamlarının bu
olay karşısında gereğini
yapacağına inandığını,
ifade etti. Alemdar ayrıca, bu tarz çirkin bir olayın Asenovgrad Belediyesi ile Asenovgrad’ın
sayın başkanı dostum
Grudev’in bize gösterdiği
sıcak Bulgar misafirperverliğini zedeleyemeyeceğini ifade etti.

dedi.
"AYNI COĞRAFYANIN İNSANLARIYIZ"
"Yaprak Dökümü"nün
ş u sır alar da hem
Bulgaristan'da, hem
d e M a ke d o nya'd a
büyük ilgi gördüğünü kaydeden Yıldırımlar, şöyle konuştu:
"Bulgaristan'da ünlü
olduğumu tahmin
ediyordum. G elen
mail'lerden dolayı biliyordum. Dizinin bir
sihri vardır. Kimse
tek başına öne çıkmıyor. Herkesin birbirini kolladığı bir aile
olduğumuzu hissettirebiliyoruz. Bu sıcaklığımız ekranlardan
geçiyor ve inandırıcı
oluyoruz. Sanırım bu
aileyi hem bizim toplumumuza, hem de
Bulgaristan'daki insanlara inandırabildik.
Balkanlar'da herhangi bir ülkeye gittiğim
zaman kendimi evim-

de gibi hissediyorum.
Çok sıcak insanlarla
karşılaşıyorum. Onlarla aynı coğrafyada yaşamaktan her zaman
mutluluk duyuyorum.
Dizi buna vesile midir,
bilmiyorum, ama bizim
de onlardan o kadar
da farklı olmadığımızı
her halde yaptığımız
işlerden ortaya çıkmıştır."
Yıldırımlar, sezon
o r t asın d a b i te c e k
"Yaprak Dökümü" dizisinden sonra Kasım
ayında yeni bir tiyatro
oyununun provalarına
başlayacağını ve bu
oyunun önümüzdeki
yıl Şubat ayında sahneleneceğini söyledi.
Yoğun çalışma temposunun kendisini
yorduğunu kaydeden
sanatçı, buna rağmen
yeni bir dizi için görüşmeler yaptığını da
açıkladı.

Ankara Devlet Tiyatrosu
Pazarcık’ta temsil verdi
Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olan “İşte Baş,
İşte Gövde, İşte Kanatlar” adlı oyun, Pazarcık kentinde düzenlenen “Birinci Uluslararası Sonbahar
Tiyatro Buluşması Festivali” çerçevesinde, 4 Kasım
2010 tarihinde Pazarcık Konstantin Veliçkov Dram
Tiyatrosu’nda temsil edildi.
Oldukça hareketli, güzel ve ilginç bir senaryosu olan
ve Ankaralı tiyatro oyuncularının başarılı performansıyla sergilenen oyun, seyircilerin büyük beğenisini
kazandı ve büyük alkış aldı.
Annesi Bulgaristan göçmeni olan Sevim Burak’ın
yazdığı ve İskender Altın’ın yönettiği oyunda, tiyatro

Nazmi Mümün: “Sosyalistler Türk
ismiyle Cumhurbaşkanı yardımcısı
adayı göstermesi gerekiyor”
Sosyalist Partisi Kırcaali İl Başkan Yardımcısı
Nazmi Mümün Duma gazetesindeki mülakatında:
“Sosyalist Partisi, Türk ismi taşıyan cumhurbaşkanı
yardımcısı adayı göstermesi gerekiyor. Böylelikle
demokrasi testini başarıyla geçtiğimizi göstermiş
oluruz.” dedi.
Sayın Mümün daha: “GERB ve destekçileri olan
“Ataka” ile Mavi Koalisyonun bir buçuk yıllık yönetimi, sadece Kırcaali’deki bizler, sosyalistler için
değil, tüm ulusal sorumluluk taşıyan; gelişen; solcu vatansever, kamusal ve demokrasi, ekonomik
gelişim, hakların korunduğu ve sosyal devlet için
çalışan kişilere tehlike çanlarını çalmakta. GERB,
cahilce ve uzmanlık dışındaki yönetimi ile toplumun farklı tabakalarını zehirlemeye devam ediyor”
dedi.

sanatçıları Elvin Beşikçioğlu ve Funda Gökgücü büyük takdir toplayan bir performans sergilediler.
Türkçe sergilenen oyunu, Bulgaristan’ın değişik yerlerinden gelen sanatseverler Pazarcık Konstantin Veliçkov Dram Tiyatrosu salonunu doldurdular. Onlarla
birlikte oyunu izleyen Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu
Cüneyt Yavuzcan, Pazarcık’ta bulunan Ankara Devlet
Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Okan Şenozan, oyunun
direktörü İskender Altın ve oyuncular Elvin Beşikçioğlu ve Funda Gökgücü ile temsilden sonra görüşme
yaptılar. Sayın Yavuzcan Bulgaristan’da temsil ettikleri
güzel oyun için kendilerine teşekkürlerini sundu ve
tebrik etti. Bu görüşmede, başarılı çalışmalara imza
atan Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Filibe, Kırcaali ve
Haskovo’yu içerecek bir turne düzenlemesi için anlaşmaya vardılar.
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Yeni seçim yasa taslağı komisyonda görüşülmeye başlandı
Yeni Seçim Yasası Taslağı
Millet Meclisinin “İnsan Hakları, Din, Şikayet ve Dilekçeler Komisyonu'nda” görüşülmeye başlandı. GERB Meclis
Grubu eşbaşkanı İskra Fidosova ve bazı milletvekilleri
tarafından sunulan Taslakta,
Seçim Yasasında ciddi değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Bu değişiklikler arasında yurt dışında yaşayan
Bulgaristan vatandaşlarını
yakından ilgilendiren konu
da var. Teklif edilen yasa tasarısında bir vatandaşın yerel seçimlerde oy kullanabilmesi için, 12 ay öncesinden
Bulgaristan’da ikamet ediyor
olması şartı getiriliyor.
Yeni Seçim Yasası Taslağı açıklandıktan sonra, yurt

dışında yaşayan Bulgaristan
vatandaşları, Yasanın bu haliyle “pireden ötürü yorgan
yakmak” olduğunu belirtiyorlar. İnternet forumlarında yapılan tartışmalar ilginç bilgileri de gün ışığına çıkarıyor.
Taslağın, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi
seçmenlerine yönelik olduğunu vurgulayan forumcular,
Partinin Avrupa ve Türkiye'de
çok ciddi çalıştığını, diğer
partilerin bu konuda çok eksik kaldıklarını söylüyorlar.
Bu hususta da son yapılan iki
seçimden örnekler veriliyor.
Fransa ve Hollanda'da açılan
sandıklarda, diğer partilere
verilen oyların değişmediğini,
ama HÖH'e verilenlerde ciddi
artış yaşandığı belirtiliyor.

Yasanın sadece Türkiye'de
yaşayan çift vatandaşlığa
sahip kişilere yönelik olduğu düşüncesini doğurttuğunu, ancak ABD, Kanada,

Kasım Kurbanı Canları bir araya getirdi
Her yıl Seyyid Ali Sultan
Dergâhı Koruma Vakfı tarafından, Mürsel Bali’yi anma amacıyla düzenlenen Kasım (Mursal) Kurbanı Evros-Meriç ilinde
Ruşenler köyü yakınlarındaki
Mursal sırtı adlı bölgede yine
yaşatıldı. Bölgenin önemli bir
günü olan Kasım Kurbanı binlerce insanı bir araya getirdi.
Etkinliğe T.C. Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç, Hemetli Nahiye Başkanı Mehmet
Eminoğlu, Seyyid Ali Sultan
Dergâhı Koruma Vakfı Başkanı Ahmet Karahüseyin, Seçek
Azınlık Eğitm ve Kültür Derneği Başkanı Ali Pencal, Güney
Bulgaristan Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Mustafa Ali başkanlığında 45 kişilik bir soydaş
grubu katıldı. Etkinlik sonunda
Mustafa Ali’nin Hacıkbektaş ve
Kerbela türbelerinden getirdiği
yeşil kurdeleleri Başkonsolos
Mustafa Sarnıç’a sunması hoş
bir sürpriz olarak karşılandı.
Etkinliğe katılan misafirlere
verilen yemek esnasında buradaki kültürün yaşatılması ve
yarınlara aktarılması gerektiği
vurgulandı.
Seyyid Ali Sultan Dergâhı
Koruma Vakfı Başkanı Ahmet
Karahüseyin, tüm misafirlere
katılımlarından dolayı teşekkür
ettiğini söyledi. Karahüseyin,
“Dergâh bahçesindeki yemekhane bölge halkı ve T.C.
Gümülcine Başkonsolosu
Mustafa Sarnıç’ın katkılarıyla
yaptırıldı. Şimdi daha rahat bir
mekanda misafirlerimizi ağırlamaktayız. Gelecek kurbanlara
da herkesi bekliyoruz.” Görüşlerine yer verdi.
Sizlerin benim gönlümde ayrı
bir yeriniz var
T.C. Gümülcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç, etkinliğe
katılmaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirtti ve davet
için şükranlarını sundu. Sarnıç, “2008 yılında göreve
başladığımda ilk burasını ziyaret etmiştim. O zamandan
beri sizlerin benim gönlümde

ayrı bir yeriniz var. Buraya her
geldiğimde apayrı duygularla
dönüyoruz. Buradaki kültürü
yaşatmak çok önemlidir. Allah
sizlerden razı olsun. Kültürümüze sahip çıkmak çok önemlidir. Kasım Kurbanı çok önemli bir etkinliktir. Bunu bundan
sonraki nesillere de aktarmalıyız. İnanıyorum ki bu önemli
etkinlik bundan sonra da aynı
güzellikte yaşatılacaktır. Kültürel değerlere sahip çıkmak
lazımdır. Bunlar bizi biz yapan
değerlerdir. Sonuna kadar, ne
olursa olsun bu kültürel değerlerin takipçisi olmalıyız.”
Düşüncelerini aktardı.
Buralarının gelecek nesillere
aktarılması için yaşatılmaları
gerekir
Gümülcine S.Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Gümülcine
S.Müftülüğü adına herkesi
saygıyla selamladığını, sonbaharın bu güzel gününde,
insan sevgisi için meşalenin
yakıldığı bir ortamda aranızda
bulunmaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirtti.
Ahmet, “Burada bulunmak,
bu mekanlarda bir ve beraber
olmak, hem dertlerimiz hem de
inançlarımız açısından önem
arzediyor. Biraz önce ifade ettim. Dünyaya insan sevgisinin
yayıldığı mekanlardır bunlar.

Tarihimizde değerlerimizle
bütünleşmiş olan insanlarımızın ortaya koymuş olduğu bir
gayrettir. Dolayısıyla buraları
hem kültürümüz, hem de değerlerimiz açısından önemli
mekanlardır. Buralarının gelecek nesillere aktarılması için
yaşatılmaları gerekir.” Görüşlerini aktardı.
Kim Türk ismini taşıyorsa biz
ona sahibiz!
Güney Bulgaristan AleviBektaşi Derneği Başkanı
Mustafa Ali, Burasını ziyaret
edenlerin 1873-75 senesinden
ta 2001 senesine kadar, Türk
Azınlığı olarak, Yunanistan
topraklarına ayak basmayan
kişilerden gelen nesil olduğunu söyledi.
Ali, “2001 senesinde Sn. Hasan Çengel bizleri bu topraklara davet etmiştir ki kendisinin
bizde çok büyük emeği ve sevgisi vardır. Şu anda mutluyuz.
Heyecan içindeyiz ve mutluluk
başımızdan yukarı.
Yunanistan’a gelmemizin tek
bir amacı kardeşliği ve kültürü
pekiştirmektir, sağlamlaştırmaktır. Sayın hocamızın da
dediği gibi bu topraklarda kültürü yüksek seviyeye kaldıran
ve Türklüğü temsil eden buradaki yatanlardır. Onlardan gelen nesil biziz. Bizlerden gelen

Avustralya ve Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerde
1 milyondan fazla mültecinin
de olduğu dile getiriliyor. Bu
kişilerden bazıları, Anayasa
nesillere de bu kültürümüz aktarmamızı tavsiye ediyorum.
Biz Bulgaristan Türkleri ve bilhassa Alevi-Bektaşi kültürünü
temsil edenler, ta Altaylar’dan
gelen ve Balkanlar’a tam
Türklüğü yayanlardan biriyiz. Bu tarih bizim için çok
önemlidir. Neden önemlidir?
Altaylar’dan çekildikten sonra
bütün Balkanlar’a yayılmalarının sebebi de buraları kendilerine mesken tutan inanç
önderlerimiz dervişlerimiz ve
pirlerimizdir. Burası gönül aşkıyla ziyaret edilir. Bir çıkar
amacıyla gelinmez. Sevgi saygıyı aralarında koparmamak,
ta derinleştirmek amacındayız
Bulgaristan Türkleri olarak.
Biz hiçbir zaman yüzümüzü
kızartacak bir iş yapmadık ve
yapmaya da niyetimiz yoktur.
Onun için de kim Türk ismini

ile verilen seçim haklarının
ellerinden alındığına vurgu
yapıyor.
Her yıl Bulgaristan Bütçesine yurt dışında yaşayan kişilerden 3.3 milyar leva gelir
elde edildiği bilgisi ekonomik
uzmanları tarafından duyurulmakta.
Bu Taslak yurt dışında sürekli veya mevsimlik çalışan
ve eğitim gören kişileri de etkileyecek. Haliyle de Anayasadaki eşitlik ilkesini belirten
6. maddesine aykırı.
Yapılan tartışmalar arasında dini ve etnik kimliğe vurgu yapılmazken, Taslağın
demokrasi ilkelerine aykırı
olduğu düşüncesi hakim.
KH
taşıyorsa biz ona sahibiz; Ahmet, Hasan, Osman, Ali, Veli
olsun, biz bunlara sahibiz,
bunları bilmemiz şarttır.
Hocamın dediği gibi birlik her
daim için atadır. Birliği beceren
bir kişi bizim için atadır. Rahmetli Atatürk’ümüzün söylediği sözler bunlar. Hacı Bektaş
Veli’nin dediği gibi, “Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım.” Kendimizden gelen nesli
de kendimize göre değil de
zamana göre eğitelim. Şu 21.
Asırda herkes kendine sahip
çıkmasın, komşusuna ve amcasına sahip çıksın! Zaten sen
onlara sahip çıkmazsan, sana
da kimse sahip çıkmaz.”
Yapılan konuşmalardan sonra hep birlikte yemeklerin piştiği alan, Mürsel Bali’nin türbesi
ve Pazar yeri gezildi.

İbrahim Baltalı

Yılbaşından beri trafik kazalarında
14 kişi hayatını kaybetti
Bölge Trafik Polisi’nin açıkladığı verilere göre 10 ay zarfında
Kırcaali İli genelinde 524 trafik kazası meydana gelmiş. Bunlardan 149'u ağır kaza olarak nitelendiriliyor. Bu kazalarda toplam
14 vatandaş hayatını kaybetmiş. Geçen yıla kıyasla ağır kazalarda artış var. 2009 yılında 126 iken 2010'da 23 adet artarak,
149 rakımına ulaşmış vaziyette.
En çok kaza Kırcaali Belediyesi sınırları içerisinde meydana
gelmekte. 69 adet ağır trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 76 kişi de yaralı olarak kurtulmuş. Momçilgrad, Çernooçene, Cebel ve Kirkovo Belediyelerinde kazalarda üçer kişi
hayatını kaybederken, Ardino ve Krumovgrat'ta can kaybı yaşanmamış.
Trafik Polisinin yapmış olduğu açıklamada, kazaların oluşmasında en büyük sebebiyet aşırı hız, alkollü araç kullanma ve
dikkatsiz yayaların yanlış yol kesme girişimleri olarak belirtildi.

Polisler yeniden protestoya çıktılar
Yaklaşık 1000 polis başkent Sofya’daki İçişleri Bakanlığı binası arkasındaki bahçede, bakanlığın yürütmüş olduğu yönetim
politikasını protesto ettiler. Meslektaşlarını desteklemek üzere
Romanya’dan da polisler gelmişti. Aynı şekilde Vratsa cezaevinde çalışan gardiyanların temsilcileri de protestoya katıldılar.
Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Galentin Grozev bu şekilde
yapılan protesto gösterilerinin sonuncusu olduğunu söyledi. Bu
olayladan ötürü de kendisinin sorgulandığını ilave etti.
Ülkenin dört bir yanından gelen protestocular, Bakanlığın içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermek için sembolik tabut
taşıdılar. Aynı şekilde Maliye Bakanlığına doğru madeni Bulgar
Levası ve Romanya Yeni Leu attılar.

Kırcaali Haber
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Два нови социални проекта спечели община Ардино

По време на работната
среща на кметовете на населени места в община Ардино с градоначалника Ресми
Мурад бяха представени
два нови социални проекта,
които ще се реализират на
територията на общината.
Това са проект "Подкрепа
за достоен живот" (социална
услуга „Личен асистент" за
лица с трайни увреждания,
които не могат да се самообслужват), в партньорство
с Агенция за социално подпомагане и Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”
и проект „Грижа в семейна
среда – домашни помощници и социални асистенти”.
Пред присъстващите администраторът на проект „Подкрепа за достоен живот”
Айсен Саидова съобщи, че
продължителността му е 14
месеца и ще се реализира на три етапа. В първия
етап ще бъдат назначени
11 лични асистенти, а във
втория 27, като те могат да
обслужват повече от един
потребител. Документи за
първия етап се подават от 8

до 22 ноември, за втория от
10 до 24 януари 2011 г., а за
третия от 8 до 22 ноември
2011 г. Саидова уточни, че
подаването на документи
за включване в Проекта (I
етап) се извършва общината (района), по местоживеене на кандидата по настоящ
адрес. Проектът ще стартира на 10 януари.

Координаторът на проект
„Грижа в семейна среда –
домашни помощници и социални асистенти” Елван
Исмаил запозна присъстващите с условията и изискванията му. Тя отбеляза, че
по проекта ще бъдат назначени 25 души, които ще обгрижват най-малко двама.
Зам.-кметът Неджми Хо-

Първа копка на площада в с. Бенковски
Обикновения делничен
ден - 12 ноември, се превърна в незабравим празник за жителите на село
Бенковски. В центъра на
с.Бенковски, кметът на
община Кирково Шукран
Идриз направи първа копка на бъдещ площад в
родопското селце. Обектът, „Рехабилитация и
благоустрояване на площад Бенковски”, е по програмата за „Развитие на
селските райони”, мярка
322 „ Обновяване и развитие на населените места”. В присъствието на
ръководството на общината, проектанти, ръководители и специалисти от
фирмата – изпълнител на
проекта В и К „ Караман”
– ООД – Кърджали, многобройна публика, г-жа
Идриз поздрави местното
население с новата придобивка и посочи, че това
е най-големият инвестиционен обект в общината
от европейската програма. Специално за село
Бенковски през изтеклия
период са изградени важни обекти, с които чувствително се е подобрило
качеството няа живот на
населението – канализа-

ция на селото, асфалтиране на улици, ремонт на
сгради и др. Тя посочи,
че общо пет обекта по
тази програма ще бъдат
изградени в общината.
За тяхното строителство
ще бъдат ангажирани над
500 души, което означава, че 500 семейства ще
имат осигурен поминък
за времето, в което ще се
изграждат обектите.
За капацитета на специалистите от общината, красноречиво говори
факта, че в момента има
готови 20 проекта по европейсктите програми,
заяви кметицата.
След извършването на
първата копка от фирмата – строител, бе заклан
корбан, а местният имам

бл а г о с л о в и с т р о еж а.
Предвидено е обектът да
бъде изграден за 140 дни,
а стойността му е 1 200
000 лева.
Проек т ът предвиж да
цялостна подмяна на
настилките, максимално
съхраняване на местните видове, формиране на
летни лехи в зоните за
отдих, атрактивни водни
каскади, под формата на
шадравани и фонтани с
падаща каскадно вода.
Предвидената за изграждане по-богата и активна пешеходна ос е с
опцията за обособяване
на разнообразни кътове
за почивка и общуване
на жителите и гостите на
с.Бенковски.
КХ

джов съобщи, че се подготвя още един проект, по който ще има възможност да
се открият яслени и детски
групи в повечето населени
места в общината, като Бял
извор, Жълтуша, Падина,
Млечино, Горно Прахово,
Боровица. Той поясни, че на
всички кметове на населени
места са раздадени форму-

ляри, за да уточнят по места
броя на децата, чийто родители са безработни, получават социални помощи, не са
здравно осигурени и имат
здравни проблеми. Юксел
Исмаил от Дирекция Бюро
по труда в Ардино каза, че
по Национална програма
"От социални помощи към
осигуряване на заетост" до
края на годината 130 души
от общината ще бъдат назначени на работа.
Директорът на Центъра
за обществена поръчка в
Ардино Светла Семерджиева припомни на кметовете
дейността му. Тя разясни,
че целта на Центъра е да
съдейства за реформиране на системата за закрила
на децата и намаляване
броя на децата в риск чрез
развиване на алтернативни
услуги в общността. Семерджиева се обърна към тях с
молба, ако има деца от рискови семейства в районите
им да се обърнат към тях за
евентуално съдействие.
Гюнер Шюкри

Първа копка на площада
в с. Фотиново
Поройният дъж д не
попречи на жителите на
Кирковското село Фотиново
да станат свидетели
на първата копка на
предвидения за изграждане
площад в центъра на
населеното място. След
като в късния предиобед
кметицата на Кирково
Шукран Идриз бе направила
първа копка на бъдещият
площад в с.Бенковски, тя
отново запретна ръкави
и направи първата копка
на обект„Рехабилитация и
благоустрояване на площад
Фотиново”. И този обект е по
Програмата за развитие на
селските райони мярка 322

„ Целта на тези
инвестиционни програми е
да се осигурят предпоставки
за
пъ лноценно
оползотворяване на
потребностите на човешкия
ресурс в общината,
като по този начин
спомага за повишаване
привлекателността на
района.Подобрената
социална инфраструктура
ще бъде стимул за
за държане на хората в
селата, както и за развитие
на бизнес а в с елс к ите
райони”, заяви г-жа Идриз.
С т р о и те л с т в ото ще с е
извършва от златоградска

„Обновяване и развитие
н а н ас е л е н и те м е с т а”.
Срокът на изграж дането
и стойността на обекта са
като тези на Бенковски.

фирма, като в изпълнението
на различните дейности
ще бъдат заети 60 души от
местното население.

КХ

Кърджали Хабер
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Bahri Ömer

Müh. Erdinç

Hayrulla

Sebihan Mehmed

Бахри Юмер

Инж. Ердинч Хайрула

Себихан Мехмед

Mestanlı Belediye
Başkanı

Cebel Belediye
Başkanı
Кмет на Община
Джебел

Mübarek Kurban Bayramını
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve
huzur içinde geçirmenizi dileriz.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.dzhebelbg.com

Resmi Murad
Ardino Belediye
Başkanı

Ресми Мурад

Кмет на Община
Ардино

Tüm Müslümanlar ın Kurban
Bayramını k utlar, sağlık ve
mutluluklar dilerim.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.ardino.bg

Aydın Osman

Çernooçene Belediye
Başkanı

Айдън Осман

Кмет на Община
Черноочене

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, daha
güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı
diliyoruz.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.chernoochene.com

Şükran İdriz

Kirkovo Belediye
Başkanı

Шюкран Идриз

Кмет на Община
Кирково
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya
geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en
değerlilerinden olan Kurban Bayramınız
kutlu olsun.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.kirkovo.bg

Krumovgrad Belediye
Başkanı

Кмет на Община
Крумовград

Кмет на Община
Момчилград

Mübarek Kurban bayramı ulusumuza
sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve
bereket getirsin.
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.momchilgrad.bg

Kurban Bayramınız mübarek
olsun!
ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ
www.krumovgrad.bg

Kırcaali bölgesinden bu yıl 14 kişi Hacı oluyor
Resmiye MÜMÜN

Bölge Müftülüğü’nden
alınan habere göre
bu sene hacılık şerefine nail olmak üzere
Kırcaali’den 14 Müslüman kutsal Mekke ve
Medine’ye gittiler. Bu
sayı Bulgaristan için
400 civarındadır. Hac
esnasında dünyanın
dört bir yanından akın
eden yüz binlerce Mümin mübarek Kurban
Bayramını Peygamberimizin topraklarında birlik ve beraberlik havası
içinde kutlayacaktır.
Hac ziyareti her yıl Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü tarafından düzenlenmektedir.
Kırcaali yöresinden
hacı adayları 25 Ekim’de
10 kişi ve 10 Kasım’da 4
kişi olmak üzere iki grup
şeklinde hareket ettiler.
Bunlardan otobüsle yolculuk yapanlar 1750 dolar, uçağı tercih edenler
ise 2300 avro ödemişler. Anlaşılan, dünya
ekonomik krizin etkisi
bu durumda fazla hissedilmemektedir, çünkü
geçen sene bölgeden
hacılığa giden 20’den
fazla mümin 1600 dolardan 2100 avroya kadar para saymışlar.
Geleneksel olarak program 8 gün
Medine’de ve 15 gün
de Mekke’de kalarak
Müslümanlar için kutsal yerleri ziyaretler
içerir. Hacılar Hazreti

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

Tel. 03691 / 6144

İSSN 1313-6925

Muhammed’in göç ettiği Medine ve dolayındaki Mesçid-i Nebevî,
Uhud, Kuba Mesçidî,
Cennetü’l-Bakî, Kıbleteyn Camii, Osmanlı
Demiryolu İstasyonu,
Hendek Savaşı’nın yapıldığı yer, Mesçid-i
Nebevî Müzesi gibi
tarihî yerleri görecekler.
Peygamber’in doğduğu şehir Mekke’de ise
her gün Kâbe’ye gidip,
Arafat’ta bulunan Rahmet Tepesi ile birlikte
Nur ve Sevr Dağları’nı
ziyaret edecekler ve de
bütün hac ibadetlerini
yerine getireceklerdir.
Hac ziyareti İslâm’ın

beş şartından biridir.
Âl-i İmran Suresi’nde
belirtildiğine göre „Gide-

tarıldığı üzere ise Hz.
Muhammed (S. A.V.)
buyuruyorlar: „Kabul

bilenlerin o evi haccetmesi Allah’ın insanlar
üzerinde bir hakkıdır.”
Bir Hadis-i Şerif’te ak-

olunan hac ibadeti için
Allah’ın mükâfatı cennettir”.

