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23 Nisan Çocuk
Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1935 yılından itibaren kutlanan, Türkiye
Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. Aynı zamanda dünya Türk toplumlarındada bu gün kutlanmaktadır.
23 Nisan 1920 yılında TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan Hakimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 23-30 Nisan'ı Çocuk Haftası ve haftanın ilk gününü de çocuk bayramı
ilan ettiği 1929'den itibaren kutlanmaya başlanan bayramdır. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 yılında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında bir araya getirilmiştir.

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani

– Kahraman Ordumuza –

Bizde Romanya Demokrat Türk Birliği olarak, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk çocuklara
armağan ettiği bu önemli günü çeşitli faaliyetlerle kutladık.

Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,

Hakimiyet-i Milliye bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışını kutlamak amacını taşırken; Çocuk bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar
şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımakta idi.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Ervin İbraim

Çatma, kurban olayım, çehreni, ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl
Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl…

„Viaţă-n libertate ori moarte” strigă toţi.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!..

Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl!..

Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,

Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet

Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi.

Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl!

Andrei
MUREŞANU

Mehmet Akif
ERSOY

DIN ACŢIUNILE UNIUNII
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23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Romanya’yı temsil eden Amzacea şubemizin “Yıldızlar“ folklor grubu 19-23 Nisan tarihleri arasında Edirne
IV. Balkan Çocuk Şenliği Haftası’na 19-23 nisan tarihleri
arasında katılmıştır. Aynı nedenle Köstence İli Mircea Voda
İlköğretim Okulun Romen folklor grubu, Okul Müdürü Aneta
Sandulescu ve Belediye Başkan Yardımcısı İonaşcu George, 20-24 nisan tarihleri arasında, Bursa Çocuk Şenliği’ne
katılmışlardır. Her iki grubun performansı beğeni ve ilgi
ile kabul edilmiştir ve aşağıdaki sıralarda, Edirne’deki geçirdiğimiz günleri en güzel şekilde anlatan ve Edirne’de
yayınlanan bir yazıyı sunuyoruz:

“EDİRNE 75 YIL İLKOKULU KONUKLARINI
UĞURLADI
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okuluna Balkan ülkeleri
okullarından gelen konukları ağırlayan Edirne Merkez
okullarımızdan 75 Yıl İlkokulu, yoğun bir haftadan sonra
rahatladı.
Edirne IV. Balkan Çocuk Şenliği Haftası nedeniyle
bir haftayı dolu dolu geçiren okul öğrenci, öğretmen ve
velileri nihayet rahatladı.
Konuklara hazırlanmakla başlayan hafta, Çocuk
Şenliği programı gereği Valiye ziyaret ile başlamıştı. Burada
konuklar gösterilerini sundu. Okul olarak Romanya Demokratik Türk Birliği Halkoyunları ekibini konuk kabul eden 75. Yıl
İlkokulu Cumartesi ve Pazar gününü kendileri değerlendi.
Hafta sonu önce kenti konuklara gezdirme programı
yapan okul yetkilileri, sonraki gün de piknik düzenlediler.
Selimiye Camii, Balkan Şehitliği, Sağlık Müzesi,
Şükrüpaşa Anıtı, Alipaşa Çarşısı ve kent içi gezilerinden
hayranlıkla ayrılan konuklar tüm Romanyalıların Edirne’yi
gezmesi gerektiğini söylediler. Öğrencisi, öğretmeni, velileri
ve konukları ile sonraki gün de Söğütlük’te piknik yapıldı.

Bol bol oynayan, gezen öğrenciler ve konuklar Meriç’e
hayran kaldılar.
Bayram töreninde en beğenilen oyunları sergileyen
Romanya Demokratik Türk Birliği ekibi Romanya’nın Köstence kentine bağlı Amzacea’da örgütlü. Daha önce
birçok Balkan ülkesinde benzeri etkinliklere katılarak Balkanlardaki Türklerle ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan birlik,
kimliklerini unutmama ve geliştirme mücadelesi veriyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinden
mutlulukla ayrılan ekip sorumluları bu bayram sayesinde
Edirne’de çocuklarla buluşmaktan sevin duyduklarını
söylediler.
Konuk öğrenciler resmi gösteriler dışında konuk oldukları çocuklarla mutlu saatler geçirdiler. Oyunlar oynayan
ve Edirne’yi özgürce gezen konuklar giderken ağladılar.
75 Yıl İlkokulu idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri ile
kaynaşan konuklar kaldıkları öğrencilerden ve ailelerinden
de zor ayrıldılar.
Gece saat 21.00 de okuldaki veda töreni mutlu anların geride bırakıldığı ancak dostlukların devam edeceğinin
belli olduğu bir andı. Birbirlerine sarılmak ve ağlaşmak ile
üç saatte ancak ayrılabilen öğrenciler 75. Yıl İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerini de Romanya’ya davet ettiler.
Sonraki günlerde de haftanın ve konukların ağırlama
anılarının anlatıldığı ve değerlendirildiği toplantılar yapan
okul idaresi ve öğretmenleri velilerle de görüşerek onların
da görüş ve önerilerini aldı.
Bir hafta önce başlayan etkinlik ve çalışmalar bir
sonraki haftanın sonunda başarılı bir şekilde bitti. Böylece
başarılı bir sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşayan 75.
Yıl İlkokulu idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri gündelik
çalışmalarına devam etti.“

Kaynak: www.bizedirnehalkiyiz.com
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Ziua Copilului Turc şi
a Suveranităţii Naţionale
Cu prilejul Zilei Copilului Turc, două
echipe de dans reprezentând România au
participat la festivaluri internaţionale desfăşurate în Turcia. Ansamblul Yıldızlar, aparţinând filialei Amzacea a UDTR a petrecut
zile de neuitat în compania elevilor Şcolii
cu clasele I-VII “74 YIL“ din Edirne, în urma
cărora s-au legat frumoase prietenii, atât
între copii, cât şi între adulţi; iar ansamblul
de dansuri româneşti al şcolii gimnaziale
din Mircea Vodă, însoţit de director Aneta
Săndulescu şi vice-primarul Ionaşcu George
au participat la Sărbătoarea Copilului Turc
în Bursa. Prestaţiile celor două ansambluri au
fost foarte bine apreciate, publicul însoţind
fiecare dans al copiilor cu aplauze, felicitări
şi laude.
Doamna Bormambet Vildan, Inspector
de specialitate în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale a participat la manifestări
dedicate Zilei Copilului Turc la invitaţia Inspectoratului Şcolar şi Şcoala Seyit Mahmut
Catalkaya Bursa, Şcoala Emine Sait Uyar
Mudanya şi Liceul Celal Bayar din Gemlik
care este înfrăţit cu Liceul Nicolae Bălescu
din Medgidia.

Minever Omer

• Aprilie – Nevruz 2013 •
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Olimpiada naţională de
limbă şi literatură turcă

În perioada 1-5 aprilie s-a desfăşurat cea de-a
XVII-a ediţie a Olimpiadei naţionale de limba şi literatura
turcă, organizată de către Ministerul Educaţiei Naţionale
în parteneriat cu Uniunea Democrată Turcă din România la care au participat 40 de elevi din şcolile judeţului
Constanţa, din Bucureşti şi Piteşti.

Devenită tradiţie, gazda evenimentului a fost Colegiul Naţional „Kemal Atatürk“ din Medgidia, sub atenta
îndrumare a directorului instituţiei prof. Accan Mologani,
ce a organizat în data de 2 aprilie deschiderea festivă a
olimpiadei, la care au participat inspectorul de specialitate din cadrul MECTS prof. Vildan Bormambet, inspectorul
de specialitate din cadrul ISJ Anefi Icbal, lector universitar
dr.Hasan Neriman şi directorul adjunct al Colegiului Naţional „Kemal Atatürk“, prof. Özgür Kıvanç.
În urma desfăşurării şi corectării lucrărilor de către o
comisie de profesori a căror preşedinte a fost lector univ.
dr. Hasan Neriman premianţii acestei ediţii sunt: la clasele
V-VIII locul I a fost obţinut de Memedula Ghionul Edna,
clasa a V-a -Şcoala Gimnazială nr. 1 „Constantin Brâncuşi”,

Medgidia, Aici Elif clasa a VI-a – Şcoala Gimnazială nr. 1
„Constantin Brâncuşi”, Medgidia, Amet Ghiulendan, clasa
a VII-a – Şcoala Gimnazială nr. 1 „Constantin Brâncuşi”,
Medgidia, şi Demircan Melisa clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gh. Ţiţeica”, elevă care a obţinut şi cea mai
mare notă, 9.90, pregătită de prof. Iomer Subihan. Primele
locuri la clasele IX-XII au fost ocupate de Yildirim Dogukan,
clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Kemal Atatürk” din Medgidia, Celik Suheyla, clasa a X-a, ISB, Cherim Elif, clasa a
XI-a, Colegiul Naţional „Kemal Atatürk” din Medgidia şi
Harman Bahriye Yildiz, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Kemal Atatürk” din Medgidia. Elevii câştigători vor reprezenta
România la olimpiada internaţională de limba şi literatura
turcă ce se va desfăşura la Ankara.
După concurs toţi participanţii s-au bucurat de o
excursie în oraşul Tulcea unde au vizitat bustul marelui
om de stat, regretatul Mustafa Kemal Atatürk ce se află în
parcul minorităţilor din Tulcea, Centrul Muzeal Ecoturistic
Delta Dunării, sediul filialei Tulcea a U.D.T.R. şi mormântul
Sarı Saltuk aflat în oraşul Babadag.
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Evenimentul a luat sfârşit cu festivitate de premiere unde au fost prezenţi: consulul general al Republicii
Turcia la Constanţa, Füsun Aramaz, consulul general al
Republicii Populare Chineze la Constanţa, Su Yanwen
care a vorbit participanţilor în limba română, inspectorul
general adjunct al ISJ Constanţa, prof. Adriana Oprea,
deputatul U.D.T.R Ibram Iusein, inspector în cadrul MECTS
şi preşedinta comisiei de învăţământ a U.D.T.R. prof. Vil-

dan Bormambet, inspector pf. Anefi Icbal şi alti invitaţi
de seamă.
Olimpicii au primit premii din partea MECTS, a Uniunii
Democrate Turce din România, a Ambasadei Republicii
Turcia la Bucureşti, a Consulatului General al Republicii
Turcia la Constanţa şi a Asociaţiei Oamenilor de Afaceri
Turci „Dobrogea“.

Nurgean Ibraim

Să ştii mai multe, să fii mai bun!

La Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru din Constanţa s-a desfăşurat activitatea „Obiceiuri dobrogene
– interculturalitate“sub îndrumarea profesorilor Condrat Nicoleta şi Iomer Subihan unde s-au prezentat referate cu
privire la obiceiuri şi tradiţii dobrogene respectiv caloianul şi obiceiuri de nuntă la turcii dobrogeni. La activitate au
participat elevii ce studiază limba turcă, directorul adjunct
al liceului doamna profesor Reghina Borcilă, profesori şi elevi.
Sub atenta îndrumare a profesorului de limba şi literatura
turcă, Iomer Subihan a fost prezentat un referat despre tradiţii şi
obiceiuri de nuntă la turcii dobrogeni de către elevul de clasa
a XI-a, Abdula Yilmaz. Evenimentul demonstrează încă odata
interesul şi sprijinul majorităţii pentru minoritari, într-o zonă unde
se promovează modelul intercultural.

Nurgean Ibraim

• Aprilie – Nevruz 2013 •
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Ziua copilului turc
23 Aprilie are o semnificaţie deosebită pentru turcii de pretutindeni, deoarece, în anul 1920, la această dată, s-a
întrunit pentru prima oară Parlamentul Republicii Turcia, naţiunea turcă dobândindu-şi astfel independenţa, suveranitatea şi libertatea. După 8 ani, primul preşedinte al Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, a dedicat această zi
plină de semnificaţie copiilor, în semn de respect pentru generaţiile tinere care reprezintă viitorul unei naţiuni.
Şi anul acesta Uniunea Democrată Turcă din România a marcat această zi printr-o serie de manifestări care
s-au desfăşurat la Palatul Copiilor din Constanţa şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Evenimentul organizat în
parteneriat cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Uniunea Democrată a Tătarilor-Turco Musulmani
din România, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci Dobrogea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a reunit
300 de copii din judeţul Constanţa.
Activitatea a debutat cu parada participanţilor care mai apoi s-au înscris la cele opt concursuri:aruncarea
mingii de oină, concursul de desene pe asfalt a preşcolarilor, scaun muzical, sfoara, alergare cu obstacole, trecerea
pe sub sfoară, alergare în sac, frânghia. După desfăşurarea concursurilor toţi participanţii la sărbătoarea copilăriei
au fost invitaţi în sala de spectacole a Palatului Copiilor unde au vizionat programul artistic oferit de elevii Colegiului
Naţional Kemal Atatürk.
În cadrul aceluiaşi eveniment s-a desfăşurat şi tradiţionalul concurs de desene, intitulat anul acesta „Copilăria“
al Inspectoratului Judeţean Constanţa unde au fost desemnaţi şi premianţii. Alături de cei mici au fost consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, d-na Füsun Aramaz, viceconsuli Özgen Topçu şi Gürcan Özcan, preşedintele
U.D.T.R. Osman Fedbi, secretarul general U.D.T.R. Ervin Ibraim, inspector de specialitate în cadrul ISJ Constanţa, Anefi
Icbal, inspector M.E.C.T.S., Bormambet Vildan, gazda evenimentului domnul director al Palatului Copiilor Constanţa
Mustafa Ilhan, preşedintele T.I.A.D. Dobrogea, Zeki Uysal şi preşedintele comisiei de învătământ al filialei Cosntanţa
U.D.T.T.M.R Ali Beyazid.

8

sayfa
9 pagina

• Aprilie – Nevruz 2013 •

Câştigătorii locului I au fost: la concursul de aruncare a mingii de oină, Sefer Erkan din Tuzla, desene pe asfalt
Defne Seit Asan, grădiniţa bilingvă „Zubeyde Hanım“, scaun muzical Emir Molamer, Constanţa, frânghie Kaya Harun,
Constanţa, alergare cu obstacole Borsuk Ersin din Castelu, la clasele V-VIII şi Abdulah Doner, din Mangalia la clasele
I-IV, trecerea sub frânghie Aci Elif din Medgidia şi alergare în sac, Noman Serin din Medgidia.
Premiile au fost oferite de Uniunea Democrată Turcă din România şi Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa.

Nurgean Ibraim

Etnicii turci
învaţă arta de
a vorbi frumos

Sâmbătă, 6 aprilie Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanţa a organizat seminarul cu
tema „Arta de a vorbi frumos şi lecţii de dicţie”.
Seminarul s-a adresat cursanţilor care studiază
limba turcă la Centrul Cultural Turc „Yunus Emre”
dar şi etnicilor turci care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limba maternă. Cursul a fost
susţinut de Nedim Atak, crainic la TRT.
În debutul prelegerii sale Nedim Atak a făcut
o scurtă incursiune în fonetică punând accent
pe rostirea vocalelor. Vorbitorul a exemplificat
noţiunile predate împreună cu participanţii la
curs prin rostirea unor enunţuri. Cursul a devenit
interactiv iar la final participanţii au primit diplome
din partea Centrului Cultural Turc „Yunus Emre”.
Printre participanţii la eveniment s-au numărat
directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre”
ataşatul de cult islamic din cadrul Consulatului
General al Republicii Turcia la Constanţa, Aytekin
Akçın, peste 100 de membri ai comunităţilor turce
şi tătare din România.

Sorina Asan

• Aprilie – Nevruz 2013 •
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Parteneriat educaţional
româno-turc
O delegaţie de profesori de la Liceul de Arte Frumoase şi Sport din Çankaya, Turcia s-a aflat în perioada 22-26
aprilie la Constanţa, la invitaţia conducerii Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria”. Cele două licee din România
şi Turcia au semnat un acord de înfrăţire
care prevede colaborare în domeniul
coregrafiei şi muzicii.
Miercuri, 24 aprilie o delegaţie a
profesorilor turci şi români condusă de
directorul Colegiului Naţional de Artă „Regina Maria” Nejdet Gevat a fost primită
de preşedintele UDTR, Osman Fedbi şi de
secretarul general Ervin Ibraim. La discuţii
a participat şi preşedintele de onoare,
profesorul Asan Murat.
În cadrul întâlnirii, secretarul general
prof. Ervin Ibraim a făcut o scurtă prezentare a UDTR şi a vorbit despre metodologia
predării limbii turce în şcolile în care se studiază ca limbă maternă. Directorul Liceului de Arte Frumoase şi Sport din Çankaya,
Turcia, prof. Mucahit Tutar a declarat că
este impresionat de nivelul educaţional al
elevilor români. Oaspeţii au primit din partea conducerii UDTR câte o carte editată
de uniune, intitulată „Influenţe ale Muzicii
Tradiţionale Orientale Turceşti în Muzica
Europeană” semnată de Nejla Ionescu.
Pe parcursul şederii la Constanţa,
elevii turci au susţinut în data de 23 aprilie
un concert de muzică turcească, în sala
de festivităţi a Colegiului de Arte „Regina
Maria”şi au lucrat în cadrul unui atelier
cu colegii români cărora le-au prezentat
instrumentele de muzicale tradiţionale
turceşti.

Sorina Asan

Politica şi cultura minorităţilor
etnice, altele decât cea maghiară
Subsecretarul de Stat din cadrul DRI, Aledin Amet şi-a susţinut sâmbătă, 20 aprilie teza de doctorat cu titlul „Politica şi cultura minorităţilor etnice, altele decât cea maghiară, între anii 1990-2008,” în prezenţa comisiei doctorale
dar şi a unui numeros public. Vizibil emoţionat, Aledin Amet a expus succint temele abordate în lucrarea de doctorat
şi anume: Existenţa comunităţilor etnice, dinamica demografică, Problematica parlamentară a minorităţilor etnice şi
Dimensiunea culturală referitoare la cele 19 minorităţi naţionale din România. Cercetarea întreprinsă de Aledin Amet

oferă o imagine generală a comunităţilor etnice din România în perioada 1990-2006, o sinteză a dimensiunii politice şi
culturale a acestor minorităţi naţionale. Îndrumătorul lucrării de doctorat, profesorul universitar dr. Valentin Ciorbea a
concluzionat: „Lucrarea subsecretarului de stat Aledin Amet este o cercetare care aduce date şi informaţii de interes
care justifică demersul ştiinţific al autorului.”
Comisia de doctorat a fost formată din: prof. Dr. Valentin Ciorbea,Universitatea „Ovidius” din Constanţa, prof univ
dr. Octavia Nedelcu, Universitatea din Bucureşti, prof. univ. Dr. Paul Dugneanu, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, prof.
univ. Ion Bitoleanu şi profesor universitar dr. Ghe. Buzatu. După citirea referatelor, comisia doctorală s-a retras pentru
a delibera şi a decis în unanimitate să acorde titlul de doctor în istorie domnului Aledin Amet.
Printre participanţii la susţinerea publică a lucrării de doctorat a domnului Aledin Amet s-au aflat părinţii, soţia
şi cei doi copii, secretarul de stat al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Katalin Eniko Lacziko, muftiul cultului
musulman din România, Murat Iusuf, numeroşi prieteni şi colaboratori ai fostului deputat.

Sorina Asan

TRT oferă programe
în limbile turcă şi română
postului Radio T
Directorul postului Radio T, profesorul Ervin Ibraim a participat în perioada 17-20 aprilie la o serie de
discuţii cu conducerea Departamentului de Relaţii Externe din cadrul Radio Televiziunii Naţionale din
Turcia. Vizita a avut loc ca urmare a protocolului încheiat între Radio T şi TRT care prevede colaborarea
şi schimbul de programe dintre cele două instituţii media din România şi Turcia.În cadrul discuţiilor s-a
convenit ca echipa de redactori de la Radio T să efectueze periodic stagii de perfecţionare la Ankara.
S-a mai stabilit ca în cel mai scurt timp să fie alese de către partea română emisiuni în limba turcă produse de TRT, preponderent culturale dar şi muzică uşoară pentru a fi difuzate la Radio T.
Reprezentanţii celor două părţi au convenit ca din acest an să fie retransmise la Radio T emisiunile
informative în limba română difuzate de TRT, zilnic. Directorul Radio T, prof. Ervin Ibraim a avut oportunitatea să viziteze redacţia din cadrul Direcţiei emisiuni în limbi străine unde s-a întâlnit cu redactorii care
realizează emisiunile informative în limba română.

Sorina Asan
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Săptămâna naşterii
profetului Muhammed (s.a.v)
Muftiatul Cultului Musulman din România în
colaborare cu Consulatul General al Republicii
Turcia, la Constanţa, prin ataşatul de Cult Islamic a
organizat în perioada 18 -21 aprilie 2013 o suită de
manifestări cultural religioase, prilejuită de celebrarea anuală a sărbătorii „Săptămâna Naşterii Profetului Muhammed (s.a.v)“. Manifestările au avut loc în
următoarele oraşe: Medgidia- 18 aprilie, Tulcea -19
aprilie, Constanţa-20 aprilie şi Bucureşti -21 aprilie.
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„ADA-KALEH
Insula
amintirilor”
– invitaţie la
lectură
Uniunea Democrată Turcă din România a editat cartea scrisă
de d-na prof. univ. dr. Carmen Bulzan „ADA-KALEH Insula amintirilor”.

În cadrul manifestărilor au susţinut prelegeri: şeful Cultului Musulman din România, Muftiul Iusuf Murat şi invitatul din Republica Turcia, prof. dr. Mehmet
Mahfuy Söylemez, decanul Facultăţii de Teologie
Islamică din cadrul Universităţii Istanbul din Turcia.

Prima parte a cărţii cuprinde interviuri cu foşti locuitori ai insulei
Ada Kaleh, cu vizitatori dar şi cu personalităţi din România şi Serbia.
În partea a doua cititorul poate intra în tainele unei analize sociologice despre nostalgia amintirilor, legendelor, destinelor legate de
viaţa comunităţii din insulă. În ultima parte scriitoarea analizează
şi redă într-un mod literar acţiunile dedicate insulei Ada-Kaleh în
România şi străinătate, punând accentul pe contribuţiile româno-turceşti.

În Constanţa evenimentul a început cu recitarea unui verset din Coran, de către imamul geamiei
din Basarabi d-nul Dogan Şeicali, prelegerea domnului muftiu Iusuf Murat, ataşatului de cult islamic din
cadrul Consulatului Republicii Turcia, d-nul Aytekin
Akçın, a invitatului din Republica Turcia iar în final a
avut loc un recital de cântece religioase (ilahiuri),
dedicate Profetului Muhammed (s.a.v), interpretate
de corul de elevi ai Colegiului Naţional „Kemal
Atatürk“ din Medgidia şi corul Muftiatului Cultului
Musulman format din imami. În cadrul programului
din Constanţa au fost premiaţi elevii care au câşti-

Lansarea cărţii „Ada -Kaleh insula amintirilor” a avut loc la cafeneaua Ada Kaleh din Drobeta Turnu Severin.
Într-un decor specific turcesc, cu limonada şi cafea la nisip, cu baclavale, foşti locuitori ai insulei Ada-Kaleh, acum
sub ape, s-au întâlnit şi au depănat amintiri. Doamna Carmen Bulzan, autoarea cărţii, a vorbit despre destinul insulei
Ada- Kaleh si fenomenul strămutării care a condus la mutarea a numeroase sate de pe un mal şi altul al Dunării (din
România şi Serbia), ca urmare a construirii Hidrocentralei Porţile de Fier I în urma cu 40 de ani. A fost amenajată o
expoziţie cu vederi şi poze vechi din colectia autoarei. Au fost prezentate filmele realizate de Studiourile Cinematografice Alexandru Sahia: „Ultima primăvară la Ada-Kaleh" şi „Salutări din Ada-Kaleh".

Serin Türkoğlu

gat la concursul de compoziţii literare, la diferite categorii de
vârste, organizat în săptămâna premergătoare a manifestărilor
religioase. Consulatul General Republicii Turcia la Constanţa
a premiat elevii prin d-na consul Füsun Aramaz iar U.D.T.R. a
premiat elevii câştigători prin preşedintele comisiei de religie
d-nul Islam Remzi.
Suita manifestărilor dedicate sărbătorii „Săptămâna
Naşterii Profetului Muhammed (s.a.v)“, a inclus simpozioane şi
manifestări religioase care au fost organizate la
La aceste manifestări cultural religioase au participat
preşedintele Asociaţiei oamenilor de afaceri turci din Dobrogea d-nul Zeki Uysal, preşedintele comisiei de religie din cadrul
U.D.T.R d-nul Islam Remzi, d-nul Amet Aledin, subsecretar de stat
în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice şi membrii
ai comunităţii musulmane.

Firdes Musledin
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Monumentele izvor ale trăiniciei

Ziua Internaţională a Monumentelor şi Locurilor Istorice se marchează anual pe 18 aprilie, atrăgând atenţia atât
asupra diversităţii patrimoniului mondial cât şi a vulnerabilităţii sale. Este evident faptul că monumentele istorice şi
culturale au avut de suferit şi au nevoie urgentă de protejare şi conservare. Restaurarea acestora este esenţială pentru
existenţa noastră. De aceea, UDTR alăturându-se celor ce acordă importanţă acestor valori istorice a organizat prin
comisia de cultură, pe 19 aprilie, în sala de sedinţe a sediului central a uniunii turce, simpozionul cu tema „Monumente
istorice musulmane“. În faţa unei adunări alese de tineri, studenţi şi elevi merituoşi, ce reprezintă ei însăşi „unelte ale
creaţiei “ s-au expus informaţii şi argumentări serioase privind istoria turcilor şi măreţia civilizaţiei turce. Totodată au fost
enumerate strategii de restaurare cu un efort minim. Primul pas a fost făcut de preşedinta comisiei de cultură, doamna Serin Türkoğlu care printr-o documentare temeinică a elaborat un material documentar video cu monumentele
şi obiectivele istorice turceşti, importante mărturii ale existentei milenare a turcilor pe aceste pământuri. Pe de altă
parte invitatul nostru, domnul Virgil Coman, şef serviciu Arhive Naţionale Judeţul Constanţa a subliniat în prelegerea
sa măreţia imperiului otoman care s-a remarcat mai ales prin cultură, mediul social şi economic şi modul cum ne-a
adus această societate istorică pe cele mai înalte trepte ale societăţii internaţionale. De asemenea s-a evidenţiat
accentul pus pe valorile estetice şi rolul marilor maeştri arhitecţi, amintindu-l aici pe marele arhitect- şef otoman Mimar Sinan Ağa, care au ridicat adevărate capodopere arhitecturale ce dăinuie, şi sperăm, vor dăinui în timp multe
alte secole datorită atenţiei acordate de statul turc. Având în faţă exemplul acestora ar trebui să înlăturăm aspectul
deprimant al situaţiei monumentelor realizate de înaintaşii noştri. A devenit tot mai clar că majoritatea monumentelor
noastre istorice sunt ca un dinte stricat la o faţă frumoasă. Toţi ne cunosc ca oameni mândri şi muncitori. Ce ne-ar
costa să ne organizăm şi să trecem la curăţirea şi ordonarea mezarlık-urilor vechi, atât de importante pentru noi?
Atâtea monumente, bazaruri, cişmele, geamii şi multe alte construcţii istorice ce sunt în primul rând patrimoniul nostru
istoric au nevoie urgentă de protejare, restaurare şi evident valorificare. Avem grijă de atăţia bolnavi şi nefericiţi. Ce
ne opreşte să ne ocupăm de valorile noastre istorice? Pentru a nu fi şterşi din istoria acestui ţinut vă chemăm să fiţi
parte a acestui proiect de susţinere şi îngrijire a valorilor noastre istorice.

Melek Osman

Tinerii dobrogeni
în Istanbul şi Edirne
În cadrul simpozionului „Tinerii şi religia", Uniunea
Democrată Turcă din România în parteneriat cu Muftiatul
Cultului Musulman din România au organizat deplasarea în Turcia pentru vizitarea geamiilor, a monumentelor
istorice din Istanbul şi Edirne. În această călătorie tinerii
au avut posibilitatea unui schimb de idei şi cunoaşterea
îndeaproape a culturii turce, a religiei noastre precum şi

menţinerea şi dezvoltarea identităţii etnice şi culturale.
La această manifestare au participat tineri studenţi de la
filialele: Măcin, Tulcea, Cobadin, Techirghiol, Tuzla, Galaţi,
Cumpăna, Bucureşti şi Constanţa.
În prima zi tinerii au vizitat moscheea Fatih, partea
cea mai dens populată a Constantinopolului de odinioară, aflată în jumătatea dinspre vechile ziduri ale oraşului.
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Este vorba de acel mare cartier în care au pătruns pentru prima dată trupele turceşti, la 29 mai 1453. Totul este
gigantic, magnific şi complex, atât moscheea Fatih cât
şi şcolile, fântânile, mausoleele,
pieţele negustoreşti şi spitalul.
Totul s-a făcut pentru a impresiona şi imortaliza memoria cuceritorului Constantinopolului.
Locul este plin de trecut,
de poveşti nepreţuite despre
suverani care au stăpânit lumea
şi despre tronurile unor imperii
grandioase. Umbrele pe care le
reînvie, enigmele pe care încă
le păstrează pentru vecie, induc
imagini ale unei lumi gigantice,
emoţionante şi, în parte, necunoscute.
O altă moschee interesantă pentru tineri a fost Suleymaniye unde au avut posibilitatea
de a vedea şi mausoleul lui
Sultan Suleyman. Moscheea Suleymaniye, una dintre cele mai
mari moschei din lume, a fost
construită de arhitectul Sinan,
în timpul domniei lui Suleyman I
Magnificul (1520-1566).
Complexul Suleymaniye
include şi un cimitir. Aici am
întâlnit două mausoleuri regale:
cel al lui Suleyman şi al reginei
sale, Haseki Hürrem( Roxelana),
care pentru această perioadă
prezintă un mare interes datorită filmului difuzat în România.
Aici se află şi mormântul
lui Sinan în partea de nord-vest,
cu faţa spre Cornul de Aur.
Moscheea Suleymaniye, văzută
dinspre Cornul de aur, este una
din priveliştile cele mai celebre
din Istanbul. Faptul că moscheea este situată pe una din
înălţimile oraşului îi dă o poziţie
dominantă.
Împreună cu grupul de tineri am vizitat „Parcul Miniatürk”
ce deţine în prezent 105 clădiri
construite la o scala de 1/25, 45
dintre ele sunt din Istanbul, 45 din Anatolia şi 15 sunt teritorii
otomane din afara Turciei.

Structurile monumentale care reflectă tehnologia,
arta şi cultura civilizaţiilor de care au aparţinut, şi care au
fost martore invaziilor, războaielor, distrugerilor miilor de
ani încă supravieţuiesc datorită protecţiei civilizaţiilor şi a
restaurărilor, sunt reprezentate de miniaturile lor în „Parcul
Miniatürk”.
Un alt punct important
care a fost vizitat este „Panorama 1453”, un exemplu bun
de elogiere a istoriei naţionale, a faptelor înaintaşilor, cu
tematică exactă: Căderea
Constantinopolului.
În Istanbul, fiind şi Festivalul Lalelelor, am organizat
o plimbare la „Emirgan Korusu”, o grădină de lalele ce se
întinde pe 47,2 hektare unde
florile alcătuiesc forme şi
imagini diferite. Aici am putut
admira frumuseţea lalelelor în
diferite nuanţe.
O plimbare cu vaporaşul şi o masă în faţa Turnului
fetei( Kız kulesi) a făcut ca
această plimbare să fie de
neuitat.
Cum am intrat în Edirne
ne-a apărut în toata splendoarea ei, măreaţa moschee
Selimiye! Ridicată între anii
1569-1575 de către arhitectul
Mimar Sinan, a impresionat
grupul nostru ce a vizitat
acest magnific monument
istoric. După ce am vizitat
cele trei moschei din centru
ne-am oprit la Spitalul de psihiatrie de pe timpul Imperiului
Otoman.
O călătorie plină de istorie, cultură şi culoare. Doresc
să mulţumesc tuturor celor
care ne-au ajutat în organizarea acestei călătorii ce cu
siguranţă nu va fi uitată de
tinerii dornici de a-şi cunoaşte
religia, istoria şi tradiţiile.

Firdes Musledin
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Cooperare româno-turcă
în Marea Neagră
În perioada 12-16 aprilie gruparea
navală BLACKSEAFOR formată din nave
militare aparţinând României, Turciei,
Federaţie Ruse, Bulgariei, Ucrainei şi Georgiei a făcut o escală în Portul Constanţa.
BLACKSEAFOR este o forţă alcătuită din
elemente navale (fregate, distrugătoare,
corvete, nave de patrulare, dragoare de
mine, nave amfibii sau nave auxiliare) ale
tuturor naţiunilor de la Marea Neagră care
execută operaţii de căutare şi salvare pe
mare (SAR), operaţii de asistenţă umanitară (HA), acţiuni împotriva minelor marine
(MCM), protecţia mediului, vizite de prietenie şi altele, stabilite în comun de către
toate părţile. România participă la cea de a doua fază grupării cu corveta contramairal Horia Măcelariu.
Comanda celei de-a XII activări a grupării BLACKSEAFOR aparţine Turciei. Cu prilejul escalei în
Portul Constanţa comandantul grupării navale Blackseafor, Ahmet Hakkan Güneş a susţinut o conferinţă
de presă. În cadrul conferinţei de presă a fost subliniat faptul că Gruparea Navală Blackseafor execută
exerciţii militare cu scopul de a contribui la stabilitatea regională, la întărirea păcii, stabilităţii în zonă
şi nu în ultimul rând, la dezvoltarea relaţiilor de
cooperare militară dintre statele riverane Mării
Negre. Comandantul grupării a mai declarat că
nava „Heybeliada” se află pentru prima dată în
România.
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AHMET HAMDİ
TANPINAR
1901’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi
Türk Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Lise ve üniversite
öğretmenliği, milli eğitim müfettişliği ve bir dönem
milletvekilliği yaptı. Roman, deneme, edebiyat tarihi
ve eleştiri dallarında da önemli eserlere imza atmış bir
şair olarak tanınır. 1962’de İstanbul’da öldü.

NE
İÇİNDEYİM
ZAMANIN
Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

TCG „Heybeliada” este prima covertă proiectată şi construită într-un şantier naval turcesc,
la Istanbul, în cadrul programului naţional Milgem
derulat de Forţele Navale din Turcia. În cadrul
aceluiaşi program naţional în valoare de 3 miliarde de dolari urmează să se construiască 8 corvete
şi 4 fregate. Fondatorul Republicii Turcia, Mustafa
Kemal Atatürk spunea că o flotă nu se construieşte
cu nave cumpărate de pe pieţele străine ci mai
întâi trebuie creată o industrie navală care să
construiască şi să vândă nave şi abia apoi va fi
uşor de construit o flotă din industria naţională.

Bir garip rüya rengiyle

Gruparea„ Balckseafor” va continua aplicaţiile militare în Peninsula Crimeea şi va face o
escală la Sevastopol.

Kökü bende bir sarmaşık

Sorina Asan

Uyuşmuþ gibi her şekil,
Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.
Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.

Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışıık
Ortasında yüzmekteyim.
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Islamul dobrogean
subiect de interes pentru
o televiziune din Indonezia
O echipă a televiziunii Trans 7 din Indonezia s-a aflat în România la începutul lunii
aprilie pentru a realiza
un reportaj despre musulmanii din România.
Unul dintre punctele
de interes ale echipei
de jurnalişti indonezieni
l-a constituit Uniunea
Democrată Turcă din
România unde a realizat un interviu cu secretarul general, prof. Ervin
Ibraim. Jurnaliştii indoneziani au fost interesaţi
de istoricul comunităţii
turce din Dobrogea, de numărul musulmanilor din România precum şi de proiectele care se derulează
în cadrul Uniunii Democrate Turce din România pentru promovarea identităţii etnice şi religioase.
Echipa televiziunii Trans 7 condusă de Nadila Fitria a mai filmat la sediul Muftiatului Cultului Musulman
din România, la Radio T dar şi la geamia „Ali Gazi Paşa" din Babadag. Pe parcursul filmărilor jurnaliştii au
fost insoţiţi de muftiul Murat Iusuf.
Imaginile filmate de ziariştii indonezieni vor fi difuzate în cadrul emisiunii „Jazirah Islam" cu prilejul
sărbătorii Ramazanului. „Jazirah
Islam" este o emisiune care prezintă aspecte din viaţa musulmanilor din întreaga lume. Trans 7
este o televiziune naţională comercială din Indonezia înfiinţată
în anul 2001, cu sediul la Jakarta
care înregistrează cea mai mare
audienţă şi care difuzează programe de ştiri şi de divertisment.
Indonezia este ţara cu cel mai
mare număr de musulmani, 85%
din cele 238 de milioane de locuitori fiind de religie islamică.

Sorina Asan
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Portret de artistă – Celin Ali
Stau de vorbă cu o tânără artistă talentată în vârstă de
numai 16 ani Celin Ali, elevă a Colegiului Naţional de
Arte „Regina Maria” Constanţa.
S: Ştiu că ai participat la multe concursuri interne şi internaţionale, care este cel mai important premiu care l-ai obţinut?
C: Toate premiile sunt importante pentru mine dar cel cu care
mă mândresc cel mai mult este premiul I obţinut în Italia
regiunea Toscana categoria Tineri Artişti unde am fost remarcată cu cele trei lucrări: Reflecţii cromatice, Simfonia
astrală şi Simfonia acvatică.
S: La ce expoziţii ai mai participat?
C: Voi enumera câteva din realizările mele:
2009 - participare la expoziţie colectivă de pictură la Galeriile Amfora
2009 - locul 4 la Concursul Internaţional de Artă pentru Copii Unitate în Diversitate - Francofonia
2009 - expoziţie personală de pictură la Biblioteca Judeţeană I. N. Roman
2009 - expoziţie colectivă de pictură Iarnă - Galeriile Amfora
2010 - expoziţie colectivă de pictură Primăvara - Galeriile Amfora
2011 - premiul 2 la Concursul Internaţional de Pictură şi Desen – ILIE MARINEANU - Craiova
2011 - premiul Tânărul Artist la BIENALA din Chianciano-Italia
2011 - expoziţie colectivă la ACADEMIA REGALA de ARTE FRUMOASE ISABEL DE SANTA HUNGRIA - Sevilia-Spania
2012 - participare la Expoziţia de Iarnă a studenţilor de la Facultatea de Artă Ovidius - Constanţa
2013 - participare la Spring Art Salon Bucureşti - România.
S: La o vârstă atât de fragedă ai un palmares atât de bogat, de unde ai moştenit acest talent?
C: Talentul pentru desen, pictură şi în general pentru artă e o
moştenire de la mama mea.Dacă am vorbit despre mama
mea trebuie să amintesc şi de tatăl meu care mă susţine
şi e alături de mine în tot ce am realizat până acum.
S: Viaţa de artist reprezintă un drum greu şi plin de sacrificii,
doreşti să te dedici în continuare picturii?
C: În legătură cu planurile mele de viitor mi-ar plăcea să studiez arhitectură, dar trebuie să recunosc că sunt atrasă în
egală măsură şi de design şi amenajări interioare. Urmează
să mă hotăresc către ce o să mă îndrept în anii următori.
S: Ştiu că în prezent eşti în clasa de arhitectură, cum se împacă arhitectura cu pictura?
C: Pictura o studiez în paralel sub îndrumarea d-lui Ovidiu Felipov, asistent doctorand la Facultatea de Artă a Universităţii
Ovidius.
S: Ce planuri de viitor ai?
C: În prezent pregătesc o expoziţie personală cu tema Constanţa-Oraşul Vechi, din care nu vor lipsi clădiri reprezentative ale culturii musulmane, mai ales că anul acesta se
împlinesc 100 de ani de la inaugurarea Marii Moschei,
construită la iniţiativă Regelui Carol I.
Tot în cadrul acestei expoziţii voi prezenta un proiect la care
ţin foarte mult şi va fi o noutate în domeniul artelor vizuale,
pe care o să-l prezint la momentul vernisajului. Doritorii pot
să-mi vadă lucrările pe site-ul www.celineartist.com

Serin Türkoğlu
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Reuniunea Comisiei pentru
cultură, culte şi mass-media
În 23 aprilie a.c., la sediul Ministerului Culturii,
a avut loc întâlnirea de lucru a membrilor Comisiei
pentru cultură, culte şi mass-media a Consiliului
Minorităţilor Naţionale. Această reuniune a fost
organizată în colaborare cu Compartimentul Interculturalitate şi cu sprijinul doamnei subsecretar
de stat Irina Cajal din cadrul Ministerului Culturii.
La lucrările Comisiei de cultură, culte şi massmedia au participat, din partea Departamentului
pentru Relaţii Interetnice, domnul Amet Aledin,
subsecretar de stat, şi doamna Liliana Bărbulescu,
consilier superior. Din partea Ministerului Culturii au
participat doamna Irina Cajal Marin, subsecretar
de stat, doamna Colotelo Iaroslava, consilier,
doamna Magdolna Grosu, director, doamna Aurora Caravasile, consilier si domnul Carol Köning.
Agenda de lucru a întâlnirii a cuprins consultări şi un schimb de experienţă cu membri ai Compartimentului Interculturalitate din cadrul Ministerului Culturii pe tema proiectelor interetnice ce urmează a se desfăşura pe parcursul
anului 2013.
În deschiderea şedinţei, reprezentanţii Ministerului Culturii au vorbit despre modalitatea de a realiza proiecte/
programe finanţate de UNESCO. Cu acest prilej, s-a precizat că România, fiind stat donator, nu primeşte finanţare. Modalitatea de a organiza aceste proiecte este găsirea unor parteneri europeni pentru pregătirea proiectelor pe teme
de interculturalitate şi patrimoniu imaterial. Totodată,
reprezentanţii Ministerului Culturii au precizat că în acest
an, datorită lipsei de fonduri, nu vor putea fi finanţate
proiectele propuse de organizaţiile minorităţilor naţionale.
La aceste lucrări s-a înaintat propunerea de a alcătui o echipă, formată din reprezentanţi Departamentului
pentru Relaţii Interetnice şi reprezentanţii Ministerului
Culturii care să lucreze la un inventar al patrimoniului
organizaţiilor minorităţilor naţionale. De interes ar fi patrimoniul mobil din domeniile de artă, istorie şi etnografie.
Acest patrimoniu ar putea fi publicat în cataloage ce ar
putea fi finanţate prin UNESCO şi promovate în ţară şi în
străinătate.

Reuniunea Comisiei
pentru învăţământ şi tineret
la Palatul Parlamentului
La iniţiativa Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR), în data de 16 aprilie a.
c. s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor
Naţionale.
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Domnii deputaţi Szabó Ödön, vicepreşedinte al acestei comisii, şi Markó
Attila, fost secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, au
salutat pe cei prezenţi din partea gazdelor – Grupul parlamentar UDMR din
Camera Deputaţilor. În deschidere a fost
prezent şi domnul deputat Angel Tâlvan,
preşedintele Comisiei de învăţământ din
Camera Deputaţilor, care i-a salutat pe
reprezentanţii minorităţilor. La şedinţă au
participat şi doamna Christiane Cosmatu şi domnul Aledin Amet, subsecretari de
stat în cadrul Departamentului pentru
Relaţii Interetnice.
Conform agendei, discuţiile s-au
axat în principal pe evaluarea modului
în care s-au desfăşurat olimpiadele de
limba maternă, faza pe ţară, organizate în luna aprilie de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin direcţia de specialitate.
Reprezentanţii minorităţilor au trecut în revistă rezultatele obţinute de elevi şi de cadrele didactice la fiecare limbă,
subliniind sprijinul acordat de organizaţiile lor în desfăşurarea acestor concursuri (excursii pentru toţi elevii participanţi,
premii în obiecte pentru elevii care au obţinut rezultate remarcabile etc).
Ca de fiecare dată, reuniunea Comisiei de învăţământ şi tineret a constituit un bun prilej de a face schimb de
experienţă şi de bune practici între organizaţiile minorităţilor. S-a subliniat cu satisfacţie că numărul elevilor participanţi
la olimpiadele de limba maternă este din ce în ce mai mare, că interesul pentru aceste concursuri creşte de la an
la an. De asemenea, s-a vorbit despre utilitatea organizării simultane a acestor concursuri pentru mai multe limbi în
aceeaşi locaţie, fapt care permite stimularea dialogului intercultural între participanţi. O altă experienţă apreciată
a fost ideea de a organiza faza finală de fiecare dată în alt oraş, astfel încât elevii şi profesorii să aibă ocazia de a
cunoaşte specificităţile mai multor zone multietnice din ţară.
Reprezentanţii minorităţilor maghiară, a ruşilor lipoveni şi turcă au menţionat
participarea celor mai buni elevi din comunităţile lor la olimpiadele internaţionale
de limba maternă, care vor avea loc în
curând. Un fapt îmbucurător este acela că
la Oradea se va desfăşura olimpiada internaţională de limba maghiară, ediţia 2013.
Reprezentanţii Camerei Deputaţilor şi
ai Departamentului pentru Relaţii Interetnice au ţinut să felicite Ministerul Educaţiei
pentru organizarea olimpiadelor de limba
maternă din acest an, elevii şi cadrele didactice din rândul minorităţilor naţionale
pentru rezultatele foarte bune pe care
le-au obţinut.
Din partea doamnei Lacziko Enikő
Katalin, secretar de stat la Departamentul
pentru Relaţii Interetnice, au fost comunicate programele de vacanţă prin care instituţia îi va răsplăti în acest an pe
cei ce s-au remarcat la olimpiade. S-a subliniat că, pentru prima dată, departamentul va organiza şi un program
interetnic cu cadrele didactice care au obţinut rezultate deosebite în organizarea şi desfăşurarea acestor concursuri.

http://www.dri.gov.ro
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BURCU GÜNEŞ RÖPORTAJI
90’ların sonunda hayatımıza “Aşk Yarası” albümüyle giren Burcu Güneş yıllardır şarkılarını söylemeye
devam ediyor. Yeni adımlar atıyor. Son adımı ise “Oflaya Oflaya” oldu. Bu şarkıdan yola çıkarak, zaman
zaman geçmişe dönerek, zaman zaman başka boyutlara geçerek bir sohbet gerçekleştirdik. İşte “oflamadan”
okuyacağınız bir Burcu Güneş röportajı.

***
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Son olarak “Tamamdır”ı tek şarkı olarak yayınladın. Sonra biz
bir albüm beklerken bir tek şarkı daha geldi. Artık bu yoldan mı
gitmeye karar verdin?
Yok aslında. Zaman zaman böyle denk düşebilir. İlerde sektörde başka bir dönüşüm yaşanırsa ona göre durum değişebilir de. Şu
döneme göre bence ben ve benim gibi arkadaşlarımın yaptığı şey
gayet uygundur.
“Tamamdır”ın gördüğü ilgi de bunda etkili olabilir mi?
Hakikaten böyle bir stratejim yoktu hatta albüm yapmayı
düşünüyordum. Ara uzayınca üretim yapmıyor ve bekliyor gibi algılanmamak adına sürekliliği sağlamak için de bu şarkıyı çıkardım. Bu
zamanda bu şart çünkü. Ortada yoksan bi’şey yapmıyor sanılıyoruz.
Albümlerimizi alıp, takip edip, ne yapacağımıza bakacaklarına çekilen bikaç videoya göre bizi değerlendiriyorlar. Eskiden bu kadar
klibe ve tanıtıma gerek yoktu. Herkes daha heyecanla bekliyor ve ne
yaptığımızı fark ediyorlardı. Albüm çıkınca da radyolar başta olmak
üzere her şarkının sahiplenicisi oluyordu. İlle klibi olanı değil kendi
zevklerine göre sevdikleri şarkıyı çalıyorlardı. Herkesin kendi favorisi
vardı, kulüplerde klibi olmayan şarkılar da çalardı.
Önceden radyolar şarkıları belirler şarkıcı klip çekerdi. Şimdi
klibi çekilen şarkı çalıyor gibi. Tersine mi döndü işler?
Bir albüm 4-5 kliple desteklenirse ancak algılanabiliyor ve hakikaten güzel iş yapmış deniyor. “Ay Şahit” ve “Ben
Ateş Ben Su”ya 3’er klip, “Tılsım”a da 5 klip çekmiştik. En çok algılanan albümüm de “Tılsım” oldu mesela. Bazen şarkıları
bizim de vurgulamamız gerekiyor. Ve süreç bizi şu andaki duruma getirdi.
Önceden daha mı cesurdu herkes? Mesela ilk albümünde asla popüler formlara uymayan ama müzikal tarafı
daha baskın “Hayallerde Gezginim” ikinci klibin olmuştu. Şimdi bunu yapmak daha mı zor?
Aynen öyle, hiç ticari bir şarkı değildi. Şimdi de bu cesareti gösteren birileri tabi ki var hatta öyle bir ekiple çalışıyorum. O dönemde işi tam olarak sahiplenmiş olup gerisini getirselerdi çok daha güzel olurdu. En basiti “Hep Seni
Sevdim” gibi bir şarkım vardı. Daha şirin ve naif
taraflarımı gösterebileceğim şarkılarım vardı.
“Yaşadık Bitmedi” gibi “cool” bir şarkım da
harcanmıştır mesela. “Sen De Vur” da öyle.
Şarkılarımın hepsini zamansız görüyorum. Şimdi “Oflaya Oflaya” güzel gidiyor ama benim
daha önceki çoğu şarkım da hak ettiği yere
gelmedi.
Peki bir sonraki hamlen ne olacak? Tek
şarkı mı yoksa albüm mü geliyor?
Samimi ve en yalın olabilecek şarkıları
toparlıyoruz. Hatta 3-4 şarkının aranjesi bile
bitti. Başka ne olabilir diye bakıyoruz. Mümkün
olduğunca da çıkarmaya çalışıyoruz albümü.

Ahmet Kamil TAŞKIN

10. Hande Yener- Bir Bela
9. Hadise- Visal
8. Mustafa Ceceli- Aman
7. Gülşen- Yatcaz Kalkcaz Ordayım
6. Demet Akalın- Giderli Şarkilar
5. Sertab Erener- İyileşiyorum
4. Erdem Kinay & Serdar Ortaç – Yorum Yok
3. Nilüfer & Emre Aydın – Son Perde
2. Kenan Doğulu- Aşka Turlu Şeyler

1. Murat Boz- Geri dönuş olsa
(remix)
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Bu ayın harfi: G-g
Türkçe:

Gül, Gönül, gümüş

Romence:

Gară, George, ghete

Siz de G harfi ile başlayan Türkçe ve Romence kelimeler
bulup boşluklara yazınız:
Türkçe

Romence

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

Aşağıdaki bilmecelerin cevabını altlarındaki kutucuklara yazınız.
Yazdığınız cevapları görselleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz.

Bezelyelerin
üzerinde bazı
besinler ve
bu besinlerin
özellikleri
verilmiştir.
Besinler ile
özelliklerini
oklarla
eşleştiriniz.

Resimdeki ürünleri isimleri yanlarındaki kutucuklara yazınız.
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Salată de fasole

INGREDIENTE:

1 pahar de fasole fiartă
o ceapă roşie
3-4 frunze de salată
1 ou fiert
1 ardei iute sau kapia
Pătrunjel
Zeama de lamâie
Ulei de măsline
Sare, piper

MOD DE PREPARERE:
Se curăţă ceapa şi se taie julien un pic
mai mari, ardeiul kapia/ ardeiul iute şi salata
sunt curăţate şi tocate ca pentru salată.
Într-un castronaş se prepară un dressing simplu pentru salată din ulei, oţet
balsamic(lămâie), condimente (sare şi piper)
şi un praf de zahăr, se amestecă bine.
Într-un castron de salată se pune fasolea
fiartă şi restul de ingrediente tăiate şi se toarnă
dressingul deasupra. Se amestecă uşor şi se
lasă 10 minute să se odihnească.
Înainte de a o servi se adaugă pătrunjelul tocat şi oul tăiat.

Kuru Fasulye
Piyazi

1 su bardağı kuru fasulye
1 adet kuru soğan (kirmizi soğan)
Yarım demet maydanoz
1 adet kırmızıbiber
2-3 yaprak marul
1 adet haşlanmış yumurta
1 limonun suyu
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
Tuzu, karabiber
Tüm sebzeleri güzelce yıkayın. Soğanı
soyup piyazlık şekilde doğrayın. Biberleri
jülyen şeklinde doğrayın. Maydanoz ince
doğrayın. Marulu yaprak yaprak ayırın.
Pişmiş fasulyeleri geniş bir salata
kâsesine koyun. Doğradığınız bütün malzemeleri ve zeytinleri üzerine ilave edin,
hepsini birlikte harmanlayın.
Ayrı bir kâsede limon suyu, zeytinyağı,
karabiber, tuz karıştırıp sosu hazırlayın ve
piyazın üzerine döküp karıştırın.
Yumurta dilimlerini üzerine yerleştirip
servis edin.
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Hamburger

Köfte Ekmek

INGREDIENTE

MALZEMELER

200 g carne tocată
O ceapă
3 linguri de pesmet
½ linguriţă de ienibahar
Ulei de masline
Piper
Sare

200 gram kıyma
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı galeta unu
1/2 çay kaşığı yenibahar
zeytinyağı
karabiber
tuz

Pentru sandwich: Salată verde, ketchup,
maioneză, chiflă

Sandviç için
Marul, Ketçap, Mayonez, Ekmek

MOD DE PREPARARE:

Hazırlanışı

1. Ceapa este tocată mărunt cu ajutorul unui
robot de bucătărie ( se poate da şi prin
răzătoare)
2. Într-un bol se amestecă carnea, ceapa,
pesmetul şi condimentele
3. Într-o tavă unsă cu ulei se pun formele de
chiftele de hamburger.
4. Se ung şi la exterior cu puţin ulei
5. În cuptorul preîncălzit la 200 grade, se coc
pentru 20 de minute
6. Chifla este tăiată în două, unsă cu ketchup
şi maioneză, după ce se pune o frunză de
salată se adaugă chifteaua de hamburger.

1 Soğan mutfak robotundan geçirilir.
2 Kıyma, soğan, galeta unu ve baharatlar
bir arada yoğurulur.
3 Bir tepsi yağlanıp, köfte hamuru içine
serilir.
4 Köftenin üzerine de yağ sürülür.
5 Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında 20
dakika pişirilir.
6 Ekmeklerin içine ketçap ve mayonez
sürülüp, marul yerleştirildikten sonra
köfteler konulur.

Yemek Name, Nisan 2009

ADRESE UTILE
Ambasada Republicii Turcia
la Bucureşti

Calea Dorobanţilor nr. 72, sc. 1,
Bucureşti
tel-fax: 021.2124849

Consulatul General al
Republicii Turcia
la Constanţa

Primăria Tulcea
Prefectura Tulcea

tel. 0240.511440

str. Păcii nr. 20

tel: 0240.512640

Consiluiul Judeţean Tulcea

Ministerul Adminiatraţiei şi Internelor

Oficiul judeţean de
cadastru şi publicitate
imobiliară Constanţa

B-dul Ferdinand nr. 82,
tel: 0241.607910, fax: 0241.615367

str. Remus Opreanu 1
tel-fax: 0241.617848

Muftiatul Cultului Musulman
din România

Comandamentul Teritorial de
Jandarmi Constanţa

str. Bogdan Vodă nr. 75, Constanţa
tel: 0241.611390

str. Mircea cel Bătrân nr. 108
tel: 0241.618969, 956

T.I.A.D Asociaţia Oamenilor de
Afaceri Turci din Dobrogea

Inspectoratul pentru situaţii
de urgenţă „Dobrogea“ al
judeţului Constanţa

B-dul I.C. Brătianu nr. 7 etaj 1, Constanţa
tel-fax: 0241.629841

T.I.A.D. Asociaţia
Oamenilor de Afaceri Turci
Bucureşti

str. Ritmului nr. 7, sector 2, Bucureşti
tel-fax: 021.2501877, 021.2504593

TUYAB Uniunea Investitorilor Turci
din România

B-dul Burebista, nr. 3, Bl. D 16, sc. 1,
etaj 3, ap. 13, sector 3, Bucureşti
tel: 021.3262548

Romanya Türkiye Ticaret ve
Sanay Odası
Camera de Comerţ
Bilaterală România-Turcia

str. Austrului nr. 58,
sector 2, Bucureşti
tel: 021.3269722, fax: 021.3263667

Colegiul Naţional
Kemal Ataturk

str. Română nr. 2, Medgidia
tel: 0241.811522, 0241.820577

Liceul Internţional
de Informatică

B-dul Tomis nr. 153, Constanţa
tel: 0241 665083, 0241.693262

Consiliul Judeţean
Constanţa

B-dul Tomis nr. 51
tel.: 0241.488404, 0241.708404
fax: 0241.708453

Prefectura
Judeţului Constanţa

B-dul Tomis nr. 51
fax: 0241.615672
tel: 0241.617788, 0241.615065

Primaria
Municipiului Constanţa

B-dul Tomis nr. 51

tel: 0241.708100

Primaria
Municipiului Mangalia

Şos. Constanţei nr. 13 tel: 0241.751905

Primaria
Municipiului Medgidia

Str. Decebal nr. 35

tel: 0241.812300

str. Mircea cel Bătrân nr. 110
tel: 0241.617381
fax: 0241.616342
tel: 0241.611666
B-dul Tomis nr. 67

Direcţia Poliţiei de frontieră
şi Inspectoratul Poliţiei de
frontieră

al. Zmeurei nr. 21, Constanţa
tel: 0241.641038
fax: 0241.642803

Inspectoratul de Poliţie
Constanţa

B-dul Mamaia 104

tel: 0241.611364

Poliţia Port Constanţa

Poarta 2, Incinta Port
tel: 0241.613110
fax: 0241.601723

Poliţia
Municipiului Constanţa

str. Ştefan cel Mare nr. 103
fax: 0241.662794
tel: 0241.665050

Poliţia Municipiului Mangalia

Şos. Constanţei nr. 1
tel: 0241.751305
fax: 0241.751307

Poliţia Municipiului Medgidia

str. Republicii nr. 15
tel: 0241.810730

fax: 0241.810434

Serviciul Poliţiei Rutiere

B-dul Mamaia nr. 104, Constanţa
tel: 0241.611364
Ministerul Agriculturii, pădurilor şi
Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru agricultură şi
dezvoltare rurală Constanţa

str. Revoluţiei din 22 Decembrie, 17-19
tel: 0241.618136, 0241.611678
fax: 0241.618962

Centrul de scafandri

B-dul 1 Mai nr. 19-21, Constanţa
tel: 0241.586600
fax: 0241.586952
Ministerul Culturii şi Cultelor

Direcţia Judeţeană pentru
cultură, culte şi patrimoniu
cultural naţional Constanţa

str. Mircea cel Bătrân nr. 106
tel: 0241.613008
Ministerul Apărării Naţionale

Centrul Militar Zonal C-ţa

str. Mircea cel Batran nr. 106
tel: 0241.616416
fax: 0241.616427

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Constanţa

str. Mihai Eminescu nr. 11
tel: 0241.611913
fax: 0241.618880
Ministerul Finanţelor Publice

Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Constanţa

B-dul Tomis nr. 51
tel: 0241.708010

fax: 0241.708011

Garda Financiară

B-dul Ferdinand 68.B fax: 0241.618112
tel.: 0241.708076, 708077, 708078

Administraţia
Finanţelor Publice Constanţa
str. Mircea cel Bătrân nr. 96
tel: 0241.708060
fax: 0241.708058

Administratia Finanţelor
Publice Mangalia

Şos. Constanţei nr. 13
tel: 0241.753795
fax: 0241.755005

Administraţia Finanţelor
Publice Medgidia

str. Decebal nr. 37
tel: 0241.810334
tel-fax: 0241.814766, 0241.810385

Direcţia Regionala Vamală
Constanţa

B-dul Tomis nr. 312 A
tel: 0241.519244
fax: 0241.692408
Ministerul Justiţiei

Curtea de Apel Constanţa

str. Krikor Zambaccian nr. 1
tel: 0241.615248 tel-fax: 0241.616003

Tribunalul Judeţean
Constanţa

Secţia Civilă – Comercială
str. Traian 31
tel: 0241.606572
tel: 0241.606591, 606597, 606598
fax: 0241.551342, 551343
Sectia Penală
B-dul I.C. Brătianu nr. 2-4
tel-fax: 0241.619628

Judecătoria Mangalia

Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Registrul Auto Român
Constanţa,

B-dul I.C. Bratianu nr. 250
tel: 0241.690040
tel-fax: 0241.690055, 0241.690085

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Constanţa

str. Lacului nr. 14
tel: 0241.613207, 0241.619626
fax: 0241.673840

Oficiul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor
Constanţa

str. Poporului nr. 121 bis
tel: 0241.550550
S.C. Electrica S.A.

Sucursala de Distribuţie a
Energiei Electrice
Constanţa

str. Nicolae Iorga nr. 89.A
tel: 0241.805999
fax: 0241.616340

Congaz S.A.

str. Vasile Parvan nr. 16, Constanţa
tel: 0241.508238
fax: 0241.542969

Regia Autonomă Judeţeană
de Apa Constanţa

str. Călăraşi nr. 22-24
tel: 0241.664046, 661940, 664444

RADET

B-dul Tomis nr. 107, Constanţa
tel/fax: 0241.616937

Deranjamente
DERANJAMENTE POSTURI
TELEFONICE . .................. 0800.880800
INFORMAŢII NUMERE CLIENŢI . 118932

str. Mircea cel Bătrân nr. 4
tel: 0241.755 567 tel-fax: 0241.755568

INFORMAŢII DIVERSE ............... 118800

Judecătoria Medgidia

Alte servicii

str. Independenţei nr. 14
tel: 0241.810287 tel-fax: 0241.810687
Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei

Direcţia de Muncă,
Solidaritate Socială şi
Familie Constanţa

str. Decebal nr. 13 C
tel: 0241.612597
fax: 0241.694337

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Constanţa

str. Decebal nr. 13.C fax: 0241.694317
tel: 0241.691254, 693 951
Ministerul Sănătăţii

Direcţia Judeţeană de
sănătate publică Constanţa

str. Mihai Eminescu nr. 2
tel: 0241.694443, 0241.616176
fax: 0241.512060

DERANJAMENTE APĂ-CANAL ..... 924
DERANJAMENTE CONGAZ .......... 928
DERANJAMENTE DISTRIBUŢIE
ENERGIE ELECTRICĂ ................... 929
INFORMATII S.N.C.F.R. . ................ 952
POLIŢIA ClRCULAŢIE . ................... 954
JANDARMERIE ............................... 956
TELEGRAME TELEFONATE . ........ 957
POLIŢIA DE FRONTIERĂ . ............. 959
ASISTENŢA SOCIALĂ .................... 979
PROTECŢIA CIVILĂ . ...................... 982
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