Eğitim bakam öztoprak da oyun alanında idi
İkincisi gerçekleştirilen
Yunanistan ile birlikte 21.
Medoş Lalesi yağmur
yüzyıla barış ve refah
yüzünden
yanın kaldı.
içerisinde girebilmemiz için
Festivalin ilk bölümündeki
mutlaka sevgi, saygı
etkinliğine Milli Eğitim
kardeşlik ve demokrasi
Bakanı Canan Öztoprak, bazı
konularında gayret
göstermemiz gerekmektedir.”
milletvekilleri, İskele
Dedi. Soyer sözlerinin
Kaymakamı Ahmet Cenk
sonunda ise bizim
Musaoğlulan, ve kalabalık
silahlanmaya harcayacak
bir vatandaş topluluğu
katıldı.İlk bölümü Avtepe
paramız olmaz, biz ancak
ekonomiyi kalkındırma için
köyünde köy ilkokul
katkı ve uğraş verip para
binasında gerçekleştirilen
harcarız”
festivalin açılış konuşmasını
Karpaz Dostlan Demeği
Festival yağmur
Başkanı Halime Akdeniz
yüzünden yarım kaldı
yaptı. Akdeniz,
konuşmasında bir buçuk
Karpaz Dostlan Demeği’nin
yıllık bir mazisi bulunan
organizasyonuyla bu yıl

demeklerinin kuruluş amacı
ile faaliyetleri hakkında bilgi
verdi. “Bölgemize yararlı her
türlü faaliyetler için varız ve
çalışacağız” diyen Akdeniz
yöre insanının da kendilerine
daha çok özveride
bulunmalarını beklediklerini
söyleyen Akdeniz, bu yıl
İkincisini düzenledikleri
Medoş Lalesi Festivali’nin
önceki yıla oranla çok daha
kapsamlı ve katüımcısımn
olduğuna işareti etti.
Akdeniz, Medoş lalelerinin
yasa ile koruma altına
alınmasının yeterli
olmadığını, korunmalarım
sağlamak için daha etkin

icraatlar ve uygulamalar
yapüması gerektiğini
vurguladı. Akdeniz, Medoş
Laleleri ile ilgili olarak Çevre
ve Orman Dairesi
yetkililerinin vatandaşları
bilinçlendirmesi gerektiğini
kaydetti. Festivalde daha
sonra Çevre Koruma
Dairesi’nden Mustafa
Kemal’in sunumunda,
Avtepe’nin kültürel değeri,
florası ve sulak alanları
konusunda izleyicilere
slaytlar gösterildi. TC
Lefkoşa Büyükelçiliği
Yardım heyeti Uzman
Müşaviri Zeynel Yeşilay’ın
hazırlayıp sunduğu KKTC’
de doğa fotoğraflarından
oluşan slayt gösterisi çok
beğenildi. Has-Der folklor
ekibinin gösterisi de festivale
ayrı bir renk kattı. Festivalin
ilk bölümünün sonunda
Ayşen Dağlı ’mn şiir dinletisi
büyük ilgi gördü.
Festivalde daha sonra
konuşan Milli Eğitim Bakanı
Canan Öztoprak, önemli bir
etkinliğe ev sahipliği
yapıldığına
işaret ederek Karpaz
Dostlan Demeği’ni kutladı.
Öztoprak, “Sîzlerle daha
yapacak çok işlerimiz
olacaktır. Ben KKTC yi
seviyorum ancak sanınm
Kaıpaz bölgesini daha çok
seviyorum. Sîzlerle birlikte
olmaktan çok keyif aldım.
Hepinize teşekkür ederim”
diye konuştu.

