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Tütün üreticilerinin yükselen sesi
nağımız!”, “Dinleme cihazlarına milyonlar var
tütüne ise 0 leva” gibi
sloganlarla gürleşen
sesler etrafı çınlattı.
Polisler bellerinde siyah coplar kendilerini
koruma miğferleriyle
göstericilerin önünde
bir kordon duvarı oluşturdular. Polis şefi bir
yüzbaşı elinde megafonla, Dimitrovgrad belediye başkanından bu
gösteri için izin olmadığını ve dağılmalarını istedi. Bu sözler grevcileri
daha da kenetledi. Her

Bayram KUŞKU

Geçen hafta yaklaşık
12 bin kişi Haskovo
İli’nin Gorski izvor köyü
yakınında hükümetin
tütün sektörüne karşı
yürüttüğü politikasını
protesto ettiler. Sofyaİstanbul ana yolu 4-5
saatine protestoculara
“teslim” oldu. Bulgaristan ve AB bayrakları
dalgalanırken “Haklarımızı istiyoruz!”, “AB sesimizi duyunuz!”, “Gerçek fiyatları istiyoruz!”,
“Tütün bizim geçim kay-

an büyük bir olayın çıkma ihtimaline rağmen,
tütüncüler yılmadan
kordona karşı yürüdüler. Oluşturulmuş polis
kordonunu binlerce tek
yürek olmuş tütün üreticileri göğüsleriyle yarıp
geçtiler.
Ana yola açılan eylemciler köy dışında,
yol boyunca 2- 3 km
uzun bir kalabalık oluşturdular. Ana yolu bölen
trafik şeridinin iki istikameti eylemcilerle hınca
hınç dolup taştı. Böyle
Devamı 6’da

Kurşun ve Çinko Fabrikasına karşı sessiz isyan P Tütün alternatifine
geçmek zor oluyor!

Geçen Pazar günü Kırcaali Belediyesi önünde
yaklaşık 150 kişinin katılımıyla Kurşun ve Çinko
Fabrikası’nı (KÇF), havayı aşırı derecede kirletmesine karşı bir saatlik
sesiz protesto gösterisi
düzenlendi. Kırcaalili iki
çocuk annesi olan Margarita Pavlova’nın inisiyatifiyle düzenlenen pro-

testo, “Ben temiz hava
solumak istiyorum” adı
altında fabrika ve devlet
yetkililerine karşı yapıldığı belirtildi.
Bayan Pavlova’ya göre
fabrika yetkilileri kükürt
dioksit ve ağır metal
emisyonları ile şehri
zehirledikleri için suçlu,
devlet yetkilileri ise bu
duruma göz yumdukla-
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rından suçludur.
Margarita Pavlova basına yaptığı açıklamasında

mek için Kırcaali Hak ve
Özgürlük Hareketi /HÖH/
İlçe Başkanı ve Kırcaali
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Okuldaki şiddetin çözüm yolları

P

Sayfa 5’te

Krumovgrad’ta yeni
Potogar
inşa ediliyor
geçen hafta Kırcaali’ye
gelen Bakanlar tarafından fabrikaya verilen iki
haftalık süre zarfında havanın yeniden kirletilmesi
durumunda Veselçani’de
bulunan kavşağı trafiğe
kapatacaklarını bildirdi.
Protestocuları destekle-

Belediye Başkanı Hasan Azis, Meclis üyeleri, Kırcaali Valisi İvanka
Tauşanova, Milletvekili
Tsveta Karayançeva ve
Kırcaali Ombudsmanı
Hakif Emin de halkın
Devamı 4’te

Sayfa 5’te

üç dinlemeden biriPsiHer
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Bulgaristan’da Türkçe eğitiminin günümüzdeki durumu
Harun BEKİR
15 -16 Ocak tarihleri arasında Edirne’de,
Edirne Valiliği, Trakya
Üniversitesi, Balkan
Türkleri Federasyonu
ve Trakya-Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin iş birliği
ile “Balkanlarda Türkçe
Eğitimi” konulu uluslararası bir bilgi şöleni
düzenlendi ve bizler de
ülkemiz Bulgaristan’da
Türkçe eğitimi sorununu bir kez daha tartışma
fırsatını bulduk, var olan
sorunlara çözüm yollar
aramaya çalıştık.
Aslında Bulgaristan’da
Türkçe eğitimi deyince,
gerek Bulgaristan’daki
Tür k aydınlar ı, g e rekse vatanımız
Bulgaristan’dan göçmek
zorunda kalan aydınlarımız her zaman duyarlı
kalmış, dilimizi ve kültürümüzü koruyup geliştirmekte gereken önemi ve
çabayı göstermişlerdir.
Dolaysıyla her fırsatta
sorunlarımızı dile getirip
çözüm yolları aramak
Bulgaristan Türkleri olarak bizler için her zaman
önemli olmuştur.
Burada Bulgaristan’da
Türkçe Eğitimin tarihsel
sürecini incelemekten
çok bugünkü durumunu
değerlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkçe eğitimin geçmişi konusunda
birçok incelemeler yapılmış, araştırmalar yayımlanmıştır.
Bulgaristan’daki Türkçe
Eğitiminin günümüzdeki
durumuna göz atacak
olursak durum son derece vahimdir. Temmuz
1991’de resmileşen yeni
Bulgaristan Anayasası,
azınlıklara kendi ana
dilinde öğrenme ve kullanma hakkı tanıdı. Buna
rağmen Türk öğrencilerin Türkçe dersler alma-

sı sürekli erteleniyordu.
Bunun üzerine Türk aileleri, çocuklarını okullara
göndermeme gibi yöntemlerle Bulgaristan yönetimini protesto ettiler.
Bu tepkiler karşısında
Eğitim Bakanlığı, Türkçe derslerin başlatılması
kararı aldı.
Temmuz 1991 yılında
Bulgaristan’ın yeni Anayasasının 36. maddesinde: “Ana dilleri Bulgarca
olmayan vatandaşların,
Bulgarcayı zorunlu olarak öğrenmelerinin yanı
sıra, kendi ana dilini de
öğrenme ve kullanma
hakları vardır” denilmekteydi. Yeni Bulgaristan
Anayasası, azınlıklara
kendi ana dillerinde öğrenme ve kullanma hakkı tanıdı, fakat yürürlüğe
göre, Bulgaristan’da okuyan her öğrenci okuluna
müracaatta bulunarak
müfredat dışı anadilini
öğrenebilir. Burada çarpıcı olan nokta anadili
dersleri dolaysıyla Türkçe eğitimin müfredat dışı
tutulması ve ders saatlerinin dışında bırakılmasıdır. Öğrenci psikolojisiyle düşünüldüğünde çoğu
öğrenci okulda bir saat
fazla kalmak istemeyecektir. Böylece dolaylı bir
şekilde de olsa Türkçe
eğitimin önüne geçilmiş
olunacaktır.
Türkçenin okutulması
karara bağlandı, ancak
öteki dersler gibi zorunlu değil de, çocukların
isteğine bırakılıyordu.
1993’te Bilim ve Eğitim
Bakanlığında hazırlanmış ders programında
şöyle yazıyor: “Türk dilinin okutulmaya başlanması şu anda bir geçiş
aşamasında bulunmaktadır. Bu geçiş aşaması,
Türk dilinin on yıllar süresince okullarda okutulmamasından kaynaklanmaktadır. Bu dil, totaliter

rejim tarafından yasaklanmıştı. Türk dili öğretimine geçen ders yılının ikinci yılında (Şubat
1992) başlandı. Bu öğretimin amacı, Bulgaristan
Cumhuriyeti’ndeki Türk
azınlığın çocuklarında
III-VIII. sınıflarda ana
dilinde okuma yazma
beceri ve alışkanlıkları
oluşturmaktır. 1993/94
ders yılından itibaren ise
Türk dili öğretimi ikinci
bir aşamaya geçmiştir.
Öğretim I-VIII. sınıflarda gerçekleştirilecektir.
1994/95 ders yılında
Türk dili öğretimine ilişkin Bakanlar Kurulunun

bir kararnamesi çıkarıldı
ve Resmî Gazetede yayınlandı:
DEVLET GAZETESİ
(Resmî Gazete),
S a y ı 7 3 , Ta r i h
09.09.1994 – Sayfa 3
KARARNAME No: 183
TARİH 05.09.1994
Bulgaristan Cumhuriyeti Okullarında Ana Dili
Eğitimine Dair
BAKANLAR KURULU
KARARI:
Madde 1. (1) Ana dili
Bulgarca olmayan öğrenciler kendi ana dilini I.
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sınıftan VIII. sınıfa kadar
öğretim plânı kapsamında Belediye okullarında
serbest seçmeli ders
olarak öğrenebilirler.
(2) Ana dili eğitimi haftada 4 saat olmak üzere
program (yükü) kapsamında yapılır.
Madde 2. (1) Öğrenci,
ana dilini okuyacağına
dair istek beyanatında
bulunur, kendi imzası
veya yaşı küçük olduğundan, velisi tarafından
imzalanmış dilekçeyle
bildirir.
Madde 3. Bulgarcayı
iyi bilmeyen çocuklar
için, okula başlamazdan

bir yıl önce, okul müdürü
belediye yöneticileriyle
ortak karara vararak çocuklara Bulgarcayı öğretmek için hazırlık sınıfı
oluşturulabilir.
Madde 4. Ana dili eğitimi için gereken kitaplar,
öğrenciler tarafından
ödenmez. Gereken malî
işler, öteki genel eğitim
derslerine ait kitapların
sağlanması yolu ve koşullarınca yapılır.
Madde 5. Ana dili eğitimine ait gerekli masraf,

belediye bütçesinden
karşılanır.
………………………
Başbakan:
Lüben BEROV
Kararname doğrultusunda Eğitim ve Bilim
Bakanlığının çıkarmış
olduğu yönergede de şu
ayrıntılar vardır:
“1. I-VIII. sınıf öğrencilerinden ana dili Bulgarca olmayanlar orta genel
öğretim okulları eğitim
plânı kapsamında belediye okullarında seçmeli
bir ders olarak kendi ana
dillerini okuyabilirler.
2. Ana dili eğitiminin

gerçekleşmesi sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar:
2.1. Okulun sahip olduğu araç gereç, malzeme
ve kadro durumu,
2.2. Eğitim, devlet taleplerine göre yapılmalı,
2.3. Ana dili öğretimi
Eğitim ve Bilim Bakanlığınca onaylanmış evrak
doğrultusunda yapılmalı,
2.4. Öğrencilerin ana
dilini okumaya hevesi

göz önünde bulundurulmalı,
3. Ana dili eğitimi, sınıflarda haftada 4 saat
olarak saptanmıştır,
4. Her öğrenci, ana dilini okumaya başlarken
istek beyanatı sunar.
Ders yılı başında, 19.09
- 22.09 tarihleri arasında, her öğrenci okul müdürüne velisi tarafından
imzalanmış bir dilekçe
sunar,
Başka okula geçiş yaparken öğrenci, ana dili
eğitimi için yeniden başvuruda bulunur,
5. Paragraf 4’te belirtildiği gibi, velisi tarafından imzalanmış dilekçeyi okul müdürüne
sunarak öğrenci, ana
dili eğitiminden vazgeçme hakkına sahiptir,
……………………………
(Türkçeden) Başarısı zayıf (2) olan öğrenci,
sınıfını geç er, bü tünleme sınavına da
girmesi zorunlu değildir……………………”
Belediye okullarında
Türkçenin okutulmasına
dair çıkarılmış yönerge
ve emirnamelerde daha
şunlar vardır:
- En az 14 öğrenci ana
dilini okuma isteğinde
bulunduğu takdirde Türkçe gruplar oluşturulur,
- Okulda Türkçeden
ders verecek öğretmen
b ulun du ğ u t a kdi r d e
Türkçe ders okutabilir,
- Öğrencinin diplomasına ana dili dersi ve
gösterdiği başarı yazılmamaktadır.
Devamı gelecek
sayıda
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Tiyatro Müdürü Dimitır İgnatov: “Kadriye
Latifova” Sahnesi oyuncuları aktif çalışıyorlar
-Sayın İgnatov, Kadriye Latifova Sahnesi
oyuncuları şu anda
nasıl çalışmalar yürütüyorlar?
-“Yamyam Kadın” temsilinde Kadriye Latifova
Sahnesinde yer alan üç
aktör oynuyor -Rahim
Rakıp - Raka, Sevgül
Kardamova ve Leman
Saledin. Bu onların profesyonelliğini geliştirmeleri için güzel bir fırsat.
Şu anda eski Türk tiyatrosu oyuncuları Panço
Pançev’in “Ştrıklitsa”
(Büvelek) oyununun
provalarını yapıyorlar.
O bir müzikal temsil olup
Türkçe ve Bulgarca oynanacak, ayın sonuna
kadar prömiyerini düşünüyoruz. Bu günlerde
“Balkanlar Gülüyor” adlı
büyük bir temsilin hazırlığına başlıyoruz. “Kadriye Latifova” solistlerine
ve bale grubu oyuncularına öncelik vereceğiz.
Tahminen temsili 27
Mart-Uluslararası Tiyatro Günü’nde sunacağız.
“Türk Halk Masalları”nı
oynamaya devam edeceğiz. Oyunu bölgede
ve Türkiye’de festivallerde sahneleyeceğiz.
Görüldüğü gibi, “Kadriye Latifova” yaratıcılarının hepsi etkin olarak
faaliyetini sürdürüyorlar.
Reform üzere geçen yıl
idari ve teknik personelde azaltmalar yapıldı.
Tek sözle, Kırcaali tiyatrosunda kalan
eski “Kadriye Latifova”
Tiyatrosu’nun tüm yaratıcı grubu aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Dimitır İgnatov
programına girmesini
ümit ediyoruz.
-Türkiye tiyatro sanatçıları ile ortak çalışmalarınız olacak
mı?
-Tür kiye’nin en iyi
Türkçe-Bulgarca tercümanlarından biri olan
Prof. Hüseyin Mevsim
ile ileride ortak yaratıcı projeleri geliştirmek
üzere görüşme yaptık.
Bizim önceden oynadığımız “Çığ” piyesinin tercümesi ona aittir. Ondan
en güzel Bulgarca tercümesi olan Türk piyesleri
sunmasını bekliyoruz.
“Çığ”nin müellifi Tuncer
Cücenoğlu ile de işbirliğimizi sürdüreceğiz.
Yani Türkiye sanatçıları
ile ortak çalışmalar eskiden olduğu gibi tüm
hızıyla devam edecek.
-Bu sezonda öngörülen başka projeleriniz
var mı?
-Tabii ki. Bizleri ciddi
çalışmalar bekliyor. Dokuz kişilik bale grubu,
Maya Gabrovska’nın yö-

söz konusudur. Geçen
hafta bale grubunun durumunu gözden geçirdik
ve ciddi çalışmalar yaptığını tespit ettik. Sakin
çalışmaları için uygun
şartlar yarattık. Çünkü daha önceden bale
oyuncularının soğukta,
gereken takım elbiseleri
olmaksızın dans ettiklerini biliyoruz. Onların
başarı gösterebilmeleri
için ihtiyaçlarını giderdik.
Buradan belirtmek isterim ki, “Kadriye Latifova”
Devlet Müzikal Dram
Tiyatrosu’nun “Dimitır
Dimov” Dram ve Kukla
Tiyatrosu ile birleştirilince eritildiği görüşlerini
kabul etmiyoruz. Çünkü
aktif çalışan eski Türk
Tiyatrosu oyuncularına
bir nevi çalışmıyorlar
diyerek, hakaret etmiş
olunuyor. Bu yıl yerli
profesyonel müzisyenler toplayarak Orhan
Murad yönetmenliğinde
orkestrayı canlandırmak
niyetindeyiz.

yardım etmeye hazırız.
Yeter ki, profesyonel sanatçılarla çalışılsın. Ben
inanıyorum ki, kurucular
bu tiyatroda canla başla emek verecek kişiler
bulacaklar. Umarım,
“Ömer Lütfi” Türk Kültür
Derneği çalışmalarını
tekrar etmeyecekler.
Çünkü ne kadar çeşitli
yaratıcı gösterileri olursa, o kadar Türk kültürünün gelişmesi başarılı
olacak. Önemli olan bu
sanat adına yapılsın.

tiyatrosu müdürü geldi.
Tiyatroların birleşmesi
bizim kararımız değil,
siyasi bir karardı. Amacımız Türk kültürünü yaşatmaya devam ederek,
sözde değil, gerçekte
Bulgaristan etnik modelinin Avrupa Birliği modeline uygun olduğunu
dünyaya göstermektir.
Bu bağlamda, izninizle bir parantez açayım,
26 Aralık 2010 yılında
Mogilyane’de gerçekleşen Türkan bebeği anma
töreninde gösterimiz için

di kadrolarımız olsun.

- Kırcaali bölgesindeki Belediyelerin birleşip Türk tiyatrosu kuracakları duyuruldu.
Bu durum sizde endişe yaratıyor mu?

-“Kadriye Latifova”
Sahnesi ile ilgili problemleriniz var mı?

-Hiç can sıkmıyorum,
çünkü bu çok güzel
bir fikir. Kötü olan şu
ki, “Kadriye Latifova”
Tiyatrosu’nun diğer tiyatroyla birleştirilmesinin aksine doğan bir

-Biz, Türkiye ile önceden kurulan iyi ilişkileri
tüm zorluklara rağmen
yeniden canlandırmak
çabasındayız. Çünkü
oradaki tiyatro çevrelerinde “Kadriye Latifova”

çok yüksek not aldık.
Gerek belediye başkanları, gerek milletvekilleri
ve halktan seyirciler bizi
kutladılar. Bu bizi sevindiriyor ve daha nice başarılı ürünler sunmaya
teşvik ediyor.

patması, borcu olan
başka tiyatrolara kıyasla
güzel bir olay. “Kadriye
Latifova” Tiyatrosu’nun
bazı borçlarını ödememiz önemliydi. Şimdi şubat ayına kadar
maaş konusunda rahatız. İstemler yürürlüğe
girince meslektaşlarla
bir çözüm arayacağız.
Tiyatromuzun üç bölümü var: Dram, Kukla ve
”Kadriye Latifova” Sahnesi. Razgrad ve Kırcaali Türk tiyatroları daha
birkaç ay önce diğer tiyatrolarla birleştirildi ve
bence onlara taksimli
bütçe sistemine geçirmek için bir yıl ek süre
verilmesi gerekli. Çünkü
etkin oldukları halde bu
bölümlerin çalışması ölçülebilecek. Bu şartlar
göz önünde bulundurulmazsa, Kırcaali tiyatrosunun bir bölümü zorluk
çekecek ve ekibinde
sınırlama yapılmasını
kılacak. Bu yüzden hükümetin Bulgaristan’da
eski Türk tiyatrolarıyla
ilgili özel karar alması
mantıklı olacak.
Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN

-“Ştrıklitsa” hakkında biraz bilgi verir misiniz?
- “ K a lp ak l a r M as a lı” Pançev’in en güzel
piyeslerinden biridir.
Türkçeye tercümesi çok
başarılı oldu. Önceden
“ Kalpaklar Masalı “ olarak oynanan piyes, şimdi
“Ştrıklitsa” şeklinde sunulacak. Bence “Kadriye Latifova” Sahnesi’nin
genç aktör ve solistlerin
oynayacakları için çok
güzel bir temsil olacak.
Zaten onun Türkiye
tiyatro festivallerinin

netmenliğinde tamamen
folklor üstüne tek başına
temsil gerçekleştirmek
istiyor. Koreografi çalışmalar başlıyor. Folklor
dedimse, Türk, Bulgar
ve Balkan halk müziği

fikir olmasıdır. Ben kültür alanında böyle çalışılmaması gerektiği
kanaatindeyim. Yoksa
bir tiyatro kurulması
çok güzel bir olay ve biz
ona elimizden gelenle

Tiyatrosu’nun birleştirildiği değil de, kapandığı
biliniyor. Biz ise, ürünümüzü satmak için Türk
sahnelerinin yardımına
muhtacız. Bununla ilgili Kırcaali’ye bir Türk

-Tiyatro salonunun
devamlı dolu olmasını
başarabilecek misiniz?
-Herkesin bildiği gibi
Kırcaali halkı ekonomik
nedenlerle şehri terk
ediyor ve tiyatro salonları boşalıyor. O yüzden
birçok temsilleri başka
şehir sahnelerinde oynuyoruz. Genç oyuncularımızın yetişmelerinde
yardımcı oluyoruz. Teodor Kukov’un rejisör olarak mezun olduğu temsilinde olduğu gibi Kırcaali
seyircisine salonlarımızı
doldurmasını diliyorum.
Ondan önce Atanas
Atanasov onu rejisör kılan diploma temsili sunmuştu. Aynı şekilde eski
Türk tiyatrosu ekibinden
bir sanatçıyı da rejisör
olarak hazırlama niyetindeyiz. Amacımız ken-

- Bir medyada Kırc aali t iyat rosunun
2011 yılından taksimli
bütçe üzere finanse
edilmesinde kapanma
tehlikesi yaşayacağını
söylüyorsunuz. Buna
açıklık getirirmısınız?
-Bütçenin taksimlenmesi için ölçütler oluşturulup hükümet tarafından kabul edilmesi
bekleniliyor. Tiyatromuz
2010 yılını borçsuz ka-

Kırcaali Haber

02 Şubat 2011

Sayfa 4

Tütün alternatifine geçmek zor oluyor!
Abdullah Şevki, Kırcaali Merkez Camii
Encümenliği Başkanı
ve vaktinin çoğunu
cami işleri için harcıyor. 2000 yılında kutsal Mekke ve Medine
topraklarını ziyaret
edip Hacı olma şerefine nail olmuştur. Onun
din hayatı dışında bir
de iş adamı hayatı
var. Abdullah Şevki
“AMAR-95” şirketinin
sahibidir. Adından da
anlaşıldığı gibi 1995
yılında kurulan şirket
hali hazırda aktif faaliyetini sürdürmektedir.
Genellikle meyve ve

sezonu geldiğinde, eylül ve ekim aylarında,
bu rakam 200’e kadar
yükseliyor.
Müşteriden gelen
malzemeyle sipariş
alma kapasitesine sahiptir. Şu anda şirketin
meyve, sebze işlemi
ve konserve yapan
Çiflik köyünde üç fabrikası, bir de deposu
bulunmaktadır. Ayrıca
şirketin kendi araçlarıyla hazır malını müşterilerine teslim etme
imkanları var.
Abdullah Şevki’den
aldığımız bilgiye göre,
şirket genelde sebze

sebze üretimi ve imalatıyla uğraşıyor. Daimi işçileri 30 kişi olup,

işleminde ihtisaslaşmıştır, fakat bu yıldan
itibaren proje üzere

Resmiye MÜMÜN

için Ekonomi, Enerji ve
Türizm Bakanı Trayço
Traykov, Ekoloji Bakanı Nona Karacova ve
Emek ve Sosyal Politika
Bakanı Totyo Mladenov
ve Üçlü İşbirliği İl Kurulu Kırcaali’de bir araya
gelip oturum gerçekleştirdiler.

üretimini genişletecek ve meyve ürünleri
işlemine geçilecek.
“AMAR - 95” firmasının ürettiği sterilize
edilmiş sebze konservelerden en çok közlenmiş kırmızı biber,
kıyma kırmızı biber ve
dondurulmuş kırmızı
biber için en çok pazar
bulunuyor. Şirket daha
başka yeşil fasulye,
közlenmiş patlıcan,
soyulmuş domates,
lahana yaprakları, güveç, pincur, ayvar ve
sipariş verilen salata
ve turşularla ticaret
yapıyor.
Abdullah Şevki,
“AMAR-95” firmasında işledikleri meyve ve

sebzeleri oğlu Recep
Şevki’nin yardımıyla,
genellikle kendileri
üretip, bir de Perperek
yöresi çiftçilerinden
satın aldıklarını söyledi. Örneğin, Minzuhar
köyünden Mehmet
Mustafa ile 10 senedir
iş gördüklerini belirtti.
Böylece yıllık 700 800 tonluk işlenilen
malzemenin yurt içinde ve yurt dışında, ta
Amerika, Kanada ve
Avustralya’ya kadar
uzanan pazarlarda
satıldığını açıkladı.
İş adamı, şirketinin
başarısını, 35 senedir
çiftçilikle uğraştığı için
yaptığı işin inceliklerini
iyi bilmesine bağlıyor.

Çalışmak için kendi toprakları dışında,
devlet arazileri de kiralıyor. Ailesiyle her türlü
meyve ve sebzelerle
beraber tahıl mahsulü
de üretiyorlar. Tarla ve
bahçelerde buğday,
erik, kiraz, ceviz, ayva,
armut, biber gibi bitki
ve ağaçları damla sulamayla yetiştiriyorlar.
Abdullah Şevki, tütüne
alternatif arama çabalarını, “İnsanlarımız
yakın geçmişte Tarım
Emek Kooperatifleri
(TK ZS) zamanında
uzun yıllar bir sistem-

yetiştirmeye başlayamaz. Devlet bunun yapılması için önceden
önlemler almalıydı.
Çünkü Bulgaristan’da
bürokrasi denilen çok
ağır bir sistem mevcut.
Avrupa Birliği fonlarından para almak ise
çok zor, çünkü yetkililer takılacak ille bir şey
buluyorlar” şeklinde
değerlendirdi.
Sonunda işadamı
Abdullah Şevki, “ Her
insan azimle çalıştığı zaman, zorluklara
rağmen işini başarabilir. Fakat bizim için en

de çalıştılar ve şimdi
başka bir sisteme geçmeleri zor bir süreçtir.
Yani 40 yıl tütün çalışan bir insan, birden
ona alternatif bir ürün

önemlisi helal lokma
yemektir”, diye genç
girişimcilere mesaj
verdi.
Resmiye MÜMÜN

Kurşun ve Çinko Fabrikası havayı kirletmeye devam ederse kapatılacak!
Geçen
hafta,
Kırcaali’nin yoğun derecede kirletmesiyle
ilgili şehirdeki en büyük sanayi kuruluş
olan Kurşun ve Çinko
Fabrikası’nın (KÇF) kaderi görüşüldü. Bunun

Kurşun ve Çinko Fabrikası’na
karşı sessiz isyan
1. sayfadan
arasındaydı.
Belediye Başkanı müh.
Hasan Azis protestoyu
düzenleyenleri selamladı ve her zaman olduğu
gibi yine onların yanında
olacağını açıkça beyan
etti.
Kırcaalililerin artık bu
duruma dur demelerinin
zamanı çoktan geldiğini belirten Başkan Azis
sözlerine şöyle devam
etti: “Birkaç yıldır Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Meclisi şehirdeki
hava kirliliği yüzünden
Fabrikaya karşı tavır
göstermiştir. Bu durumu

Bakanlıklara, Meclise ve
Avrupa Parlamentosuna
kadar taşıdık. İnsanlarımız haklı olarak Fabrika
yöneticilerinin vurdumduymazlığına karşı tepkilerini gösteriyor. Birçok
kez fabrika tesislerinin
modernleştirilmesini, bu
süreç içersinde kurşun
ve çinko üretiminin azaltılmasını önerdik.
Fabrikanın sahibi Zahariyev bizimle dalga geçiyor. Çinko üretimi için
tesislerin yenilenmesi
için bundan iki yıl önce
izin verdik. Ancak hiçbir
gelişme yok.”

Kırcaali Haber

Bakanların gelme sinden önce Kırcaali
Belediye ve İl Yönetimi
binası önünde KÇF’nda
çalışan yaklaşan 50 işçi
protesto gösterisi yaptılar. İşçiler ellerindeki
“Bizler de babayız” ve
“ Sayın Başbakan, Kurşun ve Çinko Fabrikası
demek Kırcaali demek”
yazılı pankartlar kaldırarak fabrikanın çalışmasına devam etmesini
istediler.
Görüşme Vali İvank a Ta u ş a n o v a v e
m i l l e t v e k i l i Ts v e t a
Karayançeva’nın girişimleriyle fabrikanın
havayı kirletmesi, kötü
çalışma koşulları ve
işçilerin maaşlarının
gecikmesi yüzünden
düzenlendi. Oturumda
KÇF sahibi Valentin
Zahariev, Müdür Slaveya Stoyanova, yerli iktidar temsilcileri,
sendikacılar, Çevre ve
Su Bölge Müfettişliği
ve İş Müfettişliği’nden
uzmanlar ve çevre bilimcileri yer aldılar. Kasabanın zehirlenmesine

karşı protesto organize
eden Margarita Pavlova
da oradaydı. Bakanlar,
“ÇKF Bulgaristan’da
faaliyeti gözetlenmeyen tek sanayi kuruluş
ve üretimi çoktan durdurulması gerekiyordu, fakat devlet orada
çalışanların işsiz kalmaması için gözünü
kapatmıştır”, görüşünü
paylaştılar. Onlar, fabrikayı kapatmaya değil,
yarattığı probleme çözüm aramaya geldiklerini belirttiler. Fakat Nona
Karacova sert bir şekilde, “Eğer bir daha şehir
kirletilirse, kurşun üreti-

mini kapatıyoruz”, sözleriyle fabrika sahiplerini uyardı. Buna karşılık
Zahariev kontra cevap
vererek, daha pazartesi günü 400 kişiyi işten
çıkaracağını söyledi. O,
sadece çinko üretimiyle
fabrikanın faal durumda
kalamayacağını belirtti.
Çevre Bakanı, ÇKF’nın
aşırı düzeyde kükürt
dioksitle şehri kirletmesi Avrupa Birliği’nin
Bulgaristan’ı cezalandırmasına yol açabileceğini söyledi. Sadece
geçen yıl Kırcaali’nin 88
defa zehirlendiği ortaya
çıktı. Kükürt dioksitinin

senede 24 kez izin verilen düzeyi aşması normal karşılanıyor. Oysa
sadece yeni 2011 yılının ilk günlerinde şehir
havasının 14 kez zehirlendiğine dikkat çekildi. Karacova, “2006
yılından beri fabrikaya
kurşun üretimi artıklarını düzenli depolamakla
problemi çözmesine
şans verdik, ama sonuçlar iç açıcı değil”
dedi.
Müzakerelerin sonunda üç bakan fabrika sahibine, yönetimine ve
uzmanlara 14 günlük
süre verip, acil plan hazırlamalarını önerdiler.
Bakanlar, plan doğrultusunda yakın sürede
atılacak açık ve konkre
adımlarla şehrin kirlenmesi durumuyla geçici
olarak baş edilebileceğini düşünüyorlar. Ondan sonra ise fabrikanın yeni teknolojilerle
kurşun ve çinko üretmeye devam etmesinde
sorun yaşanmayacağını
ifade ettiler.
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Krumovgrad’ta yeni otogar inşa ediliyor
Krumovgrad /Koşukavak/ Belediyesi, kasabasında yeni otogar
inşaatına başlıyor. Eski
otogarın Krumovitsa
ırmağının yakınında
bulunması vatandaşlara ve şoförlere zorluk
yaratıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Müh.
Abidin Hacımehmed’in
verdiği bilgiye göre,
“Krumovgrad Belediye
Otogarı İnşaatı” projesini finanse etmek için
meclis üyeleri 500 bin
Leva kredi çekilmesini
onaylamışlar. Geçen
yılın Aralık ayında başlatılan otogar inşaatının
bu yılın Nisan ayında
bitirilmesi öngörülüyor.
Yeni otogar eski kışlala-

rın bulunduğu yerleşim
alanına kuruluyor. İnşaatı icra etmek için ihaleyi ülke içinden katılan
7-8 şirketten Krumovgradlı “Dural” Ltd. Şirketi
kazanmıştır. Otogarın
inşaatı yaklaşık 694 bin
Leva tutarında olacak.
Projeye göre, ana binadan başka, bekleme salonu, otobüs şirketlerine
ayrılan ofisler ve yemekhaneler inşaat edilecek.
Otobüslerin durması
için üç yer belirlenmiştir. Otopark olmayacak,
çünkü otobüsler garda
uzun süre kalmayacak.
Eski kışla alanındaki
demir avlu duvarın kaldırılması planlanıyor.
Böylece taşıt araçları

kasabanın en yoğun
trafiği olan“Knyaz Boris” sokağına otogardan

Ardino’da Bakanlar Kahvehanesi
Ardino’da /Eğridere/
cezvede yapılan en
güzel Türk kahvesi
“Marsi” kahvehanesinde hazırlanılıyor.
Burada Bay Slavi,
Ardinolular’ın kendisine hitap ettiği gibi,
sizlere bol kaymaklı
nefis kokulu Türk kahvesi pişirecek. Onun
kahvehanesini hatta
Bakanlar ve Milletvekilleri ziyaret etmiştir.
Bay Slavi, “Simeon
Sakskoburgotski hü-

si çok önemli ve ince
ö ğ ütülmü ş o lması
gerekiyor. Kabarık
kaymaklı olması için
ağır ağır kaynatılmalı”, diyor. O şaka arası,
kahve kalıntıların geleceğin tüm sırlarını
gösterdiğini söylüyor.
Fakat ne yazık ki, etrafta fala bakan bir kadının bulunmadığından
esef ediyor.
“Marsi” kahvehanesi
Ardino’nun merkezinde bulunuyor ve 1937

Noel ve Paskalya)
bedava kahve ikram
ediliyor. Müşterilere
iyi hizmet vermek için
35 yaşındaki garson
Enver Mümün elinden
geleni yapıyor. Kahvehaneye uğur getiren
kişinin daimi müşterisi
Sali Hüseyinov Kabakçiev olduğu biliniyor.
Kahvenin bir köşesinde Rodoplar ’da
19.- 20. yüzyılda yaşayış tarzından örnekler sergilenmiştir. Bu

kümetinin tüm bakanlarına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Angel
Marin’e, Kültür Bakanı
Vejdi Raşidov’a ve sayısız milletvekillerine
kahve sundum. Türk
kahvesinin hazırlanmasıyla ilgili tüm ayrıntıları ve incelikleri
Minkata takma adıyla
bilinen, babam Marin
Mitruşev’den öğrendim. Kahvenin kalite-

yılından beri çalışan
kasabanın en eski
kahvehanesidir. Hele
de kış aylarında serbest vaktini burada
iskambil, satranç ve
tavla oynayarak geçiren müşterilerle dolup
taşıyor.
Ardino’daki kahvelerden tek “ Marsi”de
Müslüman ve Hıristiyan dini bayramlarında (Ramazan, Kurban,

köşede çeşitli küpler,
bakır ve ahşap kaplar,
duvar saati, çömlek,
bıçaklar ve çanlar bulunmakta.
Bay Slavi yerli “Yunak” futbol takımının
büyük hayranı. O,
takımın geçen asrın
60. yıllarından resim
koleksiyonuna sahip
biri.
Güner ŞÜKRÜ

doğrudan çıkacaklar.
Otogarın arka tarafında,
kasaba merkezi yanında

bulunan arazi yeşillendirilecek ve dinlence peykeleri koyulacak.

Müh. Hacımehmed,
otogarın kar şındaki
askeri mülk olan yere
sonbaharda Belediye
Pazarı’nın değiştirileceğini açıkladı. Belediye
Başkan Yardımcısı, otogar ile pazar arasındaki
yolda özürlü vatandaşları zorlayacak merdivenlerin olmayacağını
belirtti.
K r u m o v g r a d
Belediyesi’nin, yeni yapılacak otogarın yanında
projeye göre, eski kışlalardan kalmış iki büyük
binaya yatırım yapacak
kişiler arandığı anlaşıldı. Eğer yatırımcı bulunamazsa, bu binaların
yıkılması gerekecek.
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Okuldaki şiddetin çözüm yolları

Ünlü Oskar Uayld demiş ki “Duvarlara konuşmayı seviyorum - sade
onlar bana karşı koymuyorlar.” Ben de diyorum
ki, eğitimdeki problemler
ne kadar da ilgisiz kalsa,
onları gündeme getirmeye devam edeceğim.
Bu sefer okuldaki şiddeti kaleme almak istiyorum. Medyalarda tartışılan bir konu. Görüyoruz,
duyuyoruz, ama katılmıyoruz. Sanki “Benim çocuğum işin içinde olmasın da, ne olursa olsun!”
der gibi. Beni ısırmayan
yılan bin yaşasın, dercesine. Hâlbuki günümüzde
en çok konuşulan, tartışılan konuların başında
“şiddet” geliyor.
Sebepler, sözde ayan.
Herkes bir sebepler öne
sürebiliyor. Bence öne
gelen sebepler şunlardır:
kontrol eksikliği, ailedeki
şiddetin etkisi, bilgisayardaki “oyunlar”, çocuklara
fazladan verilen serbestlik, yanlış anlaşılan
demokrasi vs. Ne var ki,
herkes başkalarını suçluyor. Kimse suç üstlenmiyor. İşte bu, sorumluluktan kaçmak oluyor.
Şiddet olayında kahramanlar belli, sebepler
de belli denilebilir. Ama
en önemlisi, çözüm üretmekte, çözüm bulmakta
zorlanıyoruz.
Okul dediğimizde akıla
ilk gelen kavramlar eğitim ve öğretimdir. Ne var
ki, o kavramlardan öğretimi ön plana çıkarıyoruz,
eğitim ise ihmal ediliyor.
Çocukların beyinlerini
bilgiyle doldurmak istiyoruz. Bilgi sınavlarında
başarılı olanlara “iyi” öğrenci diyoruz. Ama böyle
düşünmekle şiddeti önlemede katkı yapamıyoruz.
Ve ne oluyor? Bilgiyle
doldurmak istediğimiz
beyinlerle, sevgiyle dolduramadığımız gönüller
arasında bir çatışma ya-

Haşim Semerci
şanıyor. O çatışma dışa
yansıdığında “şiddet” adını alıyor.
Bir öğretmen olarak,
böyle bir sonuca varıyorum: bilgili, fakat eğitimsiz insanlar yetiştiriyoruz.
Aslında görevimiz, eğitimli
ve bilgili insanlar yetiştirmek olmalı. O edinilen
bilgiler geçici oluyor. Okul
bittiğinde çoğu unutuluyor.
O zaman ne yapmış oluyoruz? Eğitimini ihmal ettiğimiz çocukların bilgileri
de unutulduğunda, hem
eğitimsiz, hem öğretimsiz
gençler yetiştirmiş oluyoruz. Aslında eğitim daha
kalıcı olabilir.
Buraya kadar söylenenler için, okuyucular bana
da diyebilir “İşi lafa gördürüyorsun, hani senin önerilerin nerede?” diye. Evet,
şiddete çözüm aramak
yolunda bu sefer daha
çok ana babaların dikkatini çekmek istiyorum.
Her okulda encümenlikler var. Onlar pek kullanılmıyor. Aslında onların arabuluculuğu ile ebeveynler
okul işlerine karışabilirler.
Fikirlerini okula yardım
için gönderebilirler. Okulla ortaklaşa projeler çizebilirler.
Her şehirde ODK denilen Belediye Çocuk Merkezleri var. Onlar yeter
derecede kullanılmıyor.
O merkezlerde her çocuk
yeteneğini geliştirebilir –
müzikte, resimde, edebiyatta, fotoğrafçılıkta, gazetecilikte ve çeşitli spor
dallarında. Ana babalara
ve öğretmenlere ufak,
ama önemli bir görev dü-

şüyor – çocukları yönlendirmek. Aynı dersler
büyük okullarda da var.
İlgilenen çocuklar okulun
içinde de bulabilir boş zamanlarını geçirmek için
ilginç eğlence.
Şiddeti önlemek, bir
üçlüye düşüyor. Üçlünün adı: toplum, okul ve
aile. İşte bu üçlü birlik
olursa, o şiddet denilen
dehşetin önüne durabilir.
Nasıl mı? Öneriler bitmedi. Çıkış yolu olarak
birinci sıralarda bulunan
bir yol var. O yolun adı
spor salonu, o yolun adı
spor sahası. Çocukları
kahvelere değil, sokakta başıboş dolaşmaya
değil, bilgisayarın başına değil, spor yapmaya
gönderebilirsek, onlara
sporu sevdirebilirsek,
işte o zaman başarılar
geç kalmaz. İşte o zaman şiddetin yerini spor
alabilir. Sözünü ettiğimiz
üçlü, çocuklara bu yolu
tutturabilirse, görevini
yerine getirmiş olur.
Ç özümler i kavgada
değil, diyalogda; nefrette değil, sevgide arayan
gençler yetiştirelim. Arkadaşlarının yaptığı yanlışlara seyirci kalan, gördüğü kavgalardan zevk
alan çocuklarımızı sporla yola getirebiliriz. Hem
yanlışları yapanları, hem
seyirci kalanları. Hepsinin içlerindeki enerjiyi
kavgada değil, sporda
çıkarttıralım.
Belediye Çocuk Merkezler inden başka,
okullarda da çeşitli spor
kulüpleri var. Şiddeti önlemek isteyen ana babalar, bu yönde ilk adımını
kolayca atabilir. Akşamları eve toplandığınızda
çocuğunuza sorun, herhangi bir spor dalına yazıldın mı, diye.
İsterseniz, spor konusunda bir diyalog kurabilirsiniz.
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Her üç dinlemeden birisi yasadışı
EurActiv-Sofya’nın haberine
göre, Bulgaristan’da her üç
dinleme vakasından biri hukuksuz; bir başka deyişle mahkeme izni olmaksızın yapılan
dinlemeler. Bu nedenle birkaç
gün önce Avrupa Komisyonu
Bulgar yetkililerden ülkedeki
yoğun dinleme trafiğiyle ilgili
bilgi talep etti.

Arka plan:
2009 seçimleriyle iş başına
gelen Boyko Borissov hükümeti aslında bir azınlık hükümeti. Başbakan Borisov’un
merkez-sağ GERB Partisi
mecliste 117 sandalye sahibi
olunca mutlak çoğunluğu sağlayamadı ve azınlık hükümeti
kurmak zorunda kaldı.
Yabancı düşmanı ve milliyetçi
Ataka Partisi’nin ve “Mavi Koalisyon” adı verilen daha küçük
bir siyasî oluşumun desteğiyle hükümet kurulmuştu. Mavi
Koalisyon eski Komünist rejim
karşıtı Demokrat Güçler Birliği (SDS) liderlerinden ve onun
rakibi Güçlü Bulgaristan için
Demokratlar’dan (DSB) meydana geliyor.
24 0 s a n d a l ye l i B u l g a r
Meclisi’nde Ataka’nın 21
sandalyesi bulunuyor, Mavi
Koalisyon’un ise 14.
Bulgar ana muhalefeti 40
milletvekiline sahip Sosyalist
Parti ile 37 milletvekiline sahip,
Türk azınlıktan oluşan Haklar
ve Özgürlükler Hareketi’nden
oluşuyor.
Dnevnik gazetesi konuyla
ilgili haberinde Bulgar yasalarına göre ülkenin en büyük
sekiz bölge mahkemesinden

bilgi edinme için sınırlı erişim
iznine sahip olunması gerektiğini yazdı.
Bilgi erişiminin aylar süren
protestolar ve insan hakları savunucularının uzun mücadeleleri sonucunda elde edildiğini
kaydeden Dnevnik gazetesine
verdikleri bilgide ekonomistler
Bulgaristan’ın dinleme vakalarına İngiltere’den 50 kat fazla
harcamada bulunduğunu söylediler.
Yetkililer elektronik iletişim
yasasının yürürlüğe girmesiyle
birlikte ilk yedi ayda ülkede en
az 10,000 özel şirketin dinlendiğini kaydettiler.
Dnevnik gazetesine göre,
mevzuatlardaki boşluk nedeniyle mahkeme kararı olmaksızın kişilerin dinlenmesi mümkün olabiliyor.
Özellikle Bulgaristan Baş
Savcısı Boris Velchev’in yayımladığı dâhilî sirkülerle savcılar herhangi bir cezai soruşturma açıldığında mahkeme
kararı olmaksızın dinleme girişiminde bulunabiliyorlar.
Bu uygulamayla yedi ayda
toplam 2,767 hukuk dışı dinleme gerçekleştirildi.
Bulgar basını Borisov hükümeti döneminde illegal dinlemelerin sayısındaki artışa
dikkat çekiyor.
Önceki Sosyalist lider Sergei
Stanishev EurActiv’e verdiği
röportajda ülkenin hızla “polis
devleti” olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Borisov ise dinlemelerin organize suçla mücadelede önemli bir araç olduğuna inanıyor.
Borisov EurActiv mülâkatında
Octopus mafyasıyla mücadele

Tütün üreticilerinin yükselen sesi
1. sayfadan
bir kalabalığı ilk defa gören
köy halkı onları selamlıyorlardı. Göstericilerin arasında
bazı belediye başkanlarının
yer alması onlara tam bir
destekti. Protesto yöneticilerinden Mineralni bani’den
tütün üreticisi Mümün İskender tütüncüler adına basın
mensuplarına isteklerini dile
getirdi. Ardından defalarca
“Boyko istifanı ver” sloganları atıldı. Haskovo istikametine
doğru yürüyüş 4-5 km uzadı.
Zaman zaman göstericiler
evlerinden getirdikleri tütün
dizilerini ateşe verdiler. Dikkati çeken, onların arasında
Bulgar uyruklu tütün üreticileri de bulunmasıydı. Amacımız bir, diye onlar da sesini
yükseltiyordu. Yani, yürüyüşe
katılanlar yalnız Türkler değil,
tüm tütün üreticileriydi. Dört
- beş saat süren yürüyüşten
sonra dağılmak istemeyen
üreticiler zor bela ikna edildiler. Yürüyüşün başladığı

yere tekrar dönen kalabalık,
ana yolda saatlerce bekleyen
araçların trafiğini açtılar.
Protestocular adına açık
mektup Başbakan Boyko Borisov, Tarım Bakanı Miroslav
Naydenov, Maliye Bakanı
Simeon Dyankov ve Parlamento Başkanı Tsaçeva’ya
şu isteklerle gönderilmiştir:
1. 2009 yılı tütün mahsulü
fiyatlarının korunması
2. Tütün üreticilerine devletten tam destek
3. 2010 yılında üretilen
tütüne devlet tarafından prim
ödenmesi
4. Hükümetin tütün üreticilerinin geleceği için stratejisi.
Tütün üreticilerin haklı protestosunu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) destekledi.
Protesto yürüyüşüne bölgedeki parti önderleri ve milletvekilleri Necmi Ali, Ünal
Tasim, Tuncay Naimov, Petya Raeva ve Güner Serbest
katıldılar.

ettiklerini kaydetmişti.

Avrupa Komisyonu birkaç
gün önce Bulgar yetkililerden
dinlemelerle ilgili bilgi talebinde bulundu. Talep öncesinde
Borisov’un adının karıştığı

korunması gerektiğine dair
cümleleri yer alıyordu.
Bulgar Milli Güvenlik Kurumu (DANS) kayıtları Galeria
gazetesine sızdırılmıştı. Gazete sahibinin Borisov’un en
güçlü muhaliflerinden Alexey
Petrov’a ait olduğu biliniyor.
Borisov meclisten güveno-

yasadışı dinleme iddiasında
bulunulmuştu.
Ele geçirilen teyplerden birinde Borisov’un spekülasyonların hedefi bir iş adamının gümrük kontrollerine karşı

yu talebinde bulundu ve 20
Ocak’ta yapılan oylama sonucunda 60’a karşı 140 oyla
kendini temize çıkardı. GERB
milletvekilleri ve Ataka Borisov
lehine oy kullanırken muhale-

AB’nin bilgi talebi

fetteki Sosyalistler ve MRF güvensizlik belirttiler. Mavi Koalisyon ise çekimser kaldı.
D i n l e m e s k a n d a lı A B Bulgaristan ilişkilerini zedeleyebilir
A nc ak güven oylaması
Borisov’un da karıştığı iddia
edilen dinleme skandalını
unutturmaya yetmedi. Avrupa Komisyonu Bulgaristan’ın
İşbirliği ve Teyit Mekanizması
(CVM) kapsamında bir rapor
hazırlamasını istedi. CVM,
ülkenin 2007’de birliğe katılımıyla birlikte yürürlüğe giren
bir tür izleme mevzuatı.
Bulgaristan ve Romanya
AB’nin CVM’ye tabi tuttuğu iki
üyesi. İzlemenin gerekçesi ise
bu iki ülkede hukuk sistemlerindeki eksiklikler ve özellikle
Bulgaristan’daki organize suçlar.
Adının açıklanmasını istemeyen AB’li bir diplomat
EurActiv’e dün yaptığı açıklamada Bulgaristan’daki hukuk
dışı dinlemelerle ilgili olarak
Komisyon’un Sofya’ya “Sizi
izliyoruz” dediğini söyledi.

Kırcaali Haber

Ardinolu 70 tekstil işçisi “Bulgateks”
şirketi sahiplerini dava ettiler
Basına verilen bilgiye
göre, 70’den fazla terzi kadının kasten iflas
eden “Bulgateks” Ltd.
şirketi sahipleri Abdullah Muten ve Hamdi
Özkan’a karşı Ardino
Bölge Mahkemesi’nde
dava açtıkları açıklandı.
İş yerinde çalışmış diğer
60 işçinin de mahkemeye şikayet dilekçesi sunmaları bekleniliyor. Geçen yıl Haziran ayından
itibaren 130 terzi, ütücü,
bekçi ve yardımcı personel şirketten maaşlarını
alamamışlardı. Üstelik
120 000 Leva tutarında sigorta paraları Miilli Sigorta Kurumu’na /
NOİ/ ödenmemiş. İşçiler haklarını savunmaya
hazır olup, Ardino Bölge
Savcılığı’na ve Kırcaali
İş Müfettişliği’ne (KİM)
olayı bildirdikleri ortaya çıktı. KİM’den alınan
bilgiye göre, şirketin işçilerle iş anlaşmaları imzalamadığı ve tehlikesiz
emek kurallarını yerine
getirmediği açıklandı. İş
müfettişleri, şirkette beş
idari ihlal tespit ettiklerini
söylediler.

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad işçilere
mahkeme davalarının
yürütülmesinde yardımcı
olacağına dair söz verdiği ve bunun için bir avukatı görevlendirdiği belirtiliyor. Ayrıca Başkan’ın,
işsiz ve maaşsız kalan
kadınların haklarını savunma davalarının gerektirdiği harcamaları
Belediye’nin karşılayacağına kanaat getiriliyor.
Bu arada, mahkemeden
gizlenen şirket sahiplerinden Abdullah Muten’in
hala bulunamadığı ortaya çıktı. Hamdi Özkan’ın
ise, terzilerle her hangi
bir görüşme veya anlaşma yapmayı reddettiği

bildiriliyor.
Geçen yılın aralık ayı
başında “Bulgateks” Ltd.
şirketinde çalışan 130
tekstil işçisi kadın şeflerinin zorbalığını protesto
ettiler. Çünkü Abdullah
Muten ve Hamdi Özkan
şirketi iflas ettirip, yeni
“Ardateks” Ltd. şirketini kuruyorlar. Ona eski
şirketten az sayıda terzi kadın alıp, diğerlerini
işsiz ve parasız sokakta
bırakıyorlar. Fakat aldatılan işçiler, “Bizim alın
terimizle kazandığımız
paralarla terzi atölyesi
açtılar, fakat oradaki işçiler zamanla bizim kaderimizi paylaşacaklar”
diye iddia ediyorlar.
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Кърджалийската болница поема болните на хемодиализа
Директорът на МБА Л
„Д-р Атанас Дафовски”
д-р Тодор Черкезов във
вторник пред журналисти
съобщи, че от март болницата поема болните на
хемодиализа, които ще
обслужва като провежда
обществена поръчка за
лекарства и им осигурява гарантиран транспорт.
Причината, както обясни
д-р Черкезов е, че при
централната доставка на
лекарства и консумативи
за цялата страна е имало известно презапасяване. Той обаче побърза
да успокои пациентите на
хемодиализа и техните
семейства, че от това решение на Министерството на здравеопазването
нищо няма да се промени

за тях, защото няма промяна в заделените пари
за лекарства и консумативи. Освен това, понеже
дейността не е по клинична пътека, позволявало да се правят добри
разчети. Той изрази задоволство от работата им
с фирмите-доставчици,
които изключително се
съобразявали с тежкото
финансово състояние на
болницата и изчаквали.
Директорът на Кърджалийската болница каза,
че в момента превозът на
болни се извършва с таксиметрова фирма, с която
има сключен договор.
През миналата година
през отделението по хемодиализа в болницата
са преминали 64 болни.

За съжаление 11 са починали. Трима пациенти са
постъпили с много тежки
интоксикации, които в резултат на това са били и с
влошени бъбречни функции. Отделението разполага с 17 апарати, което
изисква изряден график

Българи и турци градят църквата в Ардино
Църквата „Свети Архангел Михаил” е единственият християнски храм в
Ардинско. Интересно е
миналото му. През 1924 година християните в Ардинска околия решaват да си
построят църква. За тази
цел е сформиран организационен комитет начело
с тогавашния околийски
началник Чаркашки. Средства не е имало. Ардинци
са подпомогнати от Митрополията в Пловдив, в чиито
диоцез се намира градът. За
градежа на Божия дом помага и местното турско население с пари, материали
и труд. Строежът на храма,
и къщата към него започва
през 1924 г. и е завършен
през 1926 г.
Свещенос лу ж ители от
1926 до 1971 г. са били Харитон Николов от смолянското
село Петково, Иван Николов
от Пловдив, Ангел Василев
от село Турен, Смолянско,
Атанас Андреев, Любомир
Масларов, Иван Латунов и
Никола Въчев от Кърджали.
През 1973 г. е направен
основен ремонт на църквата, огражда се имота. През
2002 г. за свещеник е назначен отец Марин Кирилов от
Кърджали.
През 2003 г. природно бедствие разрушава покрива
на храма и го наводнява.
Със съдействието на тогавашния кмет Айдън Серкан
и Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет покривът изцяло е подновен. Изградена
е камбанарията, сменена
е старата дограма с нова
алуминиева. Направена
е нова външна мазилка.
Средствата са осигурени от
общинската администрация

в Ардино.
През 2004 г. отец Марин
подава молба до Митрополията, за да го преместят
в друга енория. Мотивът
му е, поради миграцията
богомолците в Ардино намаляват, няма венчавки
и кръщенки. Молбата му
е уважена с уговорка да
идва на храмовия празник
– 8 ноември Архангеловден, на Великден и Коледа.
В годините без свещеник
църквата не е била затворена, камбанният звън не е
прекъсвал, а миряните пак
посещават Божия дом.
След преместването на
отец Марин грижата за
църквата поемат семейство
Петър и Иванка Йоневи.
Създаден е църковен хор.
Благодарение на певците и на семейство Йоневи
сега църквата се посещава
от много миряни. На всеки
празник се провежда служба с църковно пеене.
Пред храма са монтирани
пилони за поставяне на националното знаме и знамето на епархията. Местните
художници Христо и Ангел
Банкови са поставили на
входа на църквата мраморна плоча с надпис „Храм
Свети Архангел Михаил” –
дарение от тях.

По традиция на храмовия
празник Архангеловден се
прави курбан с дарение от
миряни. Миналата година
празникът е бил уважен от
имамите от Ардинска община, кмета Ресми Мурад
и заместника му Неджми
Ходжов.
Храмът винаги е отворен
в неделя и по време на
празници. Преди няколко
месеца туристи от Благоевград дойдоха в църквата.
Споделиха, че са посетили
много градове в Родопите,
но единствено в Ардино са
чули камбанен звън и са останали впечетлени от този
факт.
В края на 2010 г. със съдействието на кмета Ресми
Мурад е извършен частично обновление на храма.
Ремонтирани са олтарът и
двете малки стаички. Боядисано е и разпятието, разказва клисарят. Градоначалникът е поел ангажимент да
се погрижи и за почистването на гробищния парк и да
се подменят старата утвар
в олтара.
Църковното настоятелство
изказва своите благодарности към ръководството на
община Ардино за оказаната помощ и съдействие.

Гюнер Шюкри

за ползването им. Задължително се прави химическа промивка на апаратите, веднъж в седми-

цата се дезинфекцира и
основно почиства цялата
апаратура. Залите също
се хигиенизират.Общо 10
259 диализи са направени на болните с бъбречна
недостатъчност. Те периодично се изследват за
хепатит В и С, за СПИН и
други болести.
Стана ясно, че най-много болни на хемодиализа
в Кърджалийския регион
има през лятото, когато
изселниците в Турция с
двойно гражданство идват тук да се лекуват.
Ресмие МЮМЮН

Читалището в с. Черноочене осигури
безплатен достъп до Интернет
Кметът на Община Черноочене г-н Айдън Осман, председателя на Общински съвет Черноочене г-жа Бедрие Газиюмер и председателят на Народно читалище „Пробуда
1952” в с. Черноочене г-н Селями Мустафа откриха нова
компютърна зала в читалището. Тя е създадена по програма „Глоб@лни библиотеки - България”, а Община Черноочене е партньор по проекта.
Залата е голяма придобивка за жителите на общината,
защото осигурява безплатен достъп до Интернет и отпадат финансовите ограничения за достъп до информация,
каза кметът на общината. Той посъветва децата в залата
да спазват инструкциите и да използват тази възможност
за знания.
Читатели на библиотеката в с.Черноочене могат да ползват до 1 час на ден безплатен Интернет. Всеки работен ден
от 9 до 16 часа те имат свободен достъп, чрез 4 компютъра
в читалнята. Залата е оборудвана с модерна копирна машина „3 в 1” – принтер, скенер и ксерокс.
Председателят на читалището Селями Мустафа се надява все повече жители на общината да влязат в читалнята
на библиотеката – за да потърсят информация и знания в
мрежата и във фонда с над 13 хиляди тома художествена,
научна, историческа и справочна литература.

Модерната зала е създадена по програма „Глоб@лни библиотеки - България” Програмата е съвместна инициатива
на Министерство на културата, а партньори са Националното сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, Българската библиотечно-информационна
асоциация и Програма на ООН за развитие.
„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки. Тя се стреми в рамките на пет години да
повиши степента на използване на библиотеките в цялата
страна и да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.
Исмет Исмаил
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mestanlı’ya cenaze yıkama aracı hediye etti
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehri olan
Mestanlı Belediyesi'ne
cenaze yıkama ve nakil
aracı hibe etti. Başkan
Recep Altepe, Balkanlardaki kardeş şehirlerin
eksiklerini gidermek için
ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Tü r k i ye g e n e l i n d e
sosyo-ekonomik yönden geri kalmış illerle
kardeşlik ilişkileri kurarak, o bölgelere de
hizmet götüren Bursa
Büyükşehir Belediyesi,
Balkanlar'daki kardeşlerine el uzattı.
Bugüne kadar ağırlıklı
olarak tarihi ve kültürel

mirasın ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir
Belediyesi, Bulgaristan'ın
Mestanlı Belediyesi'nin
cenaze yıkıma ve nakil
aracı talebini yerine getirdi. Belediye Başkanı
Recep Altepe, temin
edilen aracı Mestanlı
Belediye Başkanı Erdinç
Hayrullah'a teslim etti.
Altepe, Bursa'yı daha
yaşanabilir bir yer haline getirmek için her
alanda çalışmalar yürütürken, kardeş şehir ilişkileri kapmasında hem
Türkiye içinde, hem de
Balkanlar'da sosyal projelere ağırlık verdiklerini

belirtti. Bursa nüfusunun
yarıdan fazlasının Bal-

Kırcaali’de çekilen “Hoşgörü” filmi ödül kazandı

Bulgaristan’da çekilen
belgesel “Hoşgörü” filmi Antakya’da yapılan
“Medeniyetler Buluşması” Film Festivali’nde
ikinci ödülü kazandı.
Filmin bir kısmı Kırcaali
bölgesinde çekilmiştir.
Bulgaristan’ın başarılı etnik modelini tanıtan film,
prestij kazanan Antalya
“Altın Portokal” Film festivalinde de tanıtıldı.
“Hoşgörü” filminde yer
alan Kırcaali Hıristiyan
topluluğunun temsilcisi Papaz Petır Garena
ve eski Kırcaali Bölge
Müftüsü ve şimdi Bulgaristan Müslümanları
Yüksek Şura Başkanı
Şabanali Ahmed, Türkler ve Bulgarlar arasında görülen hoşgörü ve
iyi komşuluk örnekleri
veriyorlar. Günümüzdeki Bulgaristan etnik mo-

delini Kırcaali BG Vesti
medyasını hazırlayan
gazeteci Georgi Kulov da
anlatıyor. Demokrasi değişimindeki son 21 yılda
beliren Bulgaristan etnik
modeline dair görüşlerini eski Cumhurbaşkanı
Jelyo Jelev, eski Başbakan İvan Kostov, Andrey
Pantev, Antonina Jelyazkova, Lyudmil Georgiev,
Mihail İvanov gibi bilim
adamları ve politikacılar paylaşıyorlar. Belgesel, Türk rejisörü Semih
Dindar’a ve Bulgaristan Milli Radyosu’nun
Türkiye temsilcisi Nihal
Özergan’a aittir. Film
projesi Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
tarafından tartışmalara
yol açan müsabaka sonucunda finanse edilme
hakkı kazanmış.
Nihal Özergan filmle il-

gili, “Bulgaristan’da Türkler ve Bulgarlar’ın birlikte
yaşadığı bölgelerde çekim yaptık. Gerek Doğu
Rodopları, gerekse Batı
Rodopları ziyaret ettik.
Türkiye’ye göç eden
Bulgaristan doğumlu
vatandaşların öykülerini
de belgeselleştirdik. Bu
konuda siyasi adamların görüşlerini de aldık”,
şeklinde detaylı bilgi veriyor.
“Hoşgörü” belgeseli,
ülkenin sınırlarını çoktan aşan Bulgaristan
etnik modeli konu alan
birinci filmdir. Türkçe ve
İngilizce seslendirilmiş
filmin, başka festivallerin
programına da girmesi
bekleniliyor. Filmin, Nihal Özergan’ın tercümanlığında Bulgarca’ya
çevirisi yapılmıştır.
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kan göçmeni olduğunu
hatırlatan Başkan Altepe, "Biz tarih boyunca
yüzümüz hep Balkanlar'a
dönük yaşadık. Balkanlarda fetihler yapan paşalar, komutanlar Bursa
doğumlu. Balkanlar ile
önemli akrabalık bağlarımız var. Bulgaristan'ın
Cebel, Kırcaali, Mestanlı,
Makedonya, Üsküp, Kosova ve Bosna Hersek'te
ecdat yadigarı eserlerin
ayağa kaldırılması çalışmalarımız sürüyor. Mestanlı Belediyesi de bizden cenaze nakil aracı
istemişti. Bu konuda da
sponsorlarımızı devreye

soktuk. Samsun Makine
Sanayi A.Ş. bu konuda bize önemli bir katkı
sağladı. Temin ettiğimiz
aracı bugün teslim ediyoruz. Bölge için hayırlı
olmasını diliyorum" diye
konuştu.
Bal-Göç Genel Başkanı Prof.Dr. Emin Balkan
da, son yıllarda Balkanlar ile olan ilişkilerde
önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Altepe'nin
bölgeye büyük ilgi gösterdiğini dile getiren
Balkan, "Başkanımız,
gerek tarihi ve kültürel
miras projeleri, gerekse
fiziki yardımlarla kardeş

belediyeciliğin nasıl yapılacağını herkese gösterdi. Balkanlara sağlanan destekler nedeniyle
Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum"
dedi.
Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah ise,
bir iki ay önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden
cenaze aracı talebinde
bulunduklarını hatırlatarak, "Bu ihtiyacımız kısa
sürede giderildi. Bu araç
Mestanlı ve Kırcaali bölgesindeki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bizim için bu büyük bir hayır. Mestanlı olarak bizim
Bursa'ya sadece manevi
katkımız olabilir. Bu yardımla Mestanlı'dan çok
hayır duası alacaksınız"
diye konuştu.
Altepe, daha sonra
aracın temini konusunda sponsor olan Samsun Makine Sanayi A.Ş.
İstanbul Bölge Müdürü
Ahmet Tanyeloğlu'na teşekkür plaketi verdi. Törenin ardından Başkan
Altepe, aracın anahtarını
Mestanlı Belediye Başkanı Erdinç Hayrullah'a
teslim etti.
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