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Новоизбраните общински кмет, общински съветници
и кметове на кметства положиха клетва
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Момент от тържествената
церемония
ният между избраните общински съветници, който призова всички да бъдат обединени в името на една кауза - благоденствието на хората и с общи усилия да градят по-добро бъдеще за общината.
Тържествената церемония се проведе в
заседателната зала на общината. В нея
взеха участие областният управител на
област Кърджали Никола Чанев, председателят на общинската избирателна
комисия Руска Чаушева, всички новоизбрани общински съветници и кметове на
населени места и граждани.
Председателят на общинската избирателна комисия Руска Чаушева връчи
удостоверението за встъпване в длъжност
на новоизбрания кмет инж. Изет Шабан.
Удостоверения получиха и всички новоизбрани общински съветници и кметове
на кметства. Чаушева поздрави победителите от ДПС и им пожела успешен мандат. Благодари на всички политически
сили, участвали в изборите.
В хода на заседанието новоизбраните
общински кмет, общински съветници и
кметове на кметства положиха клетва и
подписаха клетвения лист, че във всич-

Досегашният кмет на община
Ардино Ресми Мурад връчи на
новия кмет инж. Изет Шабан символичния ключ и знамето на общината, както и огърлицата - символ
на властта.
ките си действия ще се ръководят от
интересите на жителите на общината и
ще работят за тяхното благоденствие.
на стр. 2

Областният управител Никола
Чанев:
- Като представител на държавата ще продължа да подкрепям
всяко действие на местната
власт, което е полезно и градивно.
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Ïúðâî çàñåäàíèå íà íîâèÿ
Îáùèíñêè ñúâåò

Íîâîèçáðàíèòå îáùèíñêè êìåò,
îáùèíñêè ñúâåòíèöè è êìåòîâå
íà êìåòñòâà ïîëîæèõà êëåòâà

Областният управител Никола
Чанев приветства новоизбраните
общински съветници, кмета на
общината и кметовете на кметства за
новия им мандат и им пожела ползотворна работа, диалог и съгласие в
името на Община Ардино. „Като
представител на държавата ще
продължа да подкрепям всяко действие на местната власт, което е
полезно и градивно. В мое лице ще
имате партньор, на чиято помощ и
действие можете да разчитате“,
каза в словото си Чанев.
Досегашният кмет на община
Ардино Ресми Мурад връчи на
новия кмет инж. Изет Шабан символичния ключ и знамето на общината,
както и огърлицата - символ на
властта. В своето послание той призова общинските съветници и кметове на кметства да запазят единството
на общината и на всяка цена и с всички средства да осигурят приемственост в нейната работа.
Новият кмет на община Ардино
инж. Изет Шабан също поздрави
всички новоизбрани общински
съветници и кметовете на кметства
за новия им мандат. „Вие бяхте
избрани от избирателите, за да
работите всеотдайно за интересите на гражданите от община Ардино и тяхното благоденствие. Надявам се, че заедно със съвместни усилия ще бъдем успешни. За мене е

чест и отговорност да нося доверието за бъдещето на общината
през следващите четири години. Ще
направя всичко възможно да включа
гражданите в управлението на
общината. Обещавам, че ще работя
за просперитета на Ардино!“, заяви
новият общински кмет. От свое име
и от името на общинската администрация той връчи на досегашния
кмет на общината Ресми Мурад благодарствен адрес за дългогодишната
му ангажираност в дейността на
общината.
Сезгин Байрам бе преизбран за
председател на Общинския съвет с
23 гласа „за“, предложен от ДПС.
Групата съветници от ГЕРБ издигнаха кандидатурата на Съби Узунов,
който получи само 6 гласа.
„Уверявам ви, че ще бъда безпристрастен и обективен в работата
си в името на общото ни добруване,
в името на общите ни ценности и
стремежа да продължим да работим за превръщането на община
Ардино в по-добро място за живеене
на нас и нашите деца“, каза в изявлението си Сезгин Байрам.
Общинският съветник Съби Узунов
от ГЕРБ поздрави колегите си от ДПС
с категоричната изборна победа и
заяви: „Ще подкрепяме всяко едно
решение на Общинския съвет, което
ще допринесе просперитет и благоденствие на гражданите на общината.“

Ïðåäñåäàòåëÿò
Ñåçãèí Áàéðàì:
- Ùå áúäà áåçïðèñòðàñòåí
è îáåêòèâåí â ðàáîòàòà ñè.
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ДПС
Сезгин Байрамали Байрам
Зюлфие Ниязиева Ибрямова
Мюмюн Рахим Джила
Азис Халибрям Мурад
Шахин Мехмедов Байрамов
Шинка Асенова Аврамова
Альон Насков Хаджиев
Юксел Сабри Исмаил
Бахтияр Фахриев Ходжов
Мюмине Байрам Ахмед
Метин Мустафов Мюмюнов
Павлин Павлов Кръстев
Сунай Фахрединов Салиев
Фатме Нури Махмуд
Мюмюн Наджи Бекир
Айнур Юмеров Юсеинов
Стефан Асенов Терзиев
Реджеб Баязидов Шакиров
Кадир Юсеин Аптикадир
Рукие Фикретова Солак
Сабри Мюмюнов Емрулов
Рамадан Хюсни Фейзула
Алпер Сами Абдурахман

ГЕРБ
Адам Драганов Персенски
Съби Милчев Узунов
Фиданка Стефанова Кисьова
Веселин Янков Чаушев
Красимир Раданов Кичуков
Фахри Мехмед Кафалъ
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ДПС
Мюрен Мехмед Сали
Юзджан Яшар Махмуд
Айсел Юсеин Мехмед
Фикрет Рахим Топчу
Зехни Ариф Емин
Мехмед Ахмед Мюмюн
Турсун Азис Хусни
Сали Шевки Ахмед
Фехим Рахимов Халилов
Гюлистан Сабри Садула
Кямил Мехмедов Кичуков
Билгин Баяров Юзеиров
Фериха Хайри Дикмова
Хълми Мустафа Мустафа
Ахмед Рамадан Емин
Фердун Рафет Али
Мергюл Ахмед Махмуд
Мюзейен Зюлкеф Сюлейман
ГЕРБ
Атанас Асенов Михайлов

- Башево
- Богатино
- Боровица
- Брезен
- Бял извор
- Горно Прахово
- Гърбище
- Долно Прахово
- Ленище
- Млечино
- Падина
- Правдолюб
- Светулка
- Синчец
- Чернигово
- Чубрика
- Хромица
- Ябълковец
- Жълтуша

ÂÈÇÈÒÀ

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан

прие в кабинета си делегация от Сдружението за културно
сътрудничество „Егридерелилер“ в Бурса, начело със зам.председателите Олджай Джошкун, Алпер Коч и Юксел
Юртсевер. Гостите пристигнаха специално да поздравят
новоизбрания кмет на общината инж. Изет Шабан и преизбрания председател на Общинския съвет Сезгин Байрам.
„От все сърце ви пожелаваме успех в управленските дела.
Надяваме се да продължим досегашното добро сътрудничество. Винаги копнеем за родния си край. Той е в нашите
сърца“, заявиха Олджай Джошкун и Юксел Юртсевер. Те
честитиха изборната
победа и благодариха за топлия прием. От името на председателя на Сдружението Айдън Йълмаз връчиха на ардинския кмет плакет с пожелания за успешен мандат. Дариха
му и флага на земляческата общност.
Кметът Шабан и председателят Байрам приветстваха ардинците от Бурса с добре дошли в родния им край. „Винаги сме
имали много добри контакти с ръководството на Сдружението на ардинци в Бурса. Имаме реализирани съвместни
инициативи и се надяваме да продължим ползотворното ни
сътрудничество и занапред“, сподели граданочалникът.

ÂËÀÑÒ
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Â îáùèíà Àðäèíî îò 19 êìåòîâå íà
êìåòñòâà, â ÷åòèðè íàñåëåíè ìåñòà
èçáèðàòåëèòå îòíîâî ïðåäïî÷åòîõà
äàìè äà èì êìåòóâàò. À òå ñà: Àéñåë
Ìåõìåä - Áîðîâèöà, Ìþçåéåí Ñþëåéìàí ßáúëêîâåö, Ôåðèõà Õàéðè - Ñâåòóëêà è
Ìåðãþë Ìàõìóä - Õðîìèöà.
ÀÊÒÈÂÍÈ

Председателят на „МИГ Ардино - Джебел“ инж. Изет
Шабан подписа договори с управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и
управителя на „Панорама-2000“ ООД - Ардино Евгин
Мехмед, както и управителя на „ВИП - 37“ ЕООД Ардино Аднан Юсеинов за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подобряване на
равния достъп до възможностите за учене през целия
живот.
Бенефициентите, кандидатствали с проектно предложение „Повишаване на знания, умения и компетентност на
заети лица в „Панорама-2000“ и „ВИП - 37“ ще получат
безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по проекта
са насочени за предоставяне на обучение за придобиване
на нова професионална квалификация на заети лица,
както и за придобиване на ключова компетентност по
английски език. Изпълнението на договорните задължения започват на 1 декември 2019 г.
***
Одобрен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е и „Артекс“ АД - Ардино,
който ще получи финансиране за следните дейности:
Осигуряване на средства за колективна защита, свързани
с подобряване условията на труд в предприятията; закупуване на ЛПС и специално работно облекло; подобряване на социалния климат в предприятието чрез обособяване, оборудване и обзавеждане на стаи за хранене и отдих;
разработване и внедряване на софтуер за управление на
човешките ресурси; подкрепа за практики за усъвършенстване системите за управление на човешките ресурси и
опазване на околната среда.
Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Европейски социален фонд. Срокът за изпълнение на договора е 15 месеца, считано от 1 декември 2019 г.
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ

íà èíæ. Èçåò ØÀÁÀÍ,
êìåò íà Îáùèíà Àðäèíî

Да бъдем заедно с грижа към хората
и бъдещето на общината!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Движението за права и свободи от създаването
си на 4 януари 1990 година, досега, се превърна в значим обществен фактор в политическия
живот на Република България и в страните от
Европейския съюз.
С мандата на Движението за права и свободи
Република България е пълноправен член на
Европейския съюз и НАТО.
Като либерална, демократична и реформаторска партия е пълноправен член на Европейската либерална, демократична и реформистка партия, а от 2003 г. и на Либералния интернационал.
Неизменен участник е в управлението на
община Ардино от началото на демократичните промени, с постоянна грижа и внимание за
нейното развитие.
Ръководейки се от основните принципи на
Европейския съюз, Програмната декларация
на ДПС и законодателството на Република
България, сме призвани заедно да продължим
да работим за по-нататъшния просперитет на
община Ардино.
Убеден съм, че с вашата подкрепа ще допринесем за постигане на общите цели на нашата
общност и българския народ за по-качествен
живот.
Полагаме усилия за устройството и развитието
на общината и на населените места. За целта
имаме визия и план за развитие на община
Ардино.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Моите приоритети през мандат 2019 - 2023 г. са
насочени основно към:

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Екология
• Реализиране на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване и разширяване на водоснабдителната и канализационна мрежа гр. Ардино“.
• Смяна на етернитовия водопровод, изграждане
на нова канализационна мрежа и пречиствателна
станция за отпадъчни води.
• Интегриран проект за устойчиво управление на
водите в с. Бял извор, с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.
• Реконструкция на водопроводната мрежа на с.
Жълтуша и изграждане на канализация за отпадъчни води с пречиствателна станция.
• Изграждане на водопроводна и канализационна
мрежа в с. Падина.
• Изграждане на канализации и смяна на водопроводна мрежа в селата Млечино, Горно Прахово и
Боровица.
• Приключване на корекцията на р. Ардинска, с цел
благоустрояване и предотвратяване на наводнения.
• Водоснабдяване на група населени места - Долно
Прахово, Дедино, Горно Прахово, както и населените места, където има режимно подаване на вода.
• Работа по оптимизиране и модернизиране на
системата за управление на отпадъците.
• Изграждане, реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа на територията на общината.
• Благоустрояване на населените места на територията на общината.
• Изграждане на индустриална зона в гр. Ардино.
Енергийна ефективност
• Смяна на горивата и енергоизточниците в сградите, публична общинска собственост, общински училища, детски градини и други в гр. Ардино и в селата Жълтуша, Падина, Горно Прахово,
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Млечино, Боровица.
• Смяна на уличното осветление на територията
на общината с енергоспестяващо.
• Саниране на многофамилни жилищни сгради в
гр. Ардино.

СОЦИАЛНА СФЕРА
Образование
• Оптимално функциониране на мрежата на
общинските училища и детски градини.
• Поддържане, ремонт на сградите и модернизиране на детските заведения и училища.
• Изготвяне на образователни проекти за кандидатстване по Оперативните програми на Европейския съюз.
Култура, спорт и туризъм
• Организиране на общински, областни и международни културно-масови прояви по ежегоден
календарен план.
• Организиране на методическа помощ и осигуряване на финансови средства за читалищата в
общината.
• Изготвяне на проекти за опазването, популяризирането на достъп до недвижимите културни
паметници: „Асара“ - с. Башево, „Калето“ - Ардино, крепостта при с. Боровица и други.
• Разширяване дейността на Общински музей Ардино по изучаване, популяризиране и опазване
на недвижимото и движимо културно наследство.
• Приоритетно развитие на туризма в общината.
Продължаване на дейностите по изграждането
на туристическата инфраструктура. Подобряване на туристическата инфраструктура на КТК
„Белите брези“.
• Подпомагане на настоятелствата за поддържане и
ремонт на религиозно-култовите сгради - джамии,
месчити, църквата в Ардино и гробищните паркове.
• Организиране на спортно-състезателна дейност
по ежегоден спортен календар с общинско,
местно и международно значение.
• Подпомагане дейностите на спортните клубове,
чрез ремонт и поддържане на спортната база и
финансиране.
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• Поддържане, модернизация и изграждане на
необходимата спортна инфраструктура на територията на общината.
Социални дейности
Предвид демографската ситуация в община Ардино, социално-икономическите условия и географски дадености, ще бъдат положени усилия за
продължаване предоставянето на съществуващите социални услуги. В момента общината предоставя над 10 вида социални услуги.
Ще бъдат създадени нови социални услуги, насочени към уязвими групи, които ще се предоставят
в общността, например в центровете за настаняване от семеен тип за възрастни хора, за временно
настаняване и други.
Здравеопазване
• Създаване на организационни и финансови
предпоставки за нормалното функциониране на
МБАЛ - Ардино като лечебно заведение за болнична медицинска помощ, разположено в отдалечен, рисков планински район.
• Участие на община Ардино в реализирането на
проект по ОП „Региони в растеж“ за изграждане и
ремонт на сградния фонд, цялостно оборудване и
обзавеждане по изискванията на медицинския
стандарт на филиала на Центъра за спешна медицинска помощ - Ардино.
• Предприемане на мерки за допълнително материално и финансово стимулиране на лекари за
заемане на свободните практики за доболнична
медицинска помощ в селата.
• Организиране на скрининги с МБАЛ и специализираните болници за профилактика на различни видове заболявания.
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА
• Осъществяване на партньорство и сътрудничество с малкия и среден бизнес.
• Приемане на местна нормативна уредба в съответствие със законовата уредба за подпомагане и
развитие на бизнеса.
на стр. 6
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от стр. 5

Да бъдем заедно с грижа към хората
и бъдещето на общината!

• Изграждане на бизнес-информационен център.
• Реализиране на Стратегия за местно развитие по
подхода „ВОМР“.
• Актуализиране на Наредбата на Общински
съвет - Ардино за насърчаване на инвестициите в
община Ардино.
• Реализиране на дейностите в Горския стопански
план за общинските гори за създаване на заетост,
подпомагане на населението и пълноценно оползотворяване на горските ресурси.
• Приоритетно предоставяне на общински земи и
пасища за развитие на животновъдството и растениевъдството на потенциални земеделски производители.
• Предоставяне на урегулирани поземлени имоти
по Регулационния план на Ардино и индустриална зона за разкриване на малки производства.
• Работа по търсене и привличане на инвеститори
за инвестиции в община Ардино.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
• Работа по създаване на електронна община,
платформа за участие на свободните и активни
граждани в процеса на управление на общината.
• Подобряване на качеството на обслужването на
населението чрез повишаване на компетентността и капацитета на служителите в общината.
• Атестиране на служителите в Общинска администрация и звената, с цел повишаване на професионалната им квалификация, компетентност и
култура на обслужване.
• Информационно обслужване на населението на
община Ардино чрез общинския вестник „Ардински глас“ и интернет страницата на общината.
• Осъществяване на добро взаимодействие и
сътрудничество с държавните институции и
неправителствените организации.
• Участие на гражданското общество при разрешаването на проблемите в общината.
• Организиране на трансгранично сътрудничество
с общини от Европейския съюз - Гърция, Италия,
Австрия.
• Поддържане и укрепване на добрите приятелски
отношения с община Нилюфер, община Картал и
община Къркларели.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Моята програма за управление на община
Ардино (2019-2023 г.) е интересна, достъпна,
прагматична и реалистична.
Насочена е към цялото население на общината
и всички населени места.
Съзнавайки отговорността си пред вас за очакванията ви за развитието на община Ардино,
разчитам и на вашата искрена подкрепа!
Заедно можем повече!

TEBRİKLERDEN

• Ekim/Kasým 2019 •

Hazırlayan: Saffet EREN

Sayın Müh. İzzet İzzet ŞABAN
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı

Bulgaristan’da yapılan yerel seçimler sonucunda, Eğridere Belediye Başkanlığı görevine
seçilmeniz nedeniyle, şahsınızı içtenlikle kutluyoruz.
Yeni
dönemde
Meclis
Üyelerimiz,
Muhtarlarımız ve Eğridereli hemşehrilerimizin
destek ve katkılarıyla önemli projelere imza
atacağınıza inanıyor, Eğridere’ye hizmet yolunda yanınızda olduğumuzu ifade ederek, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyoruz.

Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği Yönetim Kurulu Adına
Aydın YILMAZ
Başkan

Sayın Sezgin BAYRAM
Ardino (Eğridere) Belediye Meclis
Başkanı

27 Ekim 2019 Bulgaristan’da yapılan
yerel seçimler sonucunda, Eğridereli
hemşehrilerimizin güven ve desteğiyle yeniden Eğridere Meclis
Başkanlığı’na seçilmeniz nedeniyle, şahsınızı içtenlikle kutluyoruz.
Tarih ve Kültür Başkenti Bursa’da yaşayan soydaşlarımızın
köklerinin uzandığı Eğridere için, Meclis üyelerimiz ve hemşehrilerimizin de katkılarıyla önemli projelere imza atacağınıza dair inancımızı ifade etmek istiyoruz.
Eğridere ile Bursa’da yaşayan hemşehrilerimiz arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı güçlendirmek üzere, her zaman
olduğu gibi ortak etkinlikler gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz.
Yeni hizmet döneminde, şahsınıza ve Belediye Meclis üyelerimize üstün başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim
Kurulu Adına
Aydın YILMAZ
Başkan

Ardino Başkanları

ANILARIN SESİ

Evlerin anıları büyüktür; yıkılmış olsa da çatısı, silinmiş olsa da boyası, dökülmüş olsa da
sıvası, binlerce kilit de vurulsa kapısına yüreğin mabedidir o evler... Baktıkça aklına çocukluğun gelir, basma fistanlı ninen gelir, masallar diyarı deden gelir, sevgiyle kurulmuş sofralar, sabun kokan yataklar, şeker tadında bayramlar gelir...
Ah o gidenler! Giderken çocukluğumu da
götürdüler... Perdeleri kapalı ev denli gönlü
kapalı bir çocuğum artık; masallarım ve bayramlarım yok benim, yok...
Şükrü ŞENTÜRK
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ÇANDIRLILAR BULUŞTU
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Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nde, Ardino'ya
bağlı Svetulka (Çandır) köyünün Bursa'da yaşayan eski ve
yeni göçmenlerle bir buluşma düzenlendi. Buluşmanın
amacı; Türkiye'ye 1935, 1950, 1968-1978 yılları arasında
ve ayrıca 1989 yılında zorunlu göçe tabi tutulan göçmenlerle yakından görüşme, tanışma, kaynaşma ve hasret
gidermekti. Buluşma zamanı çok coşkulu ve heyecanlı
geçti. Tertiplenen toplantıya katılan, Çandır doğumlu olan
ünlülerimizden Ertuğrul Yalçınbayır ve Hayati Korkmaz
hemşehrilerine moral verdiler. Her iki eski milletvekilimiz
ayakta alkışlandılar. Katılımcıların arasında çok sayıda
doktor, mühendis, öğretmen, birçok meslek sahibi ve
sanatçı grubu yer aldılar. Konuşmalara geçilmeden önce,
buluşmaya iştirak eden göçmen topluluğuna renkli ve
mütevazi bir sabah kahvaltısı sunuldu. Çandırlılar, kahvaltı esnasında sıcak ve güzel kokulu çaylarını yudumlarken,
kendi aralarında bol bol sohbet ettiler ve özlemlerini giderdiler.

Çandırlılar buluşmasından bir kare

Sabah kahvaltısından sonra, konuşmalara geçildi. Sözü ilk
alan Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı
Aydın Yılmaz oldu. O, katılımcıları saygı ve sevgiyle
selamladı. Başkan Yılmaz konuşmasının başında,
"Doğrusu, Çandır köyünün bu kadar kalabalık ve birlik
berberlik içinde olduğunu ilk defa görüyorum. Bundan bu
heyecanımı ve sevincimi sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim. Bu çatı altında bulunmaktan ve sizlerle beraber
olmaktan çok duygulandım ve de gururlandım!" Ve sözlerine devamla: "Bu iyimser atmosferde, burada bulunan
göçmen kardeşlerimi, şahsım ve derneğimiz adına bir kez
daha saygı ile selamlıyorum!" dedi. Başkan Aydın konuşmasının sonunda, üyelik konusuna da değindi ve bu topluluğu Eğridereliler Derneği'ne üyelik kaydı yapmaya davet
etti. Ancak bu yolla derneğimiz, daha geniş ve olumlu
etkinliklere ulaşabileceğini hatırlattı. Dernek başkanı
konuşmasına son vermeden önce şu sözlerine önem verdi:
"Derneğimiz, Bursa'da kurulu ve mevcut olan göçmen derneklerinin en yoğunudur. Bu yüzden etkinlikleri ve başarısı sıralamakla bitmez. Çandır köyü adına da kayıtlı kaba-
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rık bir üyelik listemiz var.
Burası benim annemin köyüdür. Bundan dolayı, bu köyle
olan ilişkimi hiç kesmedim ve
bu bağlantıyı hâlâ sürdürüyorum. Ne de olsa,
Çandır’la benim de kan bağım
var. Çünkü çocukluğumun
yarısı orada geçti. Bu sebepten, sizlerle çok umutluyum ve
sizlere güveniyorum. Bunu
Eğridereliler Dermek
böyle biliniz!"
Başkanı Aydın Yılmaz
Sonbahar mevsiminin günlük
ve güneşlik bir gününde gerçekleşen Çandırlılar buluşması çok olumlu bir ortamda geçti. Ata topraklarından çocuk
yaşta ayrılan göçmenler, bugün artık birer yaşlıdırlar. Her
iki kuşaktan; yaşlı ve gençler geçmiş yılların özlemini yad
ettiler. Buluşmada, Eğridereliler Derneği'nin kurucu üyelerinden Dr. Fevzi Yılmaztepe, Dr. Kadir Kabakçı, Diş hekimi Rafet Altındiş ve Naci Kale hazır bulundular. Kurucu
üyeler bu defa da gelenleri yalnız bırakmadılar. Oradaki
duruşları ile üyelere örnek oldular ve onur verdiler.
Tertiplenen dayanışma gününde, köyün üç renkli ismi ve
siması dikkatleri çekenler arasındaydı. Bunlardan biri
Doç. Dr. Gülbüz Güler. Kendisi İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesidir ve Dahiliye uzmanıdır. Dr. Nedret Kolsal, Kadın Doğum uzmanıdır. Dr.
Aygün Küçükerdoğan ise Çocuk Hastalıkları uzmanıdır.
Üçlü doktor grubu, hemşehrileri tarafından çok takdir edildi ve alkışlandılar. Dünün üç küçük kız çocuğu, günümüzde üç uzman doktor olarak insanlara şifa hizmetindedirler.
Aynı zamanda Çandır’ın gururu oldular. Onlar, bu çatı
altında geçmişi
ve çocukluk günlerini konuştular.
Bursa ve diğer
şehirlerde yaşamını ve geçimini
sürdüren Çandır
kökenli göçmen
camiasının katılımı gönül alıcıydı.
Rodop dağlarının
y e ş i l l i ğ i n e Üçlü doktor grubu; Gülbüz Güler,
gömülmüş
ve Nedret Kolsal ve Aygün
koynuna yuva Küçükerdoğan
yapmış olan şirin Çandır köyünün eski ve yeni göçmenlerini birbirine yakınlaştırmış olmakla beraber, aradaki
dayanışmayı da güçlendirmiş olduk kanısındayız.
Köyümüzün göçmenleri sevgi ve mutluluk içinde evlerine
döndüler. Ayrılmadan evvel, ileride geniş bir zamanda
yeniden buluşmak üzere birbirilerine söz verdiler.
Mümün ALTINDİŞ
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YÂRİN YANAĞINDAN GAYRI HER ŞEYDE,
HER YERDE ORTAKLIĞI SAVUNAN ŞAİR
SUYUN ÖTESİNDEN YAZILAR

Ortaokuldayken Ekim Devrimi’nin yıldönümü törenlerinde Nazım Hikmet’in şiirlerini okurdum hep: Salkım Söğüt,
Ustamızın Ölümü, Kerem Gibi. Üniversiteli yıllarımda
şairin sekiz ciltlik Bütün Eserleri yayımlandı Sofya’da.
İşte o zaman bir yandan memleketinden insan manzaralarını anlatan, öte yandan dünya coğrafyasını kapsayan şiirlerine bir sarıldım, bir daha da ayrılmadım. Bulgaristan
koşullarında ustamızın yapıtları özgün Türkçe’ye susayanlara merhem oldu. Şiirleri, oyunları, romanları, öyküleri,
masalları ve diğer sanat yazıları ile bize anadilimizin engin
yaylasında özgürce koşma olanağı verdi.
Nazım Hikmet’in şiirlerini okuyup şiir yazdığım oldu.
Fakat ona hiç öykünmedim .Yalnız onun biçim üzerinde
yaptığı çalışmalarından yararlandım. Onun yardımıyla
hece ölçüsünün kafesinden kurtuldum. Bir de sanatçının
ve sanatın ezilen insanlardan yana olması gerektiğini
ondan öğrendim.
Beni en çok etkileyen Simavne Kadısı Oğlu Şeyh
Bedrettin Destanı olmuştur. Şair, Ahmedin Hikayesi’nde
Balkan Harbi öncesinde dokuz yaşındayken dedesiyle
Rumeli’de bir köylüye misafir olduklarını anlatıyor.
Tanıttığı köylü tıpkı babam gibi mavi gözlü ve bakır sakallıymış. Büyükbabam da öyleymiş. Yoksa şairle dedesi o
yıllarda bize mi uğradılar diye düşündüm kaç kez. O denli
yakınlık duydum.
Düzeni sosyalist olmasına karşın,Türkleri her fırsatta aşağılayan bir ülkede neyimizle övünecektik? Komşu ulusları ezmişiz. Bulgarları beşyüz yıl egemenliğimizde tutmuşuz. Yüzümüze sık sık bu gerçekler vurulunca eziklik duygusu yaşıyorduk. Şeyh Bedrettin Destanı’nı okuyunca
Türk olmakla gurur duydum. Belki de Spartaküs’ten sonra
halk yığınlarını ilk ayaklandıran Simavne Kadısı Oğlu
Şeyh Bedrettin idi. Üstelik yârin yanağından gayrı her
şeyde, her yerde ortak olmak üzere.
Bugün ulusallığı reddedip evrenselliğe soyunan kimi
yazarlar Türk olmaktan utanırken, Nâzım Hikmet 30’lu
yıllarda tarihimizde ‘milli gurur’ öğesi aramıştır. Şeyh
Bedrettin’i, Börklüce Mustafa’yı,Torlak Kemal’i bulmuştur. Kendisinin de belirttiği gibi Aydınlı ve Deliormanlı
Türk köylüler, Sakızlı Rum gemicileri ve Yahudi esnafını
kardeş bilen bir hareket doğurmuştur. Nâzım Hikmet,
Kuvayı Milliye, Türk Köylüsü, Yalınayak vb. yapıtlarında
da ulusal değerlerimizi ölümsüzleştirerek dünya şiirinde
yerini almıştır.
Öte yandan ben Deliorman’ı bu denli güzel anlatan başka
bir şairin dizelerine rastlamadım:
“Bu orman ki Deliormandır gelip durmuşuz
demek Ağaçdenizinde çadır kurmuşuz.
‘Malüm niçin geldik,

malüm derdi dermanımız’ diye
her daldan her köye bir şahin uçurmuşuz.
Her şahin peşine yüz aslan takıp gelmiş,
Köylü bey ekinini, çırak çarşıyı yakıp
reaya zinciri bırakıp gelmiş.

Yani Rumelinde bizden ne varsa tekmil
kol kol Ağaçdenizine akıp gelmiş…
Bir kızılca kıyamet
Karışmış birbirine
et, insan, mızrak, demir, yaprak, deri
gürgenlerin dalları, meşelerin kökleri.
Ne böyle bir âlem görmüşlüğü vardır,
Ne böyle bir uğultu duymuşluğu var
Deliorman deli olalı beri...”
Sonra:
“Şu Varna deli etti beni,
divane etti.
Domates, yeşil biber, kalkan tavası,
radyoda Ha uşaklar, Karadeniz havası,
rakı kadehte arslan sütü, anason,
ay anason kokusu,
ahbapça, kardeşçe konuşulan dilim...
A be islâh be halim...
Şu Varna deli etti beni,divane etti...” diyen şairi ben nasıl
sevmem.
UNESCO’nun Mevlâna ve Yunus Emre’den sonra bir
başka şairimizi, Nâzım Hikmet’ i yüzüncü doğum yılı
münasebetiyle kutlamayı tüm dünya uluslarına salık vermesi bizi onurlandıran, göğsümüzü kabartan bir girişimdir.
Çünkü bir Türk şairi olan Nâzım Hikmet Ran, aynı zamanda bir dünya şairidir. Şiirinin kökü yurdunun topraklarında
bulunmakla, dallarıyla bütün topraklara, Doğuda, Batıda,
Güneyde, Kuzeyde uçsuz bucaksız topraklara, o topraklar
üzerinde kurulmuş medeniyetlere, büyük dünyamıza uzanmaktadır.
Şiirinin gücünü işçi ve insan haklarını savunmak için kullanmıştır. Ulusların bağımsızlığı ve kardeşliğinden yanadır. Her türlü silahlanmaya, hele nükleer silahlanmaya karşıdır.
Yeryüzü umutları adına başka yıldızlarda barış elçimizdir;
“Bedava ekmek ve bedava karanfil adına / mutlu eneklerle dinlenmeler adına. Yârin yanağından gayrı her yerde ve
her şeyde hep beraber diyebilmek adına...”
Bu dünyada kardeşçe, insanca yaşamak, güneşli günler
görmek isteyenler sonsuza dek Nâzım Hikmet’in şiirleriyle haşır neşir olurlar.
Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU
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KADERİN NAMELERİ
KÂŞİF’İ ANALIM

Sanki bugünmüş gibi anımsıyorum. Bundan kırk yıl
önce,1967’nin kış tatili. Smolyan Öğretmen
Enstitüsünde okuyan ablam kapağı açık mora bakan bir
küçük kitapçağız getirmişti. Bu bir şiir kitabıydı.
Nedense, daha o yaşlarda şiirlerde beni büyüleyen bir
sır, bir cazibelik buluyordum. Kitabın adı da tam bir
muamma: Saniye!
Şair, bir Rodop efsanesini fevkalade bir ustalıkla dile
getirmişti. İlk dörtlüğü daha okur okumaz beynime
kazınmıştı:
“Tanyeri, tıpkı bir Rodop kadını
Fırlatıyor üzerinden feraceyi
Dağ, taş, orman, minare
İçercesine ayın gölgesini...”
Aylar, yıllar geçmişti aradan. O küçücek kitap nasılsa
kaybolup gitmişti. Ama bu dörtlük bir türlü silinmiyordu belleğimden. Galiba 1985’lerde olacak. Artık şiir
benim de dünyamın bir parçası haline dönüşmüştü.
Tanıdık bir yazar arkadaşıma yukarıdaki dörtlüğü okuyuverdim. Bu dizelerin müellifi kimdi? Nereliydi?
“Saniye” adı ile bilinen bir kitap geçmiş miydi eline?!
Ne yazık ki, bu yazardan “Saniye” ile ilgili hiçbir bilgi
alamadım. Hatta saçmaladığmı bile söyledi, ”feraceyi
kim şiir konusu yapar!” anlamında. Oysa ben bu efsaneden etkilenerek bizzat Rodop kadını üstüne bir şiir
bile yazmıştım. Besbelli ki, ‘bizim adam’ kendini bulutlar arasında görüyordu...
Bu bir bakıma önemsiz olayı günümüzün yargı değerleri ile ölçmeye çalışıyorum. Demek ki, koyu bir komunist anlayışla karşı karşıya gelmişim. Baltayı taşa vurmuştum. Daha sonra anladım ki, bu zat Kâşif’in okul
arkadaşıymış. Kâşif’ten, onun eserlerinden niçin söz
edilmediğini, onu niçin unutulmuşların saflarına alındığını çok geç fark edecektim!
Bu çok geç oldu, dedim ya, neredeyse otuz iki yıl sonra.
Ben, bunca yıl sonra Koca Şair ile başbaşayım.
Kendisiyle görüşmek, karşılaşmak nasip değilmiş!
Kaderine kurban gidenler olur. ”Saniye”nin şairi de
genç yaşta kaderin kurbanı oluyor.
Kâşif, kaderine kurban giden ilk Rodop büyüğü değildir. Ne ilki ve sonuncusu. Ama Rodop insanı, kendi
ulularını gönlüne kazımayı ezelden bilir. Unutmaz
onları. Aç yatar, susuz kalır gene de unutmaz.
Kâşiflere bildiğimiz o görkemli törenler, gösterişli sulu
boyalı reklamlar da gerekmez bu yüzden. Anıtlara, lev-

halara da gerek duyulmaz. Onların şiiri insanlıkla, doğa
ile öylesine iç içe olmuştur ki, silmek yok etmek
imkansızdır. Doğanın, nesillerin nabzı ebediyete dek
Kâşiflerin nabzı ile atacaktır.
Bundan birkaç hafta önceydi. Smolyan civarında oturan
bir sanatçı arkadaşa konuk olduk. Laf lafı açar derler
ya, söz bu kez de Kâşif Kapsızov’a vardı. Hanesahibi
ile çok iyi tanışıyorlarmış. ”Bende onun tüm kitapları
bulunur. Hatta bazılarını bizzat imzalamıştır da...”
Böyle bir açıklama gönlümüze merhem gibi geldi.
Raftan dört kitap çıkarıverdi. Aralarında kırk yıl önce
gördüğüm o mor kitapçık da vardı. Kalbim neredeyse
yerinden fırlayacaktı. Aradığım kitapçık! Birden kendi
kendime bozuldum. Ağlamak geldi içimden. Hüngür
güngür... Bir de suçluluk duygusu kabardı canevimden.
Bunca yıl, evet, neredeyse yarım asır. Kaderin kurbanı
olan bir şairin şiirlerinden nasıl uzak durabilirim?!
Şiir kitaplarını, su içer gibi, balsam gibi bir çırpıda okudum. ”Irmakların Sonu” kitabını da öyle. Büyük bir
yaratıcı, yüce bir yürek, can insan duruyordu karşımda
sanki. Hele romanda izlerini çoktan kaybettiğim okul
arkadaşlarımı buluyorum. En önemlisi, çocukluk yıllarında beni şiir dünyasına götüren insanla karşılaşıyorum şu anda.
Hayallerimin kucağındayım. Bana öyle geliyor ki, şu
alemde hiçbir şey tesadüf değildir. Şeytan var ya, şu kör
şeytan!? Hiç işi gücü yoksa, yüz kere, bin kere yolumuzu kessin, istediği kadar hilekarlıklar düşünsün, yazılanlar yozmaz. Hele şiirden söz edersek, asla... Şiir de
bir usta elinden çıkmışsa...
Kâşif Kapsızov’un elli yıllık yaşamına sığdırdığı eserleri bağrıma basınca bir çoşku, bir hırs, bir doyumsuzluk duygusuna kapılmış gitmiştim. ”Okyanusta bir
damlayım / Ve öyle de kalmak istiyorum...” diye haykıran adamın doğduğu büyüdüğü yerleri görmek için can
atıyordum.
Doğu Rodoplar’ın incisi Aladağ eteklerinde bulduk şairin köyünü. Evi harabelere dönüşmüş. Duvarları hala
bir öylesine direniyor. Ben de bir Rodop evladıyım.
Ama kıskandım köyünü Kaşif’in. Bir başkalık seziyordum buralarda. Dereler, dağlar taşlar, ağaçlar kuşlar
benim bildiklerim değildi. Kulaklarıma birtakım sesler
geliyordu, seslere bir anlam veremiyorum. Bu sesler
Kâşif’i anlatıyorlardı...
Emel BALIKÇI
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Две култови места с името
ОРЛОВИ СКАЛИ
ПАЗЯТ ДУХA НА РОДОПИТЕ
Д

ве места в Източните Родопи носят
името „Орлови скали”. Едното се
намира на 3 километра от град
Ардино и до него има изградена много
добра инфраструктура за туристите. Другото се намира край село Сърница в община
Минерални бани. До него също има изградена туристическа пътека с маркировка.
Отдавна имах желанието да посетя и двата
обекта, защото знаех, че това са древни светилища на траките, а може би и на хората
населявали тези места преди тях.
Нека започнем с това, че нито едно от старите турски имена на тези местности в
буквален превод не означава „Орлови
скали”. Старото име на скалите край Ардино е Кузгун кая, което в превод означава
Гарванова скала. Местните хора пък наричат скалите край Сърница Доган кая, което
пък означава Соколови скали. Но нека не се
губим в превода, моето желание е да разкажа за общото и разликите между едното и
другото светилище. Несъмнено обединяващият елемент и доказателството, че това са
древни светилища са изсечените ниши. И
до днес не е изяснено от археолозите за
какво са били използвани нишите. Подобни
скални изсичания има на много места в
Родопите. Според мен е абсурдно да се
твърди, че това са погребални урни, където
е полаган праха на знатни личности. Някои
учени с по-силно развинтено въображение
правят предположения, че нишите са резонаторни кутии, които помагат за връзката
между земята и небето. Трети определят
нишите като надписи, подобни на морзовата азбука. Не давам предпочитания на нито
едно от всичките тези предположения.
Най-напред прочетох за Орлови скали край
Ардино, но по една или друга причина все
отлагах моето посещение до тях. После
нещата се развиха така, че трябваше за
първи път да се докосна до мястото наречено Орлови скали край Сърница. Имах
задачата да снимам документален филм за

националния курорт Минерални бани и
организирах по този повод малка международна експедиция, която посети и древните мегалитни паметници край Сърница.
Казвам мегалитни паметници, защото тук
освен изсичанията на скалните ниши има и
изсичания на човешки лица. Знаех, че за да
заснема за филма едното от тези лица,
трябваше да се кача на самата скала, която
не е островърха, по-скоро наподобява на
плато върху отвесни скали. Местните ми
бяха разказвали историята за техен съселянин, който се качил на скалата и след това
три дни не успял да слезе от нея. След
кратки напътствия, дадени от местния ми
водач се изкатерих с помощта на алпийско
въже до върха, оборудван с миниатюрна
видеокамера. Отдъхнах няколко минути
горе, на близо 40-метровите скали и тръгнах по естествен улей в скалата. В самия
му край просто застинах. Гледката на
човешкия профил беше толкова величествена, че ме накара да изтръпна. Това
можеше да бъде сътворено единствено от
богове и за богове. Снимах и тръгнах
обратно надолу по въжето, но този миг
върху това мегалитно светилище бе едно
от най-зашеметяващите приключения в
живота ми, което ме накара да се почувствам толкова малък и нищожен.
По-късно, за да установим дали това е така,
на мястото доведохме и покойната вече
проф. д-р Ана Радунчева, която установи,
че образите действително са изсечени от
човешка ръка и то във времето, когато хората още не са познавали желязото. Тя дори
уточни, че това е било няколко хилядолетия
преди цивилизацията на траките, които покъсно също са използвали тези светилища.
Походът до Орлови скали край Ардино ми
се стори просто като магистрала, защото
няма къде да се загубиш. Казаха ми, че мога
да стигна съвсем близо до мястото с автомобил, но ние с моето семейство избрахме потрудния начин - да вървим пеша. Там, къде-
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то свършваше асфалта имахме две опции да вървим по Пътеката на поезията или да
изберем по-краткия но есктремен път.
Предварително знаех, че Пътеката на поезията, с която е маркиран маршрутът до
Орлови скали съдържа стихове на ардинските поети Сабахаттин Али, Наджи Ферхадов, Саффет Ерен, Кръстьо Димитров,
Фаик Исмаил Арда, Дамла Кочева, Недялка
Тодорова, Сабина Садова.
Стигаме светилището Орлови скали край
Ардино, където има изсечени изключително много ниши. Успях да преброя 97, но не
съм сигурен дали това е точния брой. Да
стигнеш до върха на скалите, е също толкова трудно, колкото и при светилището
край Сърница. Явно, свещените места не
могат да бъдат достъпни за всеки. Тук не
виждам изсечени човешки лица, но горе
върху скалите има други образи на животни. Някои виждат в тях крокодил, но за
мен това е дракон. Драконът има много
осезаемо присъствие в източните религии,
където той е повелител на огъня. Не искам
да навлизам в дълбок мистицизъм, но
когато говорим за мегалитни паметници
определено знам, че те са живи и продължават да излъчват с честоти, които ние не
винаги долавяме. За себе си, мога да кажа,
че след посещение на такива обекти, обичайните болежки по тялото ми изчезват за
определен период от време.
А относно тезата, дали Орловите скали са
наистина орлови или не, това няма абсолютно никакво значение. Важното е всички
ние да знаем, че в тях е вложен духът на
древните цивилизации, важно е да се опитваме да долавяме техния глас и скритата
мъдрост в структурата на камъка. Ненапразно Изтокът е писал своите послания
върху камък, а за Пътеката на поезията стиховете, издълбани върху камък биха били
едно наистина сериозно послание към
бъдещите цивилизации, които неизбежно
ще дойдат след нас.
Живко ТЕНЕВ

Р
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ефие кротко и с отмерени движения извършваше всички
необходими действия, за да е
готова за старта на тютюневата сеитба в този отрязък от имотите на
семейството. Те бяха разпръснати на
много места поради песъчливата и
недотам плодородна земя на Родопа.
Но прадедите на мъжа º при покупка
бяха ги подбирали все на южни склонове, за да грее слънцето реколтата
възможно по-дълго през годината и
да се случи златен тютюн. А тази бе
една от най-отдалечените ниви от
дома на Рефие. Теренът бе доста
стръмен и полегат, но след оранта и
подготовката на почвата тя бе пръхнала и мека, за да поеме крехките
стъбълца на тютюневия разсад.
Младата булка току-що бе накърмила малкия Байрам и той спеше
кротко, без звук, поставен на завет
в плиткия овраг между нивите,
повит в топло пухкаво одеяло на
синора с комшийската нива.
Рефие чевръсто действаше с мотиката, за да оформи тройка успоредни
редове, да започне сеитбата, че от
пролетната омара и задуха тютюневите фиданки, оскубани рано сутринта, росни-росни от меките и
влажни лехи, можеха бързо да увяхнат. Тогава - иди го хвърли посева в
близкото дере. С отсечени еднакви
движения на садилото, чийто връх
се забиваше почти винаги на еднаква дълбочина, че да покрие крехкото
стебло на фиданката до оформените
2-3 листа, наведена и целенасочена
отляво надясно, трите реда се пълнеха със зелени фиданки. Притискайки нежното стебло с малко, но
достатъчно пръст, селското момиче
оформяше със садилото и малка
дупчица за първото поливане със
свежа водица. Лейката стоеше до
големия варел, напълнен вчера от
свекър º с доведена вода от близката
река, с черните като смок извити
маркучи до нивата. Понадигайки
превития кръст, след като я заболи
малко повечко, освен че си отпочиваше, но и поглеждаше към билото
на върха, откъдето очакваше всеки
момент да се появи голямото º дете
Гюлзаде, ученичка във втори клас.
Трябваше да са приключили вече
занятията в училище и тя знаеше, че
майка º е сама-саминка на нивата.
Ала слухът º инстинктивно бе наострен към оврага, където все още
кротко спеше Байрамчо.
Краят на май е, а стана толкова задуш-
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но - помисли си Рефие, все едно е средата на лятото. След полятите все още
омърлушени тютюневи стръкове автоматично следваше пак същото действие отначало, така че без да се
офлянква, Рефие хвана мотиката и
започна да разчертава следващите 3
хоризонтални реда. Когато пак се
надигна, за да спре за момент прималяващата болка в кръста, Рефие видя
кацналите на върха на планината
няколко черни облака и за миг се сети
за лехите с разсад, разположени подолу в ниското на котловината, където
се събираха няколко потока и реката
бе по-пълноводна почти през цялата
пролет. Там бяха и комшийските лехи и много често си вършеха услуги,
кога за покриване при силен дъжд,
кога за откриване - да не се спарят
фиданките. Но сега нямаше на кого
да се надява, тъй като всички бяха
приготвили по един сандък с подредени наръчи с тютюнев разсад и
всеки си беше на своята нива.
Рефие пак погледна към билото на
планината и се самоуспокои: „Няма
дъжд в тези облаци - сега ще се разотидат към Алада...” При това трескаво мислене се сети за своя любим
Недим, който в момента много º липсваше и се ядоса на този живот, дето
ги кара да живеят разделени и праща
мъжете на гурбет в големия град. Ако
сега той беше тук, щеше да е много
по-спокойна Рефие. При поредното
надигане от монотонните уморителни движения Рефие видя, че облаците
се увеличават и сгъстяват - тревожността º се повиши и тя започна трескаво да мисли за откритите лехи с
разсад, които трябва да се покрият с
полиетилена. Ах, и тази Гюлзаде не
дойде - щеше да я прати нея, каквато
е пъргава и скоклива, веднага щеше
да стигне до разсадника. Както си
размишляваше и се чу гръмотевица,
отначало отдалече, но повторният
гръм бе доста плашещо близо. Рефие
заряза по средата на реда наръча с
разсад и садилото и оправяйки краищата на кърпата на главата си и с едно

рязко движение, намятайки синята
манта на гърба, хукна към разсадника. Пак погледна към облаците - движеха се бързо и като че ли бяха потъмни отпреди. „Боже, дано да няма
градушка!” - се молеше родопчанката, пристъпяйки бързо по нанадолнището.
Когато пристигна до лехите вече падаха първите едри капки пролетен дъжд.
С резки движения, които ги бе извършвала хиляди пъти, Рефие отмести крайните камъни, притискащи
найлона, и два по два захлупи огънатите в полукръг пръти над тютюневите стръкове. Надве-натри постави
камъни, за да не надигне вятърът
покривалото, когато се усили дъждът,
който в началото бе примесен с дребни ледени топченца. „Ето защо бе
толкова задушно одеве!” - помисли
си младата булка. В този момент, дали
гръмна светкавица, или на нея º се
стори, но Рефие се сети за своя Байрам. Хукна обратно нагоре, някой ако
я бе видял, щеше да се учуди дали
въобще краката º стъпват на земята,
или тя просто лети. Задъхана и ридаеща, самоукоряваща се и гневна на
този неин живот, Рефие не усети кога
стигна до оврага, където бе поставила
сина си. О, Господи, Байрамчо го
нямаше там, сълзите º потекоха посилно от усилилия се пролетен дъжд.
Коленете º се огънаха и Рефие коленичи в молитва, навдигайки глава към
небесата: „Моля ти се, Всемогъщи, не
ми отнемай рожбата, та той ми е
единствен син!” Докато сваляше погледа си от небето, проследи ручея,
който се бе образувал в оврага и изведнъж видя малко по-надолу шареното одеяло, с което бе повито нейното дете. Силите, които я бяха напуснали, се възвърнаха и с надеждата, че му
няма нищо, тя буквално прелетя до
рожбата си. Имаше малко кална пръст
около личицето, но гледаше ококорено, неразбирайки нищо от случващото се с него. Рефие го целуваше и
почистваше личицето му, самичка в
тая пустош...
Азис МУРАД
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ладият учител Иван
Стефанов влезе в класната стая с вълнението
на човек, който ще държи изпит
по кормуване.
- Добро утро, ученици!
- Ученици! - повтори подигравателно красиво момиче от
първия чин. - Господине, ама
ние да не сме някаква аморфна маса. Безлични. Никои.
Да виждате ученическа униформа?
- Да, но все пак... - рече неубедително младият учител. - Все
пак вие сте наистина в позицията на ученици. Както аз съм
учител.
- Така ли? - репликира го момче
от последния чин. - Учител и
ученици, господар и роби,
манипулатор и манипулирани...
- Но моля ви се. Аз просто
имам задължението да ви предам определени знания.
- Определени знания! - иронично го имитира момичето от първия чин. - А къде ви е фунийката, господине?
- Каква фунийка? - учуди се учителят.
- Ами онази, с която да наливате
в главите ни знания. Вашите
знания!
- Вижте, аз просто искам да си
свърша работата. За това ми
плащат.
- Плащат! - продължи със същия
тон момичето. - И на това му
казвате плащане?
- И къде сте завършили? - попита го друго момиче.
- Ами във Велико Търново.
- Оо, старата столица. Та там

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

има ли университет?
- Има. Даже е много добър.
- Много добър. С преподаватели, които са били бивши учители, нали?
- Е, някои са били такива. Ще
ми позволите ли все пак да
продължа с урока си?
- Ще позволите ли?! Ай, колко
възпитано!
- Трябва да преподам урока си настоя учителят. Нервите му
вече не издържаха. - Ще мине
директорът и ще ме накаже, че
си говорим, вместо да преподавам.
- О, знаем го директора! Един
некадърник, назначен от управляващата партия!
- Какви ги говорите! Моля ви
се, нека да бъдем възпитани,
цивилизовани, нека, най-сетне, да пристъпя към задълженията си...
- Цивилизовани, значи! Да
спрем да говорим, да настане
гробна тишина и вие да си
мрънкате под носа онова, което
сте назубрили!
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- Не съм го назубрил! - ядоса се
учителят. - Знам го. Това ми е
професията.
- И каква ви беше професията?
Даскал? Че това е работа за
жени, не за мъже. Вие жена ли
сте, господине?
Младият учител млъкна, объркан и ядосан. Желанието за
комуникация го напусна и той
извика:
- Абе я си го начукайте, копелета такива!
- Ооо! - чуха се одобрителни
възклицания.
- Господине, - обади се едно от
момчетата, - така трябваше да
започнете още в началото!
Към него се приближи друго
момче, поклони се театрално и
каза:
- Даскале, ти си голем! Евалла!
Казвай сега каквото има да казваш, а ние ще те слушаме.
И младият педагог каза онова,
което имаше да казва. Все пак
това беше първият му учебен
час.
Георги К. СПАСОВ

Áàùà êúì
äúùåðÿ ñè:
- Îò êîëêî
çàïî÷âà
ðîäèòåëñêàòà ñðåùà?
- Îò 60 ëâ.
(24chasa.bg)
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ÏÐÎÒÎÊÎË ¹1

îò òúðæåñòâåíî
çàñåäàíèå
íà Îáùèíñêè ñúâåò Àðäèíî,
ïðîâåäåíî íà
4 íîåìâðè 2019 ã.

РЕШЕНИЕ№1
Общински съвет - Ардино избира членове
на Временната комисия за избор на председател на Общинския съвет, както следва:
Председател: Мюмюн Рахим Джила
Членове: Бахтияр Фахриев Ходжов и
Фахри Мехмед Кафали

РЕШЕНИЕ№2
На основание чл.24, ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - Ардино
след проведен таен избор избира за председател Сезгин Байрамали Байрам за мандат 2019 - 2023 година, с 23 гласа „ЗА” от
общ брой на съветниците 29.
РЕШЕНИЕ№3
Общински съвет - Ардино избира членове
на Временната комисия за изработване на
Правилник за дейността на Общинския
съвет за мандат 2019 - 2023 година, както
следва:
Председател: Азис Халибрям Мурад
Членове: Бахтияр Фахриев Ходжов
Мюмюн Рахим Джила
Шинка Асенова Аврамова
Съби Милчев Узунов.
Председателстващ заседанието:
Мюмюн БЕКИР

ÏÐÈßÒÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅ

ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ

íà àâòîáóñèòå îò àâòîãàðà Àðäèíî

Íàïðàâëåíèå
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÎÔÈß
ÀÐÄÈÍÎ - ÕÀÑÊÎÂÎ
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÚÐÄÆÀËÈ

×àñ íà òðúãâàíå
- 06:00 ÷., 06:30 ÷. è 10:30 ÷.
- 07:00 ÷. è 08:40 ÷.
- 06:00 ÷., 06:30 ÷., 07:00 ÷.,
- 08:00 ÷., 08:30 ÷., 08:40 ÷.,
- 09:30 ÷., 09:35 ÷., 09:50 ÷.,
- 10:30 ÷., 11:30 ÷., 12:00 ÷., 12:30 ÷.,
- 13:30 ÷., 14:30 ÷., 15:00 ÷., 15:45 ÷.,
- 16:30 ÷., 17:00 ÷. è 18:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÌÎËßÍ
- 09:40 ÷. è 13:35 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÍÅÄÅËÈÍÎ
- 16:40 ÷., 18:45 ÷.,
-18:50 ÷. è 23:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÁÀÍÈÒÅ
- 08:00 ÷., 09:15 ÷., 09:30 ÷. è 15:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÀÄÀÍ
- 14:20 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑËÀÂÅÉÍÎ
- 12:45 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÆÅÁÅË
- 07:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÀÕÐßÍÑÊÎ
- 08:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÎËÎÁÐÀÄ
- 12:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÚÐÁÈÙÅ
- 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÎËÍÎ ÏÐÀÕÎÂÎ
- 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÅÍÜÎÂ×Å
- 09:00 ÷., 10:00 ÷.,
- 12:00 ÷., 13:00 ÷. è 17:10 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÐÎß×ÅÂÎ
- 09:00 ÷. è 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ËÅÍÈÙÅ
- 07:00 ÷. è 13:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÈÐÎÂÅÖ
- 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÐÓÑÀËÑÊÎ
- 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÅÄËÀÐÖÈ
- 11:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÓÕÎÂÎ
- 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÅÌÅÍÓÃÀ
- 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÚÐÍÎÑËÈÂÊÀ
- 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ßÁÚËÊÎÂÅÖ
- 15:15 ÷.
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ÄÍÅÂÍÈÊ

Öâåòåëèíà -

Çëàòåí ìåäàë ñïå÷åëè Öâåòåëèíà Ãåîðãèåâà îò
àðäèíñêèÿ êëóá ïî òåíèñ íà ìàñà „Þíàê” âúâ
âòîðèÿ åòàï íà Íàöèîíàëíèÿ òóðíèð „Ìëàä
Îëèìïèåö” äî 18 ãîäèíè. Íàäïðåâàðàòà ñå
ñúñòîÿ âúâ Âàðíà ïðè îòëè÷íà îðãàíèçàöèÿ îò
ñòðàíà íà äîìàêèíèòå. Ïðàâî äà ó÷àñòâàò â
íåÿ èìàõà 32-òå íàé-äîáðè òåíèñèñòè îò öÿëà
Áúëãàðèÿ. Â ðåøàâàùàòà ñðåùà çà çëàòíîòî
îòëè÷èå Öâåòåëèíà ïîáåäè ñ 3:1 ãåéìà Êàëèíà

Е

дин златен и два бронзови медала спечелиха тенисистите от ардинския клуб по тенис на маса в първия етап на
Националния турнир „Млад Олимпиец“ за момичета и
момчета до 15 години, който се провед в Пловдив. Участваха
над 100 състезатели от Южна България.
При момичетата Цветелина Георгиева безапелационно спечели
първото място без загубен гейм. В решаващата среща за златото Цветелина победи категорично с 3:0 гейма Михаела Стоянова от тима на „Металик“ (Перник).
В спор за бронзовото отличие другата наша тенисистка Сиделя
Мутлу победи с 3:0 гейма Теодора Филчева от Стамболийски.
При момчетата
Нуркан Халилходжа се класира на
трето място след
блестящи игри.
Младите ардинчани придобиха
право да участват
във втория етап
на Националния
турнир „Млад
Олимпиец“.
Треньорът на
СКТМ „Юнак“
Бейхан Емин Майкъла заяви,
че е останал
много доволен
от играта на
своите възпитаници, особено от
Цветелина.
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øàìïèîíêà ïî
òåíèñ íà ìàñà

Õðèñòîâà îò „Êîðàáîñòðîèòåë” (Âàðíà). Ïðåäè
òîâà àðäèí÷àíêàòà ïðåîäîëÿ íà ïîëóôèíàëà â
çðåëèùåí ìà÷ Ìèõàåëà Ñòîÿíîâà îò „Ìåòàëèê”
(Ïåðíèê).
Òîâà å ïúðâèÿò óñïåõ íà Öâåòåëèíà ñðåùó îïèòíàòà ñúñòåçàòåëêà Êàëèíà Õðèñòîâà.
Íà øåñòî ìÿñòî ñå êëàñèðà äðóãàòà ñúñòåçàòåëêà íà „Þíàê” Ñèäåëÿ Ìóòëó, êîÿòî ïðèäîáè
ïðàâî äà ó÷àñòâà â Òîï 16.

Ïèñàòåëÿò Áîéêî Áåëåíñêè:

Ñèëíî ñìå âïå÷àòëåíè!

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан прие в кабинета си писателя Бойко Беленски, поетесата Петя Йотова и
поетът и собственик на книгоиздателство „Атеа“ Делян
Илиев. Срещата се състоя след представянето на двата
исторически романа на Бойко Беленски, „Съзидателят кан
Омуртаг“ и „Възмездието на Терелиг“.
Инициативата бе по повод Деня на народните будители.
Кметът Шабан запозна гостите с историята на Ардино, с
природните, културни и исторически забележителности.
От своя страна писателят Бойко Беленски сподели, че за
първи път идва в Ардино. „Силно сме впечатлени от красотата, спокойствието и чистия въздух в Родопите, както
и от историческите обекти. Посетихме Дяволския мост и
тракийското светилище Орлови скали. Ардино е град с
богато историческо минало и от здравите му исторически
темели ще произтича и неговото прекрасно бъдеще“, заяви
Беленски, който е доктор на историческите науки.

ÇÎÍÀ
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Èâàí ÅÑÅÍÑÊÈ
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ÊÀÆÅÒÅ ÍÀ ÒÐÅÂÀÒÀ
ÄÀ ÏÎ×ÀÊÀ
Êàæåòå é:
- Ãîòîâ å òîé, íî òðÿáâà
äà ñå ñâúðøè ñúñ ñåèòáàòà íà õëÿáà,
çà äà ïîëó÷è ïðîøêà ïðåäè ìðàêà.
- Áúäè ïî-òúðïåëèâà - é êàæåòå, ñúãëàñåí å äîðè äà ñå ïîêàå.
Ñåãà íàëèâà âèíî íà ìúæåòå,
ñ êîèòî ïèõà ñìÿõ è ñêðúá äî êðàÿ.

Ñàôôåò ÅÐÅÍ
***

Êàæåòå é:
- Ñåãà çàïî÷âà âàëñà,
äðúïíè ñå ñúñ çåëåíèòå ñè íîêòè!
Òîé âå÷å å ïðåãúðíàë äúùåðÿ ñè
è òÿ ñèÿå â ñâàòáåíàòà ðîêëÿ.

Äèìèòúð ÌÈËÎÂ

Êàæåòå é:
- Ñèíúò ìó ñå çàâðúùà,
ïîíå ïî÷àêàé ïðàãà äà ïðåêðà÷è
è â ñòàÿòà äà ïîìúë÷àò ïî ìúæêè,
ïðåäè äà ëóìíå ñèíüîòî íà çäðà÷à!

Êàæåòå íà òðåâàòà:
- Òîé òå ìîëè,
íå áúðçàé ñúñ çåëåíèòå ñè ñâåùè! ñåãà ðúêà â ðúêà ïîåìàò ñ Ïðîëåò
êúì ìÿñòîòî íà ïúðâàòà èì ñðåùà...
ñåãà çâúíè ñíåãúò è áîðîâ âÿòúð
êîñèòå ùå ðàçãðàáâà ñ íåæíè øåïè...
ñåãà ùå ñå ïîâòîðè òèøèíàòà...
ñåãà ñå âðúùà åñåííèÿò øåïîò...
Êàæåòå é:
- Ïî÷àêàé äà ïîâòîðè
æèâîòà îò ñàìîòî ìó íà÷àëî
è â êðàÿ - ùîì ïîëåãíå îò óìîðà çàâèé ãî ñúñ çåëåíîòî ñè òÿëî!
Êàæåòå íà òðåâàòà äà ïî÷àêà!

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

Ðåïîðòåð:
Ãþíåð ØÞÊÐÈ
Âîäåù ðåäàêòîð:
Ñàôôåò ÅÐÅÍ

Íèòî ìåñòåíöå, íè òèòëà ìè òðÿáâàò
Íå èñêàì íè íàãðàäà, íè ñëàâà
Ñòèãà ìè äúõúò íà åäâà ïîíèêíàëà òðåâà
Ñòèãà ìè ãëúòêà èçâîðíà âîäà
Ñòèãà ìè òðúïêà ëþáîâ
Ñòèãà ìè øåïà ïðúñò ðîäíà
Ñòèãà ìè

ÌÎÌÈ×ÅÒÎ Â ÁßËÎ

Çàùî ëè ñè ñïîìíèõ ïëîùàä „Ãàðèáàëäè“
è ñúííîòî óòðî, îò ñëúíöå ïðåëÿëî,
êîãàòî ïðåìèíå ñ î÷è îò êîáàëò è
ñúñ òîê÷åòà òúíêè ìîìè÷åòî â áÿëî?
È ìîðçà íà íåéíèòå òîê÷åòà íèå
ðàç÷èòàõìå ñ Åñåíñêè ïîñëå íà ñðè÷êè:
êàêâî ëè íè êàçà, ïðåäè äà ñå ñêðèå,
ïðåäè äà ïîòúíå â òúëïàòà ñðåä âñè÷êè?
Âèäåíèå ñÿêàø ïðåç ïîãëåäà ìèíà,
ïîâÿðâàõìå - áåøå òîâà íåèçáåæíî.
Ëèñòàòà, îáëå÷åíè â æúëòà êîïðèíà,
îò ñòúïêèòå ëåêè ïîòðúïâàõà íåæíî.
Î÷àêâàìå íèå âñå ìèãîâå çâåçäíè.
Íî íÿìà ïîùàäà çà íàñ ïî íà÷àëî çàùîòî â äóøàòà òè ìîæå äà âëåçíå
ñúñ òîê÷åòà òúíêè ìîìè÷åòî â áÿëî.

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

