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Gençlik Dairesi’ne bağlı “Dipkarpaz Gençlik; Merkezi”nin açılışı yapıldı

Fotoğraflar / Ayje BULUT

Karpaz’a güzel hizmet

Gençlik Dairesi’ne bağlı Dipkarpaz
Gençlik Merkezi önceki akşam açıldı.
Açılışı, Cumlııubaşkanı Eroğlu yaptı.
Açılışa Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu'nun yanı sıra Milli Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanı Mutlu Atasayan,
Gazimağusa milletvekili Ahmet Kaşif,
Gençlik Dairesi MUdtirti Gencay Eroğlu,
TC Lcfkoşa Büyükelçiliği yetkilileri,
Gençlik Dairesi çalışanları, Dipkarpaz
Belediye Başkam Mehmet Demirci ve
halk katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nm okunmasıyla başlayan açılış
töreninde ilk konuşmayı yapan Gençlik
Dairesi Müdürü Gcncay Eroğlu, kapatılan
Gençlik Meıkezlcrini yeniden açmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu
merkezlerin gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tuttuğunu kaydetti.
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Mutlu Atasayan da, konuşmasuıda,
gençlik merkezlerinin yeniden
açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade

etti. Atasayan, Kıbns Türk kültürünün
yaşatılmasının önemine de değinerek,
bunun için ülkeye, bayrağa ve toprağa
bağlı gençler yetiştirilmesi gerektiğini
söyledi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu
da, yaptığı konuşmada, gençlere yönelik
açdan merkezlerin gençleri kötü
alışkanlıklardan uzak tutacağına olan
inancını dile getirerek, ‘Bizler Kuzey
Kıbns Türk Cumhuriyetini kurduk
gençler de yaşatacaktır’ dedi.
Eroğlu toplundan halk yapanın kültürel
varlıklar olduğunu belirterek, kültürel
varlıklann da dış dünyaya önemli
mesajlar verebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Eroğlu, dış dünyanın
gençlere yönelik uyguladığı spor
ambargosunu da eleştirerek, bunun, Rum
tarafının Türk Bayrağının dalgalanmasına
izin vermeme çabalarına katkı
koyduğunu vurguladı. Rum tarafının bu
tutumunun Kıbns’ta nasıl bir anlaşma
olabilcccîi düşüncesini de hemlvrinH*

getirdiğini söyleyen Eroğlu, ülke
gençliğinin uluslararası alanda boy
gösterme hakkının elinden alınmaya
çalışdmasmın kabul eddebilır olmadığını
kaydctli.Tüm dünya gençleri gibi Kıbns
Türk gençliğinin de çeşitli haklara sahip
olduğunu tum dünyanın bilmesini isteyen
Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kuzey Kıbns
Türk Cumhuriyeti halkının bu topraklarda
özgürce yaşama mücadelesi verdiğini ve
bu mücadeleyi de bir devletle
taçlandırdığım vurguladı.
Eroğlu, dünyanın Kıbns Türkünü
birçok haktan mahrum bırakma çabası
içinde olduğunun altını çizdiği
konuşmasını, ‘Biz yine de umutla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz’ şeklinde
tamamladı. Konuşmaların ardından
Dipkarpaz Gençlik Merkezi Halk
Dansları ekibi ve Vaddi Gençlik Merkezi
Roman ekibi göstenler sundu. Gönüllü
öğretmenlere plaketlenni de

