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Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram ve 
B e l e d i y e  B a ş k a n  Ya r d ı m c ı s ı  N e c m i 
Mümünhocov, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle bayanlara bizzat çiçek vererek 
onları sevindirdiler. Üç belediye yöneticisi, 
gerek belediyede görevli, gerekse okullarda, 
kreşlerde, terzi atölyelerinde, devlet ve sosyal 
kurumlarda, kasabadaki hastanede görevli 
bayanların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 
Onlar, kasaba merkezinde bulunan bayanların 
da Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak birer 
çiçekle sevindirdiler.                 .
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, “Bugün 
sizin gününüz - en özel ve sevilen anneler, eşler 
ve sevgililer olduğunuz gün. Önümüzdeki 
bahar, sizi ebedi ilham verici ve şefkatli kılan o 
sıcaklık, güzellik ve kadınsı gücü size bahşetsin. 
Görevinizle gurur duyun ve kendinizden emin, 
hayallerinizi gerçekleştirmek için cesur, pozitif, 
mutlu ve sevilen olun” diye kaydetti .
Belediye yönetiminin gösterdiği ilgi ve 
saygıdan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade 
eden bayanlar, “Girişiminizi tebrik ederiz. 
Harika jest için teşekkürler” dediler.

Ardino'da 8 Mart
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Beyhan Mehmet: Kendimi Kırcaalili gibi

hissediyorum, kalbim ve ruhum hep

hoşgörünün başkentinde olacak

Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası'nın 
kararıyla Başmüftü Yardımcısı görevine atanan Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Ardino (Eğridere) 
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'a veda ziyaretinde 
bulundu. Mehmet'e Bölge Müftü Vekili Erhan Recep ve 
Bursa Gaziosmanpaşa Belediyesi temsilcileri eşlik 
ettiler. Görüşmede Belediye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram da hazır bulundu.                                .
Yeni Başmüftü Yardımcısı, “16 yıldır hoşgörünün 
başkenti Kırcaali'deyim. Kırcaali özel bir yerleşim yeri 
ve ülkedeki diğer yerleşim yerlerine benzemiyor. 
Kendimi Kırcaalili gibi hissediyorum, kalbim ve ruhum 
hep burada olacak” diye ifade etti.                      ..
Görüşme sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Belediye 
Başkanı Müh. Şaban, Beyhan Mehmet'e hep böyle 
iyimserlik içerisinde birlikte çalışmaya ve birbirlerine 
yardım etmeye devam edecekleri ümidiyle yeni 
görevinde başarılar diledi. Görüşmede Müslüman 
toplumunu ilgilendiren konular da ele alındı.                 .
11 yıldır Kırcaali Müftülüğü görevini yürüten Beyhan 
Mehmet, ildeki tüm belediye başkanlarıyla veda 
görüşmeleri yaptığını ve Kırcaali ve Cebel (Şeyhcuma) 
şehirlerinde, Fotinovo (Çakırlı) ve Benkovski (Killi) 
köylerinde Cuma namazlarına katıldığını ve oralardaki 
Müslümanlarla helalleştiğini anlattı. İyi işbirliği için 
tüm belediye başkanlarına içten şükranlarını dile getiren 
yeni Başmüftü Yardımcısı, “Yakında Byal İzvor 
(Akpınar)  köyünün Diamandovo (Hüsemler) 
Mahallesi'ndeki yenilenen caminin ve Lübino (Ömerler) 
köyündeki restore edilen tarihi caminin resmi açılışını 
yapmak için tekrar Ardino bölgesine geleceğim” diye 
kaydetti.

Yeni Kırcaali Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi'den Ardino Belediyesi'ne

nezaket ziyareti

Yeni Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Ardino'yu 
ziyaret ederek Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram ile 
görüştü. Eminefendi'ye Bölge Müftü Vekili Erhan Recep ve 
yeni Bölge Müftülüğü sekreterleri Mümün Mustafa ve Deniz 
Hüseyin eşlik ettiler.                             .
Nezaket görüşmesinde Ardino Belediyesi ile Bölge 
Müftülüğü arasında iyi ilişkiler yürütüldüğü belirtildi.
Sezgin Bayram, “Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'ın 
şahsında belediye yönetimi, ilçede bulunan dini kült yapıların 
(cami ve mescitler) bakımı ve yenilenmesine yönelik 
hizmetler yürütür. Özellikle yaz aylarında bölgede her yıl 
Müslüman encümenliklerinin desteğiyle toplu köy mevlitleri 
düzenleniyor. İnşallah, salgından sonra bu geleneklere devam 
edeceğiz. Dinimizi, imanımızı, dilimizi, geleneklerimizi, örf 
ve adetlerimizi korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız” 
diye kaydetti.                             .
Basri Eminefendi, yerel Meclis Başkanına son derece sıcak 
karşılamadan dolayı teşekkür ederek, aralarındaki iyi 
ilişkilerin gelecekte de gelişmeye devam edeceğini 
umduğunu ifade etti. Müftü, ev sahibi konumundaki Sezgin 
Bayram'a Haskovo'daki asırlık saat kulesinin maketini hediye 
etti.

Allah üçünede sağlıklı, huzurlu günler nasip etsin 
inşallah!

Ardino kasabasının yaşayan çınarları! Soldan sağa: 
87-yaşındak� Bek�r Hal�l, 77-yaşındak� Necdet 
Al�osman ve 80-yaşındak� Sabahatt�n Feyzulov.
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Kırcaali ilinden belediye başkanları, Filibe Başkonsolosu Ergani'yi uğurladı

, MART 2021

Euro, Bulgaristan'da 1 Ocak 2024'ten itibaren tedavüle girecek

"Euronun Dürüst Bir Şekilde Tedavüle Girmesi” 
kampanyası da başlatılacak.                  .
Koordinasyon Kurulu'na bağlı olarak oluşturulacak 
Haberleşme Çalışma Grubu, farklı hedef grupları 
(öğrenciler, emekliler, hane halkları, özel gereksinimli 
kişiler, etnik azınlıklar) için bilgi materyalleri 
hazırlayacak. Bu çalışma grubu ayrıca euroya geçişle 
ilgili kurulacak bilgilendirici sitesini de yönetecek.

   1 Ocak 2024'ten itibaren mağazalardan yapılan 
alışverişlerde avro ile ödeme yapılacak. Bulgaristan'ın 
Euro Bölgesine girişi için belirlenen gösterge 
niteliğindeki bu tarih, Bulgaristan'ın Euro Bölgesine 
üyeliğe hazırlanması için Koordinasyon Kurulu'nun 
faaliyetini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararnamesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun taslağında 
belirtilmiştir.  30   Haziran   2021'e  kadar 
Koordinasyon Kurulu'nun Bulgaristan'ın avro para 
birimine geçmesi için bir Ulusal Eylem Planı Taslağı 
hazırlaması gerekiyor. Koordinasyon Kurulu Eş 
Başkanlığı görevine Maliye Bakanı ve Bulgaristan 
Merkez Bankası Genel Müdürü getirilecek. Euronun 
tedavüle girmesi konusunda ülkedeki çeşitli kurumların 
sorumlulukları da belirtilmiştir.                         .
Koordinasyon Kurulu'na bağlı olarak oluşturulacak 
Tüketicinin Korunması Çalışma Grubu, tüccarların 
fiyatları yukarıya doğru tamsayıya yuvarlamaya yönelik 
kötü uygulamalarının üstesinden gelmek için fiyatların 
Levadan Euroya yeniden hesaplanmasını izleyecek.
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Çocukluk

İletişim için e-mail: ardinski_glas@abv.bg

ANNEM Ardino belediye yönetimi,
ünlü şair Naci Ferhadov'un
doğum gününü unutmadı


