Òâîÿò âåñòíèê - 3 â 1

ìåñå÷íî èçäàíèå íà îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî
ãîäèíà XIX, áð. 8 (193), ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2020

www.ardino.bg

Êìåòúò íà îáùèíà Àðäèíî èíæ. Èçåò Øàáàí:
ÀÏÅË

Äà îïàçèì çàåäíî

íàé-öåííîòî - ÷îâåøêèÿ æèâîò!
èíæ. Èçåò ØÀÁÀÍ

â áðîÿ

Ïîëåçíî
ïðèëîæåíèå

Ïðèëîæåíèå
íà òóðñêè åçèê - 7-10

Делови свят
Месецът
Дневник
Пространство
Пандемия
Публичност
Детски свят
Зона

2
3
4,6
5,11
12
13-14
15
16

Общинският кризисен щаб за борба с
разпространението на COVID-19
възобнови работата си поради усложняващата се ситуация с вируса в страната. В тази връзка кметът на общината и председател на кризисния щаб
инж. Изет Шабан се обърна с апел
към всички граждани да спазват
стриктно противоепидемичните мерки, като носене на предпазни маски в
закрити пространства, както и на
публични места, където има струпване на хора, изискванията за дезинфекция и спазването на задължителната дистанция.
Обърнато бе внимание в местната
болница да има готовност за прием на
пациенти с COVID-19 в отделение с
10 легла. В съответствие с решение
на областния кризисен щаб, пенсионерският клуб в Ардино да преустанови дейността си. Приканват се
всички възрастни хора на територията на община Ардино да не напускат
домовете си. Кметовете или кметските наместници, както и близките и

съседите им следва да оказват помощ
и подкрепа в закупуването на храни и
лекарства. Служители от Районното
полицейско управление чрез високоговорителите на патрулна кола периодично да напомнят на хората за
необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки.
„Всеки трябва да бъде отговорен.
Полагането на взаимни усилия и
действия от страна на всеки един
от нас ще спомогне за по-бързото и
успешно ограничаване на разпространението на COVID-19 на територията на общината, което ще
доведе за опазване на най-ценното човешкия живот и здраве. Носете
предпазни маски! Спазвайте дистанция помежду си! Избягвайте
масови събирания!“, припомни кметът инж. Шабан.
На телефон 03651 42 12 или
0882 28 9862 жителите на
община Ардино могат да подават
сигнали или да търсят съдействие
от местната власт.
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Çþëôèå ÈÁÐßÌÎÂÀ:

Вярваме в доброто,
с обич помагаме

Здравейте!
Аз съм Зюлфие Ибрямова и ще ви представя
Дирекция „Социално подпомагане“ - Ардино.

ÄÅËÎÂÈ ÑÂßÒ
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Шампионките
Цветелина Георгиева,
Сиделя Мутлу,
Демет Мехмед,
Сечил Фейзулова,
Фунда Ибрямова и
Даниела Сурчева,
с треньора
Бейхан Емин.

Êàäåòêèòå íà ÑÊÒÌ „Þíàê“ øàìïèîíêè íà Áúëãàðèÿ

Кадетките на Спортен клуб по тенис на маса „Юнак“ Ардино спечелиха шампионската титла на отборното
републиканско първенство до 18 години. Макар че средната възраст на тима е 14 години, талантливите ардински
тенисистки са с най-добрите точкови показатели при 18годишните. Кадетите на СКТМ „Юнак“ се класираха на
5-то място в отборната надпревара до 15 години.
„С тази шампионска титла в тази възрастова група
момичетата ни записаха имената си със златни

букви в историята на ардинската школа по тенис на
маса. Те показаха, че когато имаме поставени ясни
цели и сме постоянни в това, което вършим, няма
значение откъде си, за да бъдем най-добрите“, каза
треньорът на СКТМ „Юнак“ Бейхан Емин. Той подчерта,
че за успехите на това поколение огромен принос има
ардинската общественост, както и безрезервната подкрепа на общинското ръководство в лицето на кмета инж.
Изет Шабан.

Öâåòåëèíà Ãåîðãèåâà:
ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀÌ ÓÑÈËÅÍÎ Ñ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈÒÅ

15-годишната Цветелина Георгиева,
младата надежда на спортен клуб по
тенис на маса „Юнак“ - Ардино,
извоюва 3 шампионски титли, стана
вицешампион на България при 18годишните, а на държавното първенство за девойки до 21 години се класира на трето място в индивидуалната надпревара. Ето какво сподели
Цветелина:
l 8-годишна започнах да тренирам
тенис на маса. В момента съм на
15 години, което прави 7 години
прекарани в тренировки и състезания.
Треньорът ми Бейхан Емин и
баща ми са хората, заради които се
запалих по тениса на маса. Треньорът ми, преди и сега, не се
отказва от мен, отделя много
време и търпение за да ме тренира. Много от успехите си дължа на
него и на неговите съвети, с които
ми помага в критични ситуации
на състезания. Той е отличен треньор. Баща ми ме подкрепя и

нахъсва непрекъснато, като прави
всичко възможно да присъствам
на всяка една тренировка.

Отстрани погледнато изглежда
трудно и наистина ми беше така в
началото, но впоследствие то се
превърна в навик и сега ми е
много по-лесно. Имала съм трудни
дни, в които съм се връщала късно
от състезание, след което съм
писала домашни, учила уроци и
съм си лягала късно, но точно
такива дни изградиха дисциплината и характера ми.

Няма среща, която да се откроява
в съзнанието ми като кай-трудна
или най-впечатляваща. Имала
съм много такива срещи, едни съм
ги печелила, други губила, но
никога не съм падала духом и съм
се борила за всяка точка до край.
Хилката, с която играя е нападателна, защото стилът ми на игра е
такъв. Колебая се дали да продължа към професионалния тенис
или да се занимавам с нещо друго.
Засега продължавам усилено с
тренировките и времето ще покаже какво ще се случи.
Любимият ми състезател по тенис
на маса е Ма Лонг от Китай. Той е
многократен световен шампион.
Неговият стил на игра е много агресивен и това много ми допада. Харесват ми стратегията и техниката му.
Искам да благодаря на семейството ми, треньора Бейхан Емин,
както и на съотборниците ми,
приятелите ми и на всички, които
вярват в мен и ме подкрепят!

Àðäèíñêè ãëàñ, ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2020

ÐÀÁÎÒÍÀ ÑÐÅÙÀ

Ðåãèñòðàöèÿòà íà
æèâîòíîâúäíè îáåêòè

по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност беше
една от основните теми, обсъдени по
време на месечната среща на кмета на
община Ардино инж. Изет Шабан с
кметовете и кметските наместници на
населени места.
Общинскит кмет поясни, че за регистрация собственикът или ползвателят на обекта трябва да подава попълнено заявление до директора на
Областна дирекция по безопасност на
храните в Кърджали, документ за
собственост, удостоверение за търпимост (издава се от съответната община), договор за обслужване с ветеринарен лекар и за платена такса. „Целта ни е да помогнем на животновъдите, за да отговарят на нормативните изисквания“, каза още
кметът инж. Шабан.
С мултимедийна презентация бе
представена двувариантна нова концепция на Община Ардино за реконструкция на Общинския пазар. Първият предвижда покриване на откритата му част с метална конструкция и
термо панели за запазване на съществуващото покритие над сергиите, а
вторият - предвижда изцяло подмяна
на съществуващата дървена конструкция над сергиите и помещенията с метална конструкция и осветителна горна част над зоната за пешеходци.
Кметовете и кметските наместници
бяха запознати и с въпроса за набиране на преброители и контрольори за
предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.
За преброяването в територията на
общината ще бъдат ангажирани 76
преброители и 18 контрольори.

ÌÅÑÅÖÚÒ
ÄÅÉÍÎÑÒÈ
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текат в града и отделните населени
места. Те са свързани с реконструкция и рехабилитация на градски
улици, местни пътища и благоустрояване на села и махали. Приоритетно в Ардино се реализират
инвестиционни проекти по Европейските програми. Благоустрояват
се улиците „Иван Вазов“, „Самара‘,
„Изгрев“, „Орлови скали“, „Тютюнева“, „Шипка“, „Здравец“ „Георгица Карастоянова, „Пирин“, „София“, „Републиканска“, както и
отсечката за кв. „Горичево“. Положени са асфалтови настилки на
междублоковите пространства на
жилищните блокове Теменуга 1 и
2. Благоустроено е парковото про-

странство на общинската болница.
Кметът на общината инж. Изет
Шабан сподели, че системно и
последователно се полагат грижи
за обновяване и създаване на
качествена жизнена среда. Той
редовно посещава строителните
обекти, следи хода на строителноремонтните дейности и се среща
с жителите на града, от които
получава съвети и предложения
за подобряване на строителните
дейности.

общински проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на
градския стадион в Ардино“.
Реализацията на проекта бе един
от поредицата поети ангажименти на общинския кмет инж. Изет
Шабан още през есента на 2019
година. Дейностите по проекта
включват полагане на нова тревна
настилка за футболното игрище,
както и настилка на лекоатлетическа писта с шамот. Монтаж на
скамейки от дървено-полимерни
материали. Метална козирка ще
бъде издигната над част от трибуните, покрита със сандвич пане-

ли, Предвидено е още възстановяване на съществуващото игрище
за плажен волейбол. Боядисване
на съществуващата ажурна ограда, металния парапет, отделящ
трибуните от игрището и гимнастическите уреди. Ще се оформи
главния подход към стадиона
чрез входна арка и нови портални
врати, както и ще се изгради
поливна система на футболния
терен.

Äúðæàâåí ôîíä
„Çåìåäåëèå“ îäîáðè

Êìåòúò íà îáùèíà Àðäèíî èíæ. Èçåò Øàáàí
откри стартирането на проект „Реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил
Левски“.
Основната цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Ардино и постигане на
социално-икономическо развитие, чрез осигуряване
на съвременна среда за образование на новото поколение в общината, посредством реконструкцията на
училището. Финансирането е по Програмата за раз-

витие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Общинският кмет възложи стриктно съгласуване на
дейностите между директора на училището, строителния надзор-проектант и фирмата-изпълнител, за
да не се допусне прекъсване на учебно-възпитателния процес, както и спазването на противоепидемичните мерки в условия на пандемия от COVID-19.
Проектът е на стойност 935 814 лв., със срок за
изпълнение 36 месеца.
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ÕÐÎÍÈÊÀ

община Къркларели (Лозенград) със съдействието на
кмета на общината инж. Изет Шабан.
От свое име и от името на мюсюлманското настоятелство мюфтията Ерхан Реджеб изказва искрените си
благодарности към дарителите с голямо сърце, допринесли за осъществяването на това благо дело, както и
на кмета на община Ардино.
***
Дългогодишният отговорник на ловна дружина
„Ябълковец - Ленище“ Мюрен Мехмед удари огромен
глиган. Това се случи в района на землището на Мак
по време на ловния излет.

***
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан засади
в градския парк индийски люляк, гинко билоба, лирово дърво и японска вишня. С 41 броя декоративни
дръвчета се увеличи растителността в град Ардино.
От дръвчетата бяха засадени още в парк „Нилюфер“,
парковете зад пощата и общинската администрация,
както и на ул. „Бели брези“.
„Община Ардино ще продължава да залесява парковете с подходящи дръвчета. Те ще дадат един приятен
облик на градската среда. Озеленяването на урбанизираните места е приоритет в нашата дейност. Искаме да
разнообразим видовете растителност по парковете, за
да запазят своята красота през всичките четири сезона
на годината“, каза кметът инж. Изет Шабан. Той подчерта, че е много важно паралелно с нфраструктурата
да се мисли и за озеленяването и възможността за
отдих на гражданите.
***
Ръководството
на община Ардино предприе
мерки за почистване на речното корито и укрепване на речните прагове на
река Ардинска в очертанията на града. Целта е увеличаване на проводимостта на реката, вследствие на
валежи от дъжд и сняг. По същия начин е почистен и
левият приток на река Ардинска - Коджа дере.
***
Обновиха
молитвените
килими в централната джамия в Ардино.
Те са предоставени от дарители от побратимената турска

„Бях на позиция. В един момент, кучетата-гоначи
подгониха дивата свиня и тя тръгна към мен. Без
изобщо да се двоумя взех глигана на прицел и с един
точен изстрел в главата успях да го поваля на земята“, сподели 50-годишният Мюрен Мехмед.
***
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан
зарадва учениците от началния етап на СУ „Васил
Левски“ с дебютната книга на детската учителка
Алина Семерджиева „Вече съм голяма“.
„Любовта към четенето е едно от най-висшите
качества, които са основа за израстването на
децата“, каза кметът. Той съобщи, че от тиража
на книгата със стихове за деца е осигурил и за
всички останали ученици от началния етап в
ардинските села.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2020

îò ñòð. 1

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

5

За себе си накратко мога да кажа, че имам висше техническо образование, семейна съм и
имам две деца. Вярвам в доброто и обичам да помагам. Започнах да работя в дирекцията
през 2003 г. - като директор. Аз буквално пораснах в тази дирекция и съм благодарна за
всеки ден от изминалите 17 години за възможността да уча и да се развивам в социалната
сфера. Според мен най-важното и определящо за всяка институция са работещите в нея.
На този етап екипът ни се състои от 12 души, много различни като личности и характери, но обединени в една обща мисия - да сме в услуга и помощ на нашите клиенти. На тях
съм го казвала много пъти, сега искам да го споделя и с читателите на вестник „Ардински
глас“: Гордея се с всеки един от моя екип и съм им благодарна за старанието и човечността, които проявяват при изпълнение на своите задължения.

Çþëôèå ÈÁÐßÌÎÂÀ:

ÂßÐÂÀÌÅ Â ÄÎÁÐÎÒÎ,
Ñ ÎÁÈ× ÏÎÌÀÃÀÌÅ
ейността на дирекция „Социално подпомагане“ Ардино е разпределена в два отдела и изключително много разчитам на двамата началник отдели за
съвместното организиране и координиране на работата.
В отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания,
социални услуги и социална закрила“ дългогодишен
началник с развит професионализъм е Мариана Узунова.
В този отдел са и двамата значими специалисти с дълъг трудов стаж в дирекцията - старшия счетоводител Зюмбюл
Халилова и главния специалист „Информационно обслужване“ Гюлфизе Караибрям. На този етап в отдела работят 6
социални работника. Трима от тях са доайените на социалната работа - Руска Стоянова, Силвия Карамфилова и Небибе Юзеир. Когато аз започнах работа в дирекцията от тях
научих как на практика се провежда социалната анкета и
други неща от реалността на социалната работа. През годините последваха и новите попълнения от социални работници. Екатерина Карабова е главен социален работник, също
дългогодишен вече професионалист в тази сфера. Шенай
Рюстем и Зехра Хасанова са младите ни енергични социални работници, които също не отстъпват със своя професионализъм. Клиентите на този отдел са различни, според
това за какви социални или семейни помощи са се обърнали към нас. Най-многобройни са лицата и семействата,
които кандидатстват за целева помощ за отопление. Това са
над 1 600 възрастни лица с ниски пенсии или безработни
лица с ниски или липсващи доходи. Друга голяма група
клиенти на дирекцията са лицата с увреждания, освидетелствани с експерти решения на ТЕЛК, които вече са над
1 700. Те получават финансова подкрепа според определения им процент трайно намалена работоспособност. Трета
многобройна група клиенти са семействата с деца, които
получават семейни помощи за отглеждане на деца (детските), еднократна помощ за първокласник, а от тази година и
за осмокласник. Има и други видове помощи, които не са
толкова многобройни. Друга важна дейност на дирекцията
е свързана със социалните услуги, по точно насочването на
нуждаещите се лица към съответните услуги, включително
и изготвяне на необходимите документи.
Вторият отдел в дирекцията е отдел „Закрила на детето“. Началник на този отдел е Ажда Реджебова, с дългогодишен професионален опит в сферата на закрилата на детето.
В отдела има само един социален работник - Селда Мюмюн,
която също се оформи, като опитен и доверен професиона-

Д

Екипът на дирекция „Социално
подпомагане“ - Ардино

лист. Дейностите по закрила на детето са много специфични
и емоционални. Често те са свързани с детски съдби и
семейни драми. В отдела освен с децата в риск, включително и такива които са останали без родителска грижа, се работи и с приемни семейства и семейства на близки и роднини,
при които има настанени деца. Много отговорна е работата
в процедурата по осиновяване на деца. Служителите на
отдел „Закрила на детето“ участват и в съдебните дела за
развод, когато са засегнати интереси на деца или за определяне упражняването на родителски права.
Не мога да пропусна и още двама работещи изключително
съвестно в дирекцията, макар и временно по програми за
заетост. Това са Мелиха Ибрям, която се грижи за чистотата и дезинфекцията на помещенията и Бранислав Петков,
който следи за режима на достъп до дирекцията и за предотвратяване на струпването на много лица, особено в
ситуацията на епидемичната обстановка. Доскоро по програма за заетост при нас работеше и Женя Палазова, която
беше изключително полезна на нашите клиенти за попълване на заявленията им.
С открито сърце твърдя, че всички от екипа на дирекция
„Социално подпомагане“ - Ардино сме настроени да обслужваме вежливо нашите клиенти и да помагаме на всички,
спазвайки нормативните изисквания. Често се ангажираме
лично, за да свършим услуга или да разрешим определен
проблем на хора, изпаднали в безизходна ситуация. Вярваме, че можем да намерим решения в много случаи. Разбира
се има и хора, на които не успяваме да помогнем със
социални помощи, но се надяваме да сме им обяснили ясно
законовите изисквания, на които не отговарят.
Голяма роля за успешната ни дейност играе доброто ни
сътрудничество с кметовете на кметства от община Ардино, за което използвам възможността още веднъж да им
благодаря специално. Благодаря и на всички други лица, с
които имаме съвместни дейности: Общинска администрация, екипите, които предоставят множеството социални
услуги в община Ардино, служителите на РУ „Полиция“,
личните лекари, екипите на училищата и детските градини
и други. Накрая искам да благодаря на семействата ни, на
моето и на всички мои колеги от дирекцията, за това, че
разбират колко отдаденост изисква социалната работа и ни
подкрепят в общата ни мисия да помагаме на хората.
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от територията на община Ардино получават индивидуални хранителни пакети по Оперативната програма
за храни и/или основно материално подпомагане,
финансирано от Фонд за европейско подпомагане на
нуждаещите се. Това съобщи Мехмед Алиев, председател на общинската организация на БЧК. Той уточни,
че доставката до домовете на всеки един от правоимащите лица се извършва със съдействието на община
Ардино, доброволци от БМЧК, както и от кметовете и
кметските наместници по места. В Ардино временният пункт на БЧК се намира в бившата сграда на
БКС. За доброволците и служителите, ангажирани с
предоставянето на храните, са осигурени шлемове,
маски, ръкавици и дезинфектанти.
Един хранителен пакет съдържа 33 опаковки
от 16 вида трайни продукти от
първа необходимост с общо
тегло 22,7 кг.
Крайният срок
за получаване на
индивидуалните
хранителни
пакети е 20 ноември 2020 г.

семейството си, почит към починали.
Поредната чешма, изградена по пътя за Горно Прахово е в памет на покойния Рамадан Хабиб от синовете,
дъщерите и внуците му.
„Приживе баща ни беше заръчал да изградим чешма
покрай пътя, за да могат да утолят жаждата си
хората, които са тръгнали на път, както и животните, които минават оттам. На мястото на чешмата
имаше кладенец, който е бил направен преди десетилетия от близко нам семейство. Споделихме им, че
искаме кладенеца да го превърнем в чешма и те се
съгласиха“, разказа синът на покойния Рамадан Хабиб
- Юксел Гюлер, който живее и работи в Истанбул.

Íàä 1500 òåìåíóæêè

с голямо разнообразие на цветове ще бъдат засадени
по паркове, градини и зелени площи в Ардино. Идеята на общинското ръководство е градът винаги да бъде
разноцветен. „Продължаваме естетизирането на града
чрез засаждане на подходящи цветя. Идеята ни е във
всеки сезон от годината, Ардино да изглежда естетически добре оформен“, заяви инж. Изет Шабан.
Работници от отдел „Екология и опазване на околната
среда“ вече засадиха от есенно-пролетните цветя на
кашпите, които се намират в двора на общинската
администрация. Зацветени ще бъдат и парковите алеи.

52 ëèöà è ñåìåéñòâà îò Ìëå÷èíî

получиха индивидуални хранителни пакети по Оперативната програма за храни и/или основно материално
подпомагане, финансирано от Фонд за европейско
подпомагане на нуждаещите се. Доставката до домовете на всеки един от правоимащите лица се осъществи със съдействието на кмета Гюлистан Садула.

Áåçáðîé
ñà ÷åøìèòå

в районите на
селата Млечино
и Горно Прахово
и с всяка измината година броят
им се множи.
Всяка една от
тях е творение на
местните хора,
пожелали
да
оставят нещо за
спомен след себе
си, в знак на
хаир, любов към

ØÀÕÈÍ ÁÀÉÐÀÌÎÂ
e íîâèÿò ïðåäñåäàòåë

на Ардинската общинска организация на ДПС. Той е
избран с пълно делегатско мнозинство на 10-ата
общинска отчетно-изборна конференция.
Ш. Байрамов е роден на 15 януари 1970 г. в Ардино.
Завършил е Селскостопанския техникум „Н.Й. Вапцаров“ в Кърджали. Той е общински съветник от ДПС в
местния парламент за четвърти пореден мандат. Член
е на Общинския съвет на ДПС в Ардино от 2008 г.
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Hazırlayan: Saffet EREN

ÖĞRETMENİMİZİ DÜŞÜNDÜM
AKTÜEL

Benim Öğretmenim... O, sabır ve
anlayışın eridir. Çok çaba gösteren ve
kendinden çok şey verendir. Sınıfında
düzeni, kuralları ve bütünlüğü
oluşturur. Öğretir, eğitir.

E

lbette öğrenim hayatımızda bizim için emek harcayan öğretmenlerimiz oldu, ama aralarından her birimizin birer Benim öğretmenim özel tercihimiz
olanları vardır kanatindeyim. Kimimiz edebiyat öğretmenimizi, kimimiz matematik öğretmenimizi, kimimiz tarih
öğretmenimizi yaşamımız boyunca saygı ve sevgiyle anarız. Çünkü, O, Benim Öğretmenim işini çok severdi anlamında bizleri çok severdi, Benim Öğretmenim gençliğinin
en güzel yıllarını hele köylerimizin olumsuz şartlarında
coşkulu, üretken ve yaratıcı emeğini öğrencilerine helal
sütün devamını verir gibi verdi. Böylesine bir Benim
Öğretmenim’e sormuşlar:
- Ne çok şey biliyorsun?
Anında yanıt vermiş:
- Elbette bileceğim. Bilmem gerekiyor. Çünkü ben öğretmenim.
Bir başka soru yinelemiş veliler:
- Ne çok konuşuyorsun?
- Ben konuşmalıyım. Konuşabilmeliyim. Konuş-abilmeliyim ki, öğrencilerimin dili kekeme olmasın, ülkemin
geleceği kekeme olmasın.
⁕⁕⁕
Benim Öğretmenim... O, sabır ve anlayışın eridir. Çok
çaba gösteren ve kendinden çok şey verendir. Sınıfında
düzeni, kuralları ve bütünlüğü oluşturur. Öğretir, eğitir.
Dilimizi, geleneklerimizi, kanunu, nizamı, sevgiyi, ülkeyi,
dünyayı öğretir. Araştırma ve incelemelerimize rehberlik
eder. Toplumumuzu ve dünyayı ilgilendiren sorunlar kaşı-

sında duyarlı, özgür düşünceli bir bilge
kişiliği olandır. Okuyan, öğrencilerine
okuma alışkanlığı aşılayandır. Kendi rızasıyla öğrencilerinin en yakın dostu, akrabası gibidir. Issız bir dağ köyünde bile
afacanlarının her şeyi olur. Onlarla güler,
onlarla ağlar Benim Öğretmenim.
Gönül ister ki, çocuklarımız da Benim
Öğretmenim diyebilsinler.
⁕⁕⁕
Evet, zamanın süratle akışı bizlere Benim
Öğretmenim’izi unutturmadı. Oysa şimdiki yıllarda
çocuklarımızın öğretmenleri biraz olsun unutuldular.
Burada adlarını saymakla bitiremeyeceğim eğitim öğretim
ocaklarında, zorunlu şartlar içinde yıpranan, hırpalanan ve
bunun acısını yüreğinde, beyninde duyan ve kahrolan
öğretmen ordusunun önünde saygı ve sevgiyle eğilmekten
başka bir şey elimden gelmiyor. Nedense ülkece öğretmenlere hasredilen törenler, toplantılar düzenlenmeze
durdu. Öğretmenlerin de soracakları vardır, paylaşmak
istedikleri görüş ve düşünceleri vardır. Önerileri, sorunları
vardır. Soruları, sorunları sessizce dalgalanırken bir çözüm
noktası aranmalı, bulunmalı ve olumlu neticelere götürecek bir şekilde uygulanmalı diye düşünüyorum.
⁕⁕⁕
Öğretmen eğitimi gören öğrencilere mezun olunca öğretmen olup olmayacaklarını sordum. Aralarından sadece
birisi hayatını öğretmenliğe adayacağını söyledi..!?
Maddi ve manevi sıkıntılar içinde bulunan öğretmenler,
her ses kaldırdıklarında kırıntılarla avutuluyorlar. “Lafla
peynir gemisi yürümez” dememişler mi!? Böyle giderse
eğitim öğretim alanından başarı beklemek hayalden başka
bir şey olmaz diye ses getirenleri de oluyor. Biriken sorunlar ertelenmemeli,çözümsüz bırakılmamalı. Çocuklarımızın uğruna. Yarınlarında, büyüyüp yetiştiklerinde ve
yaşamları boyunca onlar da Benim Öğretmenim anısını
yaşamak, yaşatmak isteyeceklerdir. Hem de gurur ve onurla, saygı ve sevgiyle.
Saffet EREN
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BOZGUNLUK
DEDİKLERİ
Ne yazık ki, tüm
savaşların faturalarını
daima halklar öder.

Y

eryüzündrki
son
Türk
İmparatorluğu olan Osmanlı
İmparatorluğunun altı asrı aşan
büyük ve muhteşem tarihi boyunca yürüttüğü savaşların çoğu Türk Rus savaşlarıdır. Devletin yaşadığı en büyük bozgunluk
da hiç şüphesiz 1877-78 Rus Türk savaşıdır. Rus Türk savaşı sonucu, Tuna boylarından Türk kafilelerinin İstanbul istikametinde akını başlar. Rumeli’den yollara
düşen ve binbir felaketlerden kurtularak
kendilerini Edirne’ye atabilenlerin bir
çoğu çeşitli hastalık, vahşet ve zulmün
verdiği yaralar neticesi buradaki hanelerde
can verdikleri iyi bilinen bir geçektir.
İstanbul’a kadar sağ salim ulaşabilenler ise
buradan Anadolu’nun çeşitli yerlerine
sığınırlar. Diğer bir kısmı ise yolunu
değiştirip Rodoplar’a sığınır. O dönemde,
Tuna boylarından kaçan Türk ailelerin
geçici olarak buralara gelip yerleştikleri,
sonra çoğunun yolunu bulup Anadolu’ya
geçtiği bilinir.
Savaş öncesindeki Rusların yetiştirip
Rumeli’ye gönderdiği komitacıların teşkilatlandırıp yarattıkları kargaşalar sonucu
Türk, Avrupa ve Rus ilişkilerinde öyle
yaralar açılır ki, savaşı engellemek için
toplanan İstanbul Konferansı, İngiltere’nin
girişimleri ’93 savaşını önleyemez.
Osmanlı idaresinde asırlarca birlikte huzur
içinde yaşayan Bulgarlar ve Türkler bu
savaş ve neticesinde birbirine düşman
kesilir. Avrupa’da da birçok güçlerin hedefi Türkleri Balkanlar’dan tamamen sürmektir. İşte bu fırsat ele geçtiğinde bunun
vahşice uygulanması başlar. Yıllar sonra
bunun tekrarını Balkan savaşlarında da
göreceğiz. Trajik olan da şu ki, bu savaşlardan sonra Bulgar hakimiyetinde kalan
Türkler için Bulgar mezalimi beş gösterecektir. Ne yazık ki, tüm savaşların faturalarını daima halklar öder.
Halkımız da Rus Türk savaşının faturasını
kıyım içinde geçen göçlerle ödedi.

ARAŞTIRMA
Kırcali bölgesi iki bozgunluk geçirmiştir.
Bunlarda ilkinin 1878 yılının soğuk kış
günlerinde olduğunu tarihten sayfalar
anlatır. Süleyman Paşa’nın dağılan ordu
birliklerinin peşince gelen işgalci Rus
askerleri 22 Ocak 1878’de Kırcali’ye
girerler. Ardından da Eğridere’ye (Ardino)
vb. yerlere. Eğridere’ye inenlerin sunduğu
bir raporu bugün de Ardinolularca çok iyi
bilinir: “Dve tri kışti v Turski stil / Po sredata most izgnil, / A ot kraya Minare.../
Vot tebya Eğridere.” Rus subayın değerlendirmesinden de anlaşıldığı gibi o
zamanki Eğridere Ruslar tarafından pek
önemsenmez. Ancak
Rus
işgali
Rodoplar’da olumsuz etki yaratır. Kıt
kanaat geçinen insanlar yurdunu yuvalarını bırakıp kaçarlar. Geçimini Batı Trakya
çiftliklerinde sağlayan insanlar çöker, perişan olurlar.

RUMELİ
ve GÖÇ

Sözle anlatması
neredeyse imkansız
bir acıdır halkımızın
göç gerçekleri.

B

u konuya özen göstererek yer ayırmanın nedeni bölge halkının göçün
ne olduğunu çok iyi bilmesinden
kaynaklanır. Dünyada hiçbir halk bu denli
bir acıyı ne tanımış, ne de yaşamıştır.
Sözle anlatması neredeyse imkansız bir
acıdır halkımızın göç gerçekleri. Bu olgu
asla tanımlanamaz. Onu sadece yaşayanlar
bilir, dilden dile anlatılır. Belki de en doğrusu konuyla ilgili değerli bir eseri öğütlemem olacaktır. Sözünü açtığım bu yapıt
Yılmaz
Öztuna’nın
“Başlangıçtan
Zamanımıza Kadar Büyük Türkiye
Tarihi”. Türkiye’nin siyasi, medeni, kültür,
teşkilat ve sanat tarihini çok iyi yansıtan
bu eser 1983 İstanbul yayınıdır. Cilt 12,
sayfa 378:
“...Rumeli’den büyük göçü ele alacağım.
’93 bozgunundan sonraki 1877-78 büyük
göçünü. Yalnız ’93 faciasını ele alarak, bu
işin ne dehşetli bir şey olduğunu ifade
etmeye çalışacağım.
Azizi vakt idik a’da zelil kıldı bizi
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Yukarıdaki mısra ’93 felaketinde Eski
Zağara Müftüsü olan Hüseyin Raci
Efendi’nindir ve bu facia için söylenmiştir.
Anavatan’ın Rumeli yarımını bırakan milyonlarca Türk bu mısranın ne olduğunu
bilir. 500 yılın toprağını, evini, camii’ni,
servetini, samanını, itirasını, şanını şerefini, hatırasını, zaferini, iklimini bırakmak
masal değildir. Babasının, dedesinin,
dedesinin dedesinin, onun dedesinin dedesinin dedesinin yattığı her karışı için şehit
kanı dökülmüş, her arşının umranı ve
imarı için ter, altın, zevk, gelenek akıtılmış
toprakları bir anda, bir gecede terk etmek
hikaye değildir... Her kuşakta en az bir ferdini şehit veren 500 yıllık Rumeli
Fatihlerinin nasıl kırıla kırıla sürüldüğünü,
beylerin, efendilerin, ağaların nasıl ”Azizi
vakt” (Çağın seçilmiş) iken, “Zilii vakt”
(Aşağılanmış, düşkün) haline geldiğini
unutmak doğru değildir.
Bozgun içinde göç, şudur: “O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve evlatlarından kaçar; o gün herkes,
kendi derdine düşer.”
Rus Türk Harbi yıllarında Eski Zağara
Müftüsü Raci Efendi “Tarihi Vak’ai
Zağra”sında şöyle anlatır:
“Halk başına gelen felaketle çıldırmıştı.
Hicrete karar vermişti. Her taraf ateşe
verilmiş, her taraftan alevler fışkırıyor.
Büyük Çarşı, Saat Kulesi, bütün varoşlar.
Ne tarafa bakılırsa, kıyamet alametleri,
kan, gözyaşı, alev görülüyordu. On gün
içinde Ruslar ve ayaklandırdıkları
Bulgarlar, şehirden 1500 ve kazaya bağlı
köylerden 1800 kişiyi öldürmüşlerdi.
Vagonların yalnız içinde değil, damında,
evet damında da yer yoktu. Her kafilenin
peşinde Kazak suvarileri dörtnala geliyordu. Kaç kadını gördüm ki, uzaktan bebeğini karların üzerine attı. Zira artık o anda
şuur yoktu. İki yaşında çocuklardan gelinlik kızlara kadar Türk yavrusu Meriç’in
buz tutmuş sularında kayboldu. Tek ferdini Edirne ve İstanbul’a ulaştırabilen aile en
talihli olanlardı. Artı Cenabı Hak’kın hikmeti, kar, yağmur ve fırtına dinmek bilmiyordu. İstanbul doldu taştı. Dedeağaç,
Gelibolu, Tekirdağ, İstanbul’dan kalkan
gemiler
göçmenleri
Anadolu’ya,
Arabistan’a, Mısır’a taşımaya başlamıştı...” (Devamı var)

Adnan ALADAĞ
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KORKUNUN ÇARŞAMBA PAZARI’NDAKİ KİŞİLİĞİMİZ
DEĞERLENDİRME

Mehmet ÇAVUŞ’un “Bulgaristan’dan Sesler” kitabında tadına
doyum olmayan boyutlu bir şiir var, derinlikli bir şiir:
Korkunun Çarşamba Pazarı. Şairin çok uğraş verdiği, öz, biçim
ve dil yönünden en inceldiği bir yapıt. Şiirinin doruğu diyebileceğim. İmge yoğunluğuyla İkinci Yeni’nin kapısını ardına
değin açtığı. Ana dilimizi olanca yaşıyoruz bu destanda.
Mehmet ÇAVUŞ’u temsil eden şiir. Bilge bir kişiliğin, derin
bir tarih bilincinin, süzülmüş düşüncenin, mitolojinin, özgün
bir dil örgüsünün ürünü.
Nedir Korkunun Çarşamba Pazarı?
Kişiliklerin sergilendiği düşsel alan:
“Korkunun Çarşamba Pazarı’nda
orda soyunuruz kişiliğimizi
tarih tarif edemez bu gerçeği
kaldırmaya çalışma bizi
ürkütmeye çalışma
korkutmaya çalışma
bomba atsan da faydası yok
biz çoktan toprağa gömülüyüz
hiç deliksiz bir dünyamız var
emekleriz işte gece gündüz
lâfın kısası velhasıl
çoktan ölüyüz”.
Şair azınlıklara yaşam hakkı tanımayan çarpık düzendeki ‘kişiliğimizin yazgısı’nı son yaz giysilerini çözmüş, ayaklar altında
mutluluk arayan yaprağınkine benzetiyor. Kardeşçe, insanca
yaşamaya götüren yolda bulunduğumuz olumlu katkıyı, direnişimizi, tepkimizi, sevgimizi görmezden gelenlere başkaldırıyor. Mehmet ÇAVUŞ mitolojik öğelerden yararlanarak
(Promete, Zeus) çarpıtılan, nasyonal sosyalizme vardırılan
düzende insanların nasıl uyutulduğunu dile getiriyor:
“Korkunun Çarşamba Pazarı’ndayız
yürüyen biz değil bir dünya var
dönüyor dönek başların erkiyle
enginler ayaklarımızın altında
yıldızları güneşi ayı boş ver
maviyi çiğniyoruz öyle vefasız
ve yarasalar ışık tutuyor
esef etmeyin göremezsiniz
gözleriniz çoktan oyuldu
meyhane tavalarında kavruldunuz
burguları suçlamayın kâr etmez
tavaların ateşlerin de ne suçu var
doğu batı güney kuzey
tüm varlığımız ölüme uzanan yokuş
Promete’yi delik deşik eden kuş
ocağında yuvalanıyor yıllardır
havalar soğudu nedense
bacalarda postacı baykuş
çok sevdiğinizi söylemeseniz de
Zeus’un bildirisi var tümünüze
düşlerinizde aynı rahatlıklar”.
Korkunun Çarşamba Pazarı’nı kuran Komünist parti yöneticileri midir yoksa?
“karara bağlanırken yaşam ve ölüm

(Politbüronun 1969’da aldığı ırkçı karar)
suyu kesiliverdi ak pak çeşmelerin
karanlığı içerken kararıp yandık“ diyen bilge kişi (şair) bu
karardan sonra başımıza gelecekleri seziyor. Yolumuz apaydınlıkken birden güneşi sıvıyor karınca, karanlığı içiyoruz. Ortam
ölümü düşündürüyor. İnsanlarımızın kolu kanadı kırık, şarkılarımız hükümlü. Çeşmelerden irin akıyor. Ferhat’ın akıtacağı
Herzemdağı suyuna hasret çeşmeler. Kendini bilen ekmekten
sudan kesilmiş, çünkü gelip çatan kara günlerdir, “başımızın
üstünde dans ediyor hıçkırık“.
Korkunun Çarşamba Pazarı, küçük şehrin insanlarının çenelerine kelepçe vurmuştur. Koskocaman sakallı insanlar sözünde
durmaz, diz çöker, yalvarır olmuşlardır. Kişiliklerini yitirmiş,
onlar insan değil, birer engerektir. Baskı düzeni bukalemun tipler yetiştirir, bunlar farkında olmadan meyhanelerde kendi
kanını içerler. Şair bunları:
“dilinden yoksunluğu düşün önce
şarkıların öksüz duaların öksüz
çektiğin arabalarda senin cesedindir” diyerek uyarıyor. Korkuyu
yenmenin yolunu uzak tarihimizde arıyor gözlüklü ozan,
“ölümüyle sele dönmüş Altay kanı,
yasak ve makamsız türkülerce ezgin” onun peşindedir.
Zaman Kuman-Kıpçaklar için gözyaşıdır. Zaman Hunlar,
Avarlar, Selçuklar ve Oğuzlar için okun ucundaki zehirdir.
Panıslavizm karşısında onurumuz tohum gibi savrulmuştur.
Bir ana, şairin ağzından nutuklar söyler, direnişe destek arar
çağımızda.
Korkunun Çarşamba Pazarı velveleler, zelzeleler içinde elbet
yıkılacaktır. Cesetlerimizle büyüttüğümüz dünya “kin sularında kürek çeken Sofya” ya iğne yurdundan dar gelecektir.
“Dikenleri gölgesiyle boğan kavak“ Türklüğün simgesidir.
”Yeni çağ“ diye “tanımladıkları ölüm selindedir yaprak yaprak”. O büyülü eski kitap, Dede Korkut Kitabıdır. Şair son
bölümde “kahpe Uygarluk“a (Nasyonal sosyalist düzen) sesleniyor. Bozkurt masallarını anımsatıyor: Oğuz Kağan er geç
çadırından çıkacak, okunu atom suyuna sokmuş, ezilen torunlarına Ergenekon‘dan güzel yurt kuracak.
Korkunun Çarşamba Pazarı’nda söz, kürsüden haykıran bir
düşünüründür. Bu söz Mehmet ÇAVUŞ’un sözüdür. Şiirini
düşün temeline oturtmuştur.
Hep geleneksel şiir biçimlerini kullanan M. ÇAVUŞ bu destanında kendini özgür kılmıştır. Zaten bu acı, bu hüzün, bu tarih
kalıba sığmazdı. Şaire göre, “En önemlisi içeriktir, özdür;
kalbe, duyulara, bilince seslenen, etkisini gösteren, ama bu içerik olaylara uyumlu bir biçime ihtiyaç duyar. Biçim, içerik ve
olaylar arasında doğal ve zorunlu bir denge yaratılınca gerçek
şiir doğar. Gerçek, şiirin toprağı, havası ve güneşidir.”
Bu destanda biçim ile öz kaynaşmıştır. Gerçek bir şiir doğmuştur. Şairlerin tüm kitaplarını aklında tutmaz okurlar. Tek tek
şiirlerini belleğine kazırlar. Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin
Destanı, Saman Sarısı, Güneşi İçenlerin Türküsü; Cahit Sıtkı
Tarancı’nın Otuz Beş Yaş şiiri gelir ilk akla. Tırgovişteli
Mehmet ÇAVUŞ’u da cesedini omuzladığı Korkunun Çarşamba Pazarı’ndan tanıyacağız.
Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU
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GURBET

Gurbet aldı götürdu tüm sevdiklerimi
Mutluluğumu da aldı gönlümden
Bana sadece mutsuzluğu bıraktı
Keşke onu da alsaydı
Aldığı gibi sevdiklerimi.
O gün ben bir hiç oldum
İçim paramparça
Gözyaşlarım sel oldu
Yapayalnız kaldım, soldum.
Gün doğdu geldiler
Sevinemedim
Neden sevineyim ki!?
Gurbet yeniden alacaktı
Sevdiklerimi benden
Ve asla bırakmayacakdı.

Burçin KASAP, Öğrenci / Ardino

GEZGİN ÇOCUKLAR İÇİN SÖZLÜK

Uzay: Yıldızların ötesine kadar uzanan ışıklı yol. Yaklaştıkça
uzaklaşan, uzaklaştıkça büyüyen, büyüdükçe güzelleşen geçit.
Yıldız: Gökyüzündeki en parlak şey. Geceleri yol gösteren
kandil ışığı. Sayısızca parlayan gök kandilleri.
Deniz: Hiç kimsenin görmediği canlılar yaşar denizlerin diplerinde. Hiçbir gezginin inemediği bir derinliktir deniz. İçini
açıp bakamadığımız bir hazine sandığıdır. Sonsuz güzellikte,
camdan yapılmış mavi bir sandık içinde dalgalanır durur gece
gündüz.
Anne: Uzayı, yıldızları, denizi bize öğreten sevgiden yaratılmış bir peri. Sevgi perisi. Evlerimizin biricik sultanı.
Ağaç: Gökyüzünün, bulutların ve kuşların üzerinden geçip
gittiği yapraklar ve dallar hazinesi. Güneşli günlerde durup

DEDE ve TORUN

dinlendiğimiz gölge. Binbir meyveli yol. Rüzgârın biricik
arkadaşı.
Yol: Gidilecek yer. Uzak mesafe.
Arkadaş: Yol arkadaşı. Dünyanın en güzel şeyi; arkadaş. Sır
tutan kilitli sandık. Ağlayınca ağlayan, gülünce gülen yüz.
Bahar: Binbir çiçekli, binbir renkli, cennet kokulu mevsim.
Leylek: Her zaman bahara doğru uçan, uzun gagalı, uzun
bacaklı bir kuş.
Çiçek: Sayısız renkte ve sayısız çoklukta açan güzellik.
Toprağın renkli ve kokulu yıldızları.
Kitap: Hiç bilmediğimiz şeylerden haber veren gizli hazine.
Hiç bilmediğimiz yerleri ve hiç bilmediğimizi öğreten gerçek.
Bizi uzun ve tarifsiz bir yolculuğa hazırlayan kılavuz.

l MA S A LC I D ED E l

Bir zamanlar çok yaşlı bir adamcağız varmış.Öyle yaşlıymış
ki, gözleri hiçbir şeyi seçmiyor, kulakları işitmiyor, bacakları titriyormuş. Sofradaki yemeğini yerken zaman zaman elleri titriyor, yemeğini sofra bezine sıçratıyormuş. Kaşığı bile
doğru dürüst tutamıyormuş. Oğlu ile gelini bıkkınlık göstermeye başlamışlar. Zavallı adama sofrada yer vermez olmuşlar. Yemeğini sobanın arkasında bir köşede yemek zorunda
kalmış. Yaşlı adamım yemeğini de bir kâse içinde veriyorlarmış. Zavallıcık bu duruma çok üzülür ama sesini çıkaramıyormuş. Yaşaran gözlerini bile gizliyormuş.
Bir gün kâseyi alırken eli titremiş, kâse yere düşerek parça parça
olmuş. Gelini çok kızmış buna, ağzına geleni okumuş. Yaşlı
adam gene sesini çıkarmamış, üzüntüsünü gene içine atmış.

O günden sonra yemeğini tahta bir çanak içinde vermeye
başlamışlar.
Bir gün adam gene köşede yemeğini yerken, beş yaşındaki
küçük torunu, elindeki birkaç küçük tahta parçasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyormuş.
- Ne yapıyorsun öyle, diye sormuş babası.
Çocuk şu karşılığı vermiş:
- Tahta çanak yapıyorum, büyüdüğümde annemle sen de yaşlandığınız zaman, yemeğinizi bu çanakta vereceğim, yerde,
sobanın arkasında yiyeceksiniz.
O zaman karı koca birbirine bakmış, birden ikisi de ağlamaya başlamışlar. Ve büyük babayı kolundan tutarak sofraya
getirmişler. O günden sonra hep onlarla birlikte yemek yemiş
yaşlı adam. Arada bir gene çorbasını sofra bezine damlatıyormuş, ama hiç seslerini çıkarmıyorlarmış artık...

Àðäèíñêè ãëàñ, ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2020
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ова е най-големият камък,
който познавах. Така и се казваше - Големия камень.
Съвсем дете мечтаех да го изкача.
Като алпинист по хребета. Иначе
можеш да го превземеш от изток,
север или запад и да стъпиш отгоре
като победител. Но не! Ние, ситни,
дребни наперени юначета от Долната
махала на Хухла, държим да се изкатерим честно и почтено по отвесната
южна стена.
Засилваме се, с пети и нокти драпаме, притискаме гърди в мъх и лишей,
чуваме сърчицата ни да лупкат в
сивосиния камък. Пълзим сантим по
сантим нагоре - малки селски сизифовци - да победим!
Големия камень сега ми изглежда
твърде жалък!
Е, вярно, основата му се мушна под
чакълдисаното шосе, дето се опъна
през селото, та превози до язовира,
циментовоз след циментовоз, цимента за стената на Арда. После не знам
защо го взривиха камъка, ломиха го,
малтретираха го, та остана като част
от корен на зъб във венец.
А страшен беше в детството ни Големия камень!
Под него денуваха караконджоли и
таласъми. Дупки ли имаха, в които се
сплитаха като змии, тайни подземия
ли, не знам.
Нощем излизаха, казваше ми баба
ми Дена, из Хухла. Но щом изкукуригваше петел и екваха от плет на
плет на гребенлиите - Кукуригу!
Кукуригу! - ела да видиш! Тамбаратумбара, от къщи, дворове, от кошари, бунари бягат всички страшни
сили към Арда.
Сипва се вече небето над Гърция.
Караконджоли, самодиви, барни
майки, дракуси - хайде - хоп под
Големия камень!
Денем мълчат. Не думат. Не блеят!
Не врещат.
А пък ние, ситни-дребни дечинки,
катерим своя Еверест.

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Ðàçêàç îò Èâàí ÁÓÍÊÎÂ
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Ãîëåìèÿ êàìåíü
è öåíòúðà íà ñâåòà
Голям камень - казвам му сега, - колкото
и да си малък вече,
пак си Голям. Крали
Марко, също хухленец, пред теб загуби
силата си, нали?
Ти остана единствен
свидетел.
А за Крали Марко ми
разказа Костадин Георгакиев.
Вършеехме снопите на кооперативния харман, когато задвижващият
ремък се скъса и млъкна вършачката. Каишът бе широк две педи, дълъг
двайсет метра, време искаше за оправяне. Таман време за приказки.
Седнахме в тишината на сламата, бай
Костадин заразказва за Крали Марко.
Как се родил на село, как бил найслабото овчарче, как всички са го
подигравали, все него го карали да
завръща овцете, все него да ходи до
Разтурения бунар за вода, но веднъж
той там видял едно пеленаче да плаче
в най-голямата жега, съжалил го,
напълнил вода в кратунката си, дал
му да пийне, после взел, че секнал
едно клонче от дъб, боднал го на
полянката, та му направил сянка,
когато се появила Вила Самовила,
доволна и от благодарност му дала да
сукне и от двете º бизки. И тогава
Крали Марко изведнъж получава
силата си, та извършва подвизи безчет, за които знаем всички. Добре,
ама всяка нещо си има край. Възгордял се Марко и една привечер, като
се връщал от успешен поход в Хухла,
като навалил от Вишничката до Големия камень, застигнал един старец,
който едвам-едвам кретал с тежка
торба в ръцете. Подиграл му се
Марко, че и отгоре на това мушнал
копието си през възлите на торбата,
за да я вдигне без да слиза от коня, но
не успял. Тежка се оказала. Слязал
Марко от коня, хванал с една, а после
и с две ръце торбата и ха да я вдигне,
ха да я вдигне - не можал. Той затъ-

нал до колене в земята, торбата не
помръднала. Втрещен Марко пита
стареца какво има в нея. В нея, чедо,
е цялата дюня (свят), казал старецът
и Марко Кралевити разбрал, че този
странник не е обикновен старец.
Привидно е такъв. А е самият Дядо
Господ. В торбата носил целия свят.
Та Марко загубва силата си.
Умира си в Хухла, както се родил,
обикновен хухленец.
Това искам да го разкажа и на моите
внуци. Като дойдат, ще ги заведа до
Голямия камень да го изкатерят,
нищо че е вече малък. За мен той си
остава Голям!
Внуците ми се бият във Вселената
срешу лошите роботи, скиторят
често, стигат чак до края на Космоса,
но винаги въоръжени с лазерни
мечове и пушки. Като се върнат,
питат ме къде е Центъра на света?
Сякаш там не са били?!
Добре, че чичо Коста Мацънов ми го
каза къде е, та и аз да знам къде е
Центъра на света.
Това лято, дано мине кризата, ще им
го покажа.
Като отидем пред Големия камень, ще
им река: Тук е Центъра на света! Ако
не вярвате, можете да проверите. И
на изток, и на запад, и на север или на
юг да тръгнете, като вървите, вървите,
пак тук, в Хухла, ще стигнете.
Не вярвате ли?
Проверете!
Ако и вие не вярвате, проверете!
Какво ще загубите, най-много да разберете, че вие сте Центъра на света.
И това не е само е привидно!
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Äîö. ä-ð Âëàäèìèð ÕÎÄÆÅÂ,
ïðåäñåäàòåë íà äðóæåñòâîòî
ïî áåëîäðîáíè áîëåñòè:

Âèðóñúò å
íåïðåäñêàçóåì
Ïðè ëå÷åíèåòî íà
ïàöèåíòè ñ COVID-19
ñå ïîëçâàò ðàçëè÷íè
àíòèâèðóñíè ïðåïàðàòè,
êîðòèêîñòåðîèäè,
àíòèáèîòèöè

ЗА COVID-19 много научихме, но и много не знаем все
още. Този вирус се изучава трудно. Той е непредсказуем.
Твърде често не се държи както се очаква.
Повечето вируси през летния сезон изчезват. Имаше
прогнози, че и коронавирусът ще има подобно поведение, но това не се случи. Осен това случаите започнаха
да нарастват лавинообразно.
Пациентите се лекуват с антибиотици, пряко етиологично
лечение няма. В отделни страни различни медикаменти се
прилагат в протоколите, но вече видяхме, че даден медикамент се обявява като лечебно средство, минава определен
период от време и след това се оказва, че въпросният медикамент няма достатъчен ефект. В такава ситуация сме, че
колеги от различни страни опитват терапевтични интервенции, но за да се препоръча определен медикамент са
необходими клинични проучвания, които отнемат доста
време. При лечението на пациенти с COVID-19 се ползват
различни антивирусни препарати, кортикостероиди, антибиотици за профилактика на вторична бактериална инфекция. Но все още от Световната здравна организация (СЗО)
няма препоръчано средство срещу този вирус.
МЕРКИТЕ СА ПРАВИЛНИ, защото когато много се
скупчат на едно място - като голямо спортно събитие,
нощен клуб и дискотека, на практика става невъзможно
проследяването. Няма как да се знаят всички хора, които
са били там. И така епидемията преминава в дифузна.
Дифузната епидемия е много по-опасна, защото отделните огнища няма как да бъдат откривани на време. Дистанционното обучение, което създава определени трудности
е решение за ситуация, при която броят на болните и заразените расте. Нещата се повтарят. На хората им е писнало да се говори за дисциплина, дистанция и дезинфекция, но всъщност това са мерките. Проблемът е в
спазването им и в осъзнаването на необходимостта от
тези мерки. Ако всеки няма вътрешната необходимост да
спазва мерките, няма как да се постигне желания ефект. С
наказания това няма как да случи. В България се получи
предоверяване на самодисциплината на хората. Трябваше
да се забави отпуснанета на мерките за провеждането на
спортните прояви и отварянето на нощните клубове.
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Направление

Час на тръгване

АРДИНО - СОФИЯ
- 06:00 ч., 06:30 ч. (без Неделя)
АРДИНО - ХАСКОВО - 07:00 ч. (без Събота и Неделя)
АРДИНО - КЪРДЖАЛИ - 06:00 ч., 06:30 ч. (без Неделя),
07:00 ч. (без Събота и Неделя),
08:00 ч., 08:30 ч. (без Неделя),
08:53 ч. (без Събота и Неделя),
09:30 ч. (без Неделя),
09:50 ч. (Понеделник и Петък),
11:30 ч. (без Неделя),
12:00 ч. (1 Юни - 30 Септември),
12:30 ч., 13:30 ч., 15:45 ч.
и 18:00 ч.
АРДИНО - СМОЛЯН
- 09:40 ч. и 13:35 ч.
(Понеделник и Петък)
АРДИНО - НЕДЕЛИНО
- 16:30 ч.
(без Събота и Неделя),
19:00 ч.
АРДИНО - БАНИТЕ - 09:16 ч. (1 Юни - 30 Септември),
14:21 ч. (без Събота и Неделя)
АРДИНО - МАДАН
- 09:40 ч.
АРДИНО - АХРЯНСКО - 08:00 ч. (Понеделник и Петък),
15:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - ГОЛОБРАД
- 12:00 ч. (Понеделник)
АРДИНО - ГЪРБИЩЕ - 15:15 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - 12:00 ч. (без Събота
ДОЛНО ПРАХОВО
и Неделя)
АРДИНО - ЕНЬОВЧЕ - 10:00 ч. (без Събота и Неделя),
12:00 ч. (без Събота и Неделя),
17:00 ч. (без Събота и Неделя)
АРДИНО - КРОЯЧЕВО - 09:00 ч. (Понеделник и Петък),
14:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - ЛЕНИЩЕ
- 07:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - МИРОВЕЦ - 14:00 ч. (Понеделник и Петък)
АРДИНО - РУСАЛСКО
- 13:00 ч. (Сряда и Петък)
АРДИНО - СЕДЛАРЦИ
- 11:00 ч. (без Събота
и Неделя)
АРДИНО - СУХОВО
- 12:00 ч. (Понеделник)
АРДИНО - ТЕМЕНУГА
- 15:15 ч. (Понеделник
и Петък)
АРДИНО - 15:00 ч. (Понеделник
ТЪРНОСЛИВКА
и Петък)
АРДИНО - ЯБЪЛКОВЕЦ
- 15:15 ч. (Понеделник
и Петък)
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ÐÅØÅÍÈß

íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî, ïðèåòè íà çàñåäàíèå,
ïðîâåäåíî íà 9 îêòîìâðè 2020 ã.

РЕШЕНИЕ № 145
Приема отчет за дейността на Общински
съвет - Ардино до
30.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 146
Приема въвеждането на задължителната предучилищна
подготовка на 4-годишните деца, считано от 01.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 147
Приема краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
на община Ардино за периода 2020 - 2023 г.

РЕШЕНИЕ № 148
1. Одобрява изменение на действащ ОУП на община Ардино за ПИ 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40
по КККР на гр. Ардино, ПИ 24788.12.524 по КККР на
с. Дядовци и ПИ 48756.2.961 по КККР на с. Млечино.
2.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Ардино.
3.Възлага на кмета на община Ардино да възложи изработването на ПУП-ПЗ за поземлените имоти, обхванати
от настоящето изменение на ОУП на общината.
РЕШЕНИЕ № 149
Отпуска еднократна финансова помощ на следните лица:
1. Хусние Хасанова Ибрям от гр. Ардино в размер на 100 лв.
2. Гюлверен Ниязи Дурмуш от гр. Ардино - 100 лв.
3. Сабрие Ахмедова Сюлейманова от гр. Ардино - 50 лв.
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4. Шерифе Енверова Халилова от гр. Ардино - 50 лв.
5. Баръш Сертелов Садулов от гр. Ардино - 50 лв.
6. Фатме Дурмушали Али
от с. Ябълковец - 50 лв.
7. Мелиха Назми Ибрям от

гр. Ардино - 50 лв.
8. Надие Ремзиева Узунова от с. Бистроглед - 40 лв.
9. Гюлбеяз Аптиева Кадирова от гр. Ардино - 40 лв.
10. Хълмие Мюмюн Ахмед от гр. Ардино - 40 лв.
11. Зекие Хайрулова Салиева от гр. Ардино - 40 лв.
12. Елмаз Хакиф Ахмед от гр. Ардино - 40 лв.
13. Бекир Иляз Мехмед от с. Правдолюб - 40 лв.
14. Гюлбеяз Тахирова Коджасаидова от с. Кроячево - 40 лв.
15. Назмие Тахирова Тахирова от с. Дядовци - 40 лв.
16. Севджан Дурмушали Тахир от гр. Ардино - 40 лв.
17. Сабри Салим Касим от гр. Ардино - 40 лв.
18. Гюлизар Мюмюмн Азиз от с. Светулка - 40 лв.
19. Раиф Руфат Караибрям от с. Светулка - 40 лв.
20. Христина Димитрова Попова от с. Чубрика - 40 лв.
21. Хакъ Ахмед Бекир от с. Ябълковец - 40 лв.
22. Мохамед Мюмюн Али от с. Бял извор - 40 лв.
РЕШЕНИЕ № 150
Предоставя за стопанисване и управление, включващ
СМР втори етаж от Общински музей - Ардино за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино - Джебел“.
Сезгин БАЙРАМ
Председател

ÐÅØÅÍÈß

íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî, ïðèåòè íà çàñåäàíèå,
ïðîâåäåíî íà 29 îêòîìâðè 2020 ã.

РЕШЕНИЕ № 151
І. Одобрява план-сметката за необходимите приходи и
разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на
чистотата на територии за обществено ползване за 2021 г.
ІІ. Всички досегашни размери на таксата за битови отпадъци за услугите „Сметосъбиране и сметоизвозване“ и
„Чистота на местата за обществено ползване“ за жилищните и нежилищните имоти на задължените граждани и
предприятия във всички населени места на общината,
остават в сила и за 2021 година.

ІII. На основание чл. 67, ал.2 от ЗМДТ таксата за битови
отпадъци, в частта и за услугата „третиране на битовите
отпадъци в съоръжения и инсталации (депа)“ за всички
имоти - жилищни и нежилищни на задължените граждани и предприятия да се увеличи с 1,0 ‰ (промил) на 1000
за 2021 година, както следва:
1. За всички жилищни имоти на граждани и предприятия - от 0,5 ‰ на 1000 на 1,5 ‰ (промила) на 1000 върху
данъчната оценка на недвижимите имоти.
2. За нежилищни имоти на гражданите и на лечебните завеíà ñòð. 14
дения от 0,5 ‰ на 1000 на 1,5 ‰ (промила)
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на 1000 върху данъчната оценка на недвижимите имоти,
а в град Ардино от 1 ‰ (промил) на 2,0 ‰ (промила).
3. За нежилищни имоти на предприятията и на общината
от 0,5 ‰ на 1000 на 1,5 ‰ (промила) на 1000 върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

РЕШЕНИЕ № 152
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с административен договор №BG06RDNP001-7.
007-0067-C01 между Община Ардино и Държавен фонд
„Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на
община Ардино”, Общински съвет - Ардино одобрява
изменение и допълнение на одобрената структура на
Общинска администрация - Ардино и дейностите към нея,
приета с Решение №23/ 18.12.2019 г. на Общински съвет Ардино (изм. с Решение №64 на Общински съвет - Ардино
от 19.03.2020 г., изм. и доп. с Решение №71 на Общински
съвет - Ардино от 28.04.2020 г., изм. с Решение №127 на
Общински съвет - Ардино от 08.09.2020 г., изм. с Решение
№144 на Общински съвет - Ардино от 21.09.2020 г.) и
създава допълнителна щатна бройка в Раздел „В.2. Дейност „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на
чистотата“ за длъжността „Изпълнител-надзирател“.

РЕШЕНИЕ № 153
І. Актуализира приетата с Решение №38 от 10.02.2020 г.
на Общински съвет - Ардино програма за придобиване,
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, като включва в списъка следния имот:
1. Промишлена сграда (бивша фурна) с проектен идентификатор 81596.21.28.1 по КККР на с. Чубрика, одобрен със
Заповед №РД-18-324/02.02.2018 г. на изп. директор на
АГКК, представляваща едноетажна масивна сграда със
застроена площ 91 кв.м. построена върху държавен поземлен имот от ДПФ, с идентификатор 81596.21.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чубрика,
одобрен със Заповед №РД-18324/02.02.2018 г. на изп. директор на АГКК, номер по преходен план 000099, с площ 661
кв.м., с трайно предназначение на територията - земеделска,
с начин на трайно ползване - складова база. Актуван с акт за
частна общинска собственост №3631 от 07.10.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 154
І. Актуализира приетата с Решение №38 от 10.02.2020 г.
на Общински съвет - Ардино програма за придобиване,
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, като включва в списъка следния имот:
1. Урегулиран поземлен имот III с кадастрален №40 от
квартал 10 по ПУП на с. Боровица, одобрена със Заповед
№555 от 16.09.1983 г., с площ 600 кв.м., отреден за
жилищно строителство. Актуван с акт за частна общинска собственост №3629 от 30.09.2020 г.
РЕШЕНИЕ № 155
І. Открива процедура за продажба на имот, частна
общинска собственост, както следва:
1. Промишлена сграда (бивша фурна) с проектен иденти-
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фикатор 81596.21.28.1 по КККР на с. Чубрика, одобрен
със Заповед №РД-18-324/02.02.2018 г. на изп. директор
на АГКК, представляваща едноетажна масивна сграда
със застроена площ 91 кв.м. построена върху държавен
поземлен имот от ДПФ, с идентификатор 81596.21.28 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Чубрика, одобрен със Заповед №РД-18324/02.02.2018 г. на
изп. директор на АГКК, номер по преходен план 000099,
с площ 661 кв.м., с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - складова
база. Актуван с акт за частна общинска собственост
№3631 от 07.10.2020 г.
IІ. Упълномощава кмета на община Ардино да възложи
на лицензиран оценител изготвянето на оценка за имота
по т.I .

РЕШЕНИЕ № 156
І. Открива процедура за продажба на имот, частна
общинска собственост, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот III с кадастрален №40 от
квартал 10 по ПУП на с. Боровица, одобрена със Заповед
№555 от 16.09.1983 г., с площ 600 кв.м., отреден за
жилищно строителство. Актуван с акт за частна общинска собственост №3629 от 30.09.2020 г.
IІ.Упълномощава кмета на община Ардино да възложи на
лицензиран оценител изготвянето на оценка за имота по т.I.

РЕШЕНИЕ № 157
I. Приема допълнение към Тарифата за определяне на
наемна цена на 1 кв.м. за имоти частна и публична
общинска собственост съобразно вида, предназначението и местоположението им и по групи наематели към
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино,
както следва:
1. За отдаване под наем на покрив и/или фасада на съществуваща сграда и в поземлените имоти към сградите общинска собственост в урбанизирани територии за
поставяне на фотоволтаична централа (фотоволтаични
панели) с мощност до 30 кWp, определя базисна цена,
месечен наем за 1 кв.м. в размер на 1.10 лв. без ДДС.

РЕШЕНИЕ № 158
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земя от общински поземлен фонд на община Ардино, за срок от 10 години, за
ползване по предназначение, както следва:
Поземлен имот 24788.12.143 в с. Дядовци, м. Юркюш,
стопанисвано от общината, с площ 2142 кв. м. първоначална годишна наемна цена 46.48 лв.
II. Упълномощава кмета на общината да организира подготовката и провеждането на търга и да сключи договор
за наем със спечелилия търга участник.
РЕШЕНИЕ № 159
Приема актуализиран план за защита при бедствия.

Мюмюн ДЖИЛА
Зам.-председател
С пълните текстове на решенията можете да се
запознаете в сайта на Община Ардино - www.ardino.bg

ÄÅÒÑÊÈ ÑÂßÒ

13-ãîäèøíàòà Âèëèÿíà ÑÈÌÎÂÀ îò Àðäèíî,
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ñ ÷åòêà è ïåðî
ÌÎßÒ ÃÐÀÄ
À ð ä èí î - ã ð àä ÷ å ìà ë ê î,
â ï ë à í è í à ò à ñ êð è ò î ,
ñ êú ò à í î î ùå ñ â è ò î ,
í î ò î ëê î âà ê ðà ñè âî ,
ê ð àñ èâ î î ùå ñâ èä í î,
ì èë î .

Ç à ì åí òè ñè ðî ä åí ê ðà é ,
è ñòè í ñê è ç åìå í ð àé .
Î áè ÷ àì ï å ñ íè ò å ò è Î ð ô å å âè ,
ï ð åë è âà ù è å ñåí í èÿ ç îâ ,
è ñò è í ñê è ÿ á ëà ã îñë îâ .
Âè í àã è â ì îåò î ñú ð ö å
ù å è ì à ì ÿ ñ ò î è ç à ò å á,
ì îå ïð è ê àçí î ã ð àä ÷å .

ÁÀÁÀ ËÈÍÀ

ÄÅÁÞÒ

Ïðèñòèãíà, íàé-ñåòíå,
áàáà ìè Ëèíà,
íå ñìå ñå âèæäàëè, ñÿêàø ãîäèíà.
Ùå ïååì, ùå ñêà÷àìå è ùå ëóäóâàìå,
äî êúñíî ñúñ íåÿ íèé ùå áóäóâàìå.
Òàêà ùå å, áàáî! Íåäåé ñå ïðåäàâà!
Òè çíàåø, ñúðöåòî ìëàäî îñòàâà.
Çàáðàâÿø çà áîëêà è çà óìîðà,
ãîíèòáà çàïî÷âàìå ñ òåáå èç äâîðà.

Ãëåäà áàáà ñ óñìèâêà ñâîÿòà âíó÷êà,
êàê ñëàäêî ãîâîðè, êàê âäèãà ãëú÷êà.
È äåòñêîòî â ñåáå ñè áúðçî ñúáóäè äîéäîõà é ñèëè... ×îâåê äà ñå ÷óäè!
Íàïóê íà ãîäèíèòå! Òàêà èì ñå ïàäà!
Õàéäå, êàæè ãî: - Îùå ñúì ìëàäà!
È õóêâà ñëåä âíó÷åòî òÿ äà ïîòè÷à...
Òåçè ìèãîâå ñêúïè, òàêà ãè îáè÷à!

ÄÚËÃÀ ÐÀÇÕÎÄÊÀ
Ïàê áÿõìå äíåñ íà ðàçõîäêà,
âèäÿõìå êîçè÷êà, è êó÷å è êîòêà.
Îòêúñíàõ êîêè÷åíöà áåëè,
çàñìåíè - ñåãà ðàçöúôòåëè.
Õîäèõìå ìíîîîãî äàëå÷å.
Îõ, âðåìå çà îòäèõ å âå÷å.

Àëèíà Ñåìåðäæèåâà
„Âå÷å ñúì ãîëÿìà“,
Ñîôèÿ 2020.
Ðåäàêò îð
Âåíåòà Ìèíåâà,
õóäîæíèê
Îëãà Ïàñêàëåâà.

Åñåííà èìïðåñèÿ

ÅÑÅÍ

Åñåí å äîøëà íàâúí!
Ìå÷î ãîòâè ñå çà äúëúã ñúí.
Ðóíòàâåëêà ÷óëà íîâèíàòà,
áúðçà, øåòà èç ãîðàòà ïîñòëà êèëèì÷å
â ñâîÿòà õðàëóïà
çà çèìàòà õðàíèöà òðóïà.
Çàéî íîâ êîæóõ îáëå÷å,
ïðèãîòâè Ëèñà ñâîåòî åëå÷å.
Ìðàâêà-÷åðíîãëàâêà
çðúíöå íîñè,
íå ùå ãëàäóâà,
íèòî ïúê ùå ïðîñè.
Ìúðìîðè Âúë÷î èç ãîðàòà:
- Çäðàâè äà ñà ìè êðàêàòà!
Åñåíòà å âå÷å òóê!
Ùå áðîäÿ ñêîðî
â ìðàç è ñòóä.
Ïðèñìÿõà ìó ñå
åñåííè ëèñòà,
à îáëà÷åòî... çàâàëÿ.
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ÇÎÍÀ

изнесе доклад пред участниците в BioInfoMed' 2020 мащабен международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина. Конгресният център в Бургас събра
учени от цял свят, за да представят най-съвременните
изследвания и иновации в областите биомедицина,
биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота.
Интересът към
първото издание на конференцията доведе до 94 научни
доклади, които
бяха подадени,
като от тях са
одобрени и допуснати за участие 75. Авторите им са
учени и изследователи от Мексико, Индия, Великобритания, Южна Африка, Франция, Австралия, САЩ,
Белгия, Полша, Узбекистан, Македония и други страни. Сред тях се открояват изтъкнати учени от Boston
University и Harvard Medical School, САЩ, от Technological Institute of Tijuana, Мексико и други престижни
университети и научни институти.
Темата на доклада на Хюсеин Йеменджиев е „Откриване на токсичност във води чрез интеркиртериален
анализ“.
„Имаме сътрудничествто с колеги, които се занимават с математическо моделиране и машинно обучение и правим нещо, което, на база информация от сензори, да може да предсказва потенциално присъствие
на токсичност във води според сигналните профили,
които получава. Като лицевото разпознаване по
камерите на телефоните ни, само че тук се разпознава евентуалното присъствие на тежки метали, токсични химикали и т.н. във водите“, коментира доц.
Йеменджиев.

Õóäîæíè÷êàòà Ñåìðà Äîãàí Àê

откри самостоятелна изложба в общинския музей в
Ардино. В нея авторката представя свои портретни
творби от пастели
и смесени техники
в цвят и графика.
Семра е родена в
Ардино. През 1989
година родителите º
Бекир и Гюлшен се
изселват в турския
град Узункьопрю.
Завършва художествената академия

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

Îòã. ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ
Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Ðåäàêöèîíåí ñúâåò

Àðäèíñêè ãëàñ, ÎÊÒÎÌÂÐÈ 2020

„Мимар Синан” в Истанбул със специалност „Изобразително изкуство”. Има магистърска степен по изобразително изкуство от университет „Ататюрк“ в Ерзурум. Докторант в университета „Гази” в Анкара. В
момента работи като преподавател по изобразително
изкуство в университета в Адъяман. Участвала е в
десетки общи и самостоятелни изложби и конкурси в
Турция, България и Флоренция, Италия. През 2019 г. е
сред отличените в конкурса за съвременни художници
на Акбанк в Истанбул.

Ãþíåð Ìóòëó:

„Живея добре в Турция, но душата ми винаги изпитва
носталгия за България, Родопите. Родното място не
се забравя, особено спомените за детските години.
А спокойствието и чистият въздух са несравними“.
Той е роден през 1961 година в с. Бистроглед. През
1972 година заедно с родителите си се изселват в
Бурса. Завършил
е машинно инженерство. Той е
един от основателите на Ардинското сдружение
в Бурса. Организатор е на първите традиционни
туристически
изселнически
екскурзии Бурса Ардино в началото на 2000 година.
Съпругата му Нериман е лекар и също е с корени от
Ардино. Синът им Ялчън е завършил машинно инженерство в Истанбул и в момента работи в столицата на
Португалия - Лисабон.

×åñòèò
50-ãîäèøåí
þáèëåé,
ÀËÏÅÐ ÑÀÌÈ!

Ïîæåëàâàìå òè
îùå ìíîîîãî
ãîäèíè ïúëíîöåíåí
æèâîò, èçïúëíåí ñ
æåëàíèå çà óñïåõè è ñáúäíàòè ìå÷òè!

„Ардински глас“

Àðäèíñêè ãëàñ å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî
Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäèíî, óë. Áåëè áðåçè ¹ 29 l e-mail: ardino@abv.bg

