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Близо 10 милиона
е бюджетът
на община Ардино
за 2018 година

Приложение на турски език - 7-10

9 970 547 лева е бюджетът, с който ще
разполага община Ардино през 2018
година. От тях приходи за делегирани от
държавата дейности – 5 037 380 лв., а за
приходи от местни дейности са предвидени 4 933 167 лв. Това решиха на свое заседание общинските съветници в града под
Белите брези. 20-ма от тях подкрепиха
бюджета, 3-ма бяха против, а 2-ма се въздържаха.
Кметът на общината Ресми Мурад заяви,
че Бюджет 2018 е реалистичен и отговорен.
„С този бюджет, който е съставен след
много срещи с избиратели, представители на бизнеса, ще се опитаме да намалим
неразплатените средства, както и да не
допуснем нови такива. Придържайки се
стриктно към исканията на гражданите за

решаване на инфраструктурни проблеми,
както и запазване и разширяване обхвата
на социалните услуги”, уточни Ресми

Общинският съветник Съби Узунов
определи Бюджет 2018 като балансиран и
справедливо разпределен. „Общинският

Мурад. Той отбеляза, че общината запазва своето отношение към проблемите на
здравеопазването. И тази година са предвидени допълнително 130 000 лв. за субсидиране на дейността на лечебното заведение.
Бюджетът е много амбициозен в инвестиционната му част. Заложените средства в
списъка за капиталови разходи са в размер на 2 724 037 лв. Основно средствата
са предвидени за рехабилитация на улична мрежа и ремонт и реконструкция на
водопроводни и канализационни системи. „Всички трябва да се обединим, за да
изпълним инвестиционната програма“,
заяви още Мурад.

бюджет е най-обективното огледало за
развитието на една община. През годините на територията на общината бяха реализирани много проекти, за които другите общини от областта могат само да
желаят“, заяви Съби Узунов.
19 докладни записки бяха включени в
дневния ред на заседанието. Съветниците
единодушно приеха отчета на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 година.
Приет бе и Общинският план за младежта през 2018 година, както и Програма и
Календар за развитието на физическото
възпитание и спорта през тази година.
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Нова услуга в Ардино:

кликваш и
получаваш
безплатно
необходимата
информация

О

бщина Ардино въведе нова
телекомуникационна услуга за
своите клиенти и потребители.
Услугата е безплатна, нарича се Free
Call и вече е активна, като за целта на

официалната интернет страница на
Община Ардино www.ardino.bg е
инсталирана икона с формата на зелена слушалка. Всеки, който иска да се
свърже с община Ардино, за да получи

Кметовете на Русалско и Любино
настояват за спешен ремонт на път

Да бъдат предприети спешни мерки от
Областното пътно управление и
Пътната агенция за реконструкцията и
рехабилитацията на 4-километровото
пътно платно от моста над река Арда в
посока Долна Сполука. За това настояват кметовете на Русалско и Любино –
Исмет Мустафа и Съдкъ Ахмед.
„Отсечката не е ремонтирана от десетилетия. Хората не могат да идат с
коли до родните си места. И ние, които
живеем в малките населени места,
искаме да имаме нормални пътища”,
споделиха
селските
управници.
Според тях целият третокласен път
Кобиляне – Брезен – Боровица – Долна

Сполука е осеян с
дупки и се нуждае
спешно от ремонт.
Имало случаи на
катастрофи
със
сериозни материални щети и според
тях било въпрос на
случайност, че до
този момент няма
човешки жертви.
От 2014 г. до сега
ръководството на
община Ардино е
изпратило десетки
писма
до
Областното пътно управление и до
АПИ за ремонт на трасето, но все още
няма предприети реални действия.
Състоянието на пътя е с множество
дупки и коловози, което го
прави почти неизползваем.
Припомняме, че този път
обслужва 9 населени места с
близо 5 000 души население,
два хотела и енергийна
система
–
ВЕЦ
„Хладилника“. Наложително
е да бъде извършен основен
ремонт и цялостна реконструкция и рехабилитация на
участъка.
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необходима информация или да направи запитване може да го направи и по
още един начин, и то твърде улеснен само с едно натискане.
Освен това е осигурена
възможност за изпращане
и на писмено съобщение
до администрацията. По
желание на гражданите,
разговорите, могат да
бъдат записани и съхранявани за период от един
месец.
Голямото предимство на
нововъведението е, че то
предоставя международно покритие и желаещи от
цял свят могат да получават необходимата информация или да
направят заявка за административна
услуга. Обаждането може да се осъществява от всеки, който разполага с
устройство с интернет браузър – компютър, таблет или мобилен телефон.

В Ардино насочват
гостите към забележителностите в региона
Посетителски център към общинския музей в
Ардино предлага за гости-туристи и любителите на исторически обекти и ценности информационно обслужване относно историята на
Ардинския край, свързана с “Дяволския
мост”, тракийското светилище “Орлови
скали”, крепостта “Кривус”, “Калето” и крепостта “Патмос”.
“Освен интересни данни от историята на
региона, при нас можете да разгледате и интересната барутчийница, построена в края на 19ти век. Предлагаме още велосипеди под наем
за велотуристи, както и ски за любителите на
ски туризма”, казва уредникът на музея Христо
Красин. Той сподели още, че в изложбения
салон на музея е разположена етнографска експозиция, показваща бита и културата на местното население през последните няколко века.
Общинският музей е отворен за посетители
всеки ден от 8 до 17 часа с изключени на
почивните дни. За тези, които желаят да посетят музея в почивни дни и извън работно
време, могат да ползват телефона на уредниците - 0879 879 169, 0887 118 099 по всяко
време.
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Ресми Мурад инспектира ремонтираните Мерят безплатно
сгради на кметствата в Русалско и Ленище кръвното

Кметът на община Ардино Ресми
Мурад лично инспектира ремонтираните сгради на кметствата в Русалско
и Ленище.
Сградата в Ленище, която е построена
през далечната 1938 година, е ремонтирана по проект
„ К р а с и в а
България”,
Мярка 01 –
„ П од о б р я ва н е
на обществената
среда в населените
места”,
одобрен
от
Министерството
на труда и социалната политика
по проект. Внедрени са мерки за енергийна ефективност, изцяло е подменена старата дървена дограма и вратите с
нова – PVC. Ремонтирана е покривната
конструкция. Направена е топлоизолация на фасадата и вътрешен
ремонт. Общата стойност на строително-монтажните дейности е в размер на 55 004 лв.

Сградата на кметството в Русалско,
която е построена през 40-те години на
20-ти век, е ремонтирана със средства
от целевата субсидия за капиталови
разходи за изминалата 2017 година.
Подменен е покривът, дограмата.
Направена е
нова външна
мазилка
и
ремонт
на
общите части.
Стойността
възлиза на 24
007 лв.
От свое име и
от името на
местните
жители кметовете на Русалско и Ленище Исмет
Мустафа и Фехим Халилов изказват
своите искрени благодарности към
ръководството на общината в лицето
на кмета Ресми Мурад и председателя
на общинския съвет Сезгин Байрям
затова, че решават проблемите в поголямата част на населените места в
общината.

МЕЖДУНАРОДНААСАМБЛЕЯ„ЛИТЕРАТУРНАЕВРОПА”
и
Общинскаадминистрация-Ардино

ОБЯВЯВАТ:

НАЦИОНАЛЕНЛИТЕРАТУРЕНКОНКУРС

ОРФЕЕВАЛИРА

Литературното състезание е за нови, непубликувани творби - поезия и белетристика.
Щесеприематдотристихотворения,кактоидодваразказаилифейлетонасобемдо
тристандартнистраници(по1800знака).
Щебъдатраздадениследнитенагради:
1.Трипървинагради(застихове.разкази,фейлетони)по200лв.
2.Тривторинаградипо150лв.
3.Трипоощрителнинаградипо50лв.
4.НаграданаКмета-тайна.
Конкурсътеявенибезвъзрастовиограничения.Творбитещесеприематнаадрес:billyto@gmail.com
Участниците,освенпроизведениятаси,следвадаизпращатитритесиимена,пощенски
адресителефонзавръзка.Вписвасеи
За конкурса „Орфеева лира”.
Приеманетонатворбитещеприключина31март2018г.
Отчитането и връчването на наградите ще се извърши в курортния комплекс
„Белибрези“крайАрдинона24май2018г.попрограма„Майскикултурнипразници“
вобщинаАрдино.
ЛитературнатанадпреваращесепроведеподегидатанаКметаРесмиМурад.
Засправкииинформация-тел.:0883477529-ХристоСтанчев
Асамблея „Литературна
Европа - Кърджали

Общинска администрация - Ардино

на пенсионерите
Всеки понеделник и петък от 10
до 12 часа медицински сестри
от
Детските
градини
„Брезичка“ и „Слънце” мерят
безплатно кръвното налягане на
възрастните хора в Ардино.
Инициативата е на градския
клуб на пенсионера със съдействието на общинския кмет
Ресми Мурад.
„Повечето от възрастните хора
нямат апарат за кръвно вкъщи.
За нас е удоволствие да работим

с тях. Те винаги са позитивно
настроени и ни зареждат с положителна енергия. Редовно им
даваме препоръки, а тези, които
са с хипертония, ги насочваме
при личния лекар”, споделиха
медицинските сестри.
81-годишната Наджие Ферхад
от Ардино (сестра на покойния
ардински
поет
Наджи
Ферхадов) два пъти през седмицата идва в клуба, за да измери
кръвното и пулса с апарата. В
понеделник тя имаше стойности от 125 - 75. „Много сме
доволни от вежливото поведение на медицинските сестри и
отговорничката на клуба, сподели тя.
От името на възрастните хора
председателят на клубното
ръководство Гюнер Мюмюн
изказва сърдечните си благодарности към кмета Ресми Мурад
за оказаното съдействие и внимание към здравословните проблеми хората от третата възраст.

Добрият морал между управници и народа
обсъдиха кмет и мюфтия на кафе
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Добрият морал, благородството, справедливостта и хумаността, споделиха
на общо кафе кметът на община Ардино Ресми Мурад и районният мюфтия
Бейхан Мехмед. След традиционната
петъчна молитва в градската джамия,
духовният водач прие поканата на
кмета Ресми Мурад да изпият кафе в
кабината му. Заедно с тях бяха още
председателят на общинския съвет
Сезгин Байрям, секретарят на общината инж. Кемал Алиев, зам.-районният
мюфтия Ерхан Реджеб и имаминът на
Ардинската джамия Орхан Якуб.
„Вие кметовете на общините от областта
сте много близки до хората. В региона

ÄÓÕÎÂÅÍ ÆÈÂÎÒ

има 407 джамии и месчиди, чието поддържане е много трудно. Винаги съдействате и работим заедно за решаването
на проблемите на мюсюлманските домове. Благодаря Ви от сърце“, заяви районният мюфтия Бейхан Мехмед.
Ресми Мурад пожела на Районния мюф-

Районният мюфтия отслужи
петъчна молитва в Ардино

Районният мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед отслужи
традиционната петъчна молитва (джума намазъ) в джамията в Ардино. Сред вярващите бяха кметът на общината
Ресми Мурад, зам.-председателят на общинския съвет
Мюмюн Джила, секретарят на общината инж. Кемал
Алиев. Тук бяха още зам.-районният мюфтия Ерхан
Реджеб, бившият зам.-министър на здравеопазването д-р
Адам Персенски.
В своето хутбе Бейхан Мехмед подчерта, че молитвата
(дуа) на мюсюлманите е много важна при Аллах (а.с.т) и
даде примери от Корана за молитвите на пратениците Адем
(а.с.), Нух (а.с.), Ибрахим (а.с.), Мохаммед (с.а.с.).
„Според Корана, молитвата, чието значение е „призив,
обръщение, молба“, е начинът, по който човек се обръща
искрено към Аллах и търси помощ от Него, Всемогъщият.
Молете се, за да ви бъдат приети молитвите“, заяви Бейхан Мехмед. В края на своето хутбе той пожела на целия
ислямски свят и на цялото човечество мир, благодат и
земно щастие.
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тия все така да работят и взаимно да си
помагат. Той припомни, че със средства
от Дирекция „Вероизповедания“ са
извършени неотложни реставрационни
дейности на джамиите в Млечино,
Долно Прахово и кв. „Диамандово“ към
Бял извор.
„Всяка година със средства от общината и помощи от Дирекция „Вероизповедания“ се стремим да ремонтираме две
или три джамии на територията на
общината. Моралният пример за нас е
много важен“, заяви Ресми Мурад. Той
дари на Бейхан Мехмед пластика на
Дяволския мост и го покани отново да
гостуват в Ардино.

Ресми Мурад на петъчна
молитва в Горно Прахово

Над 30 мюсюлмани се събраха на традиционната петъчна
молитва (джума намазъ) в местната джамия в ардинското
село Горно Прахово. Сред тях бяха и кметът на община
Ардино Ресми Мурад и председателят на джамийското
настоятелство Орхан Мехмедали – Караджа.
В своето хутбе имаминът Мехмед Ахмед запозна вярващите с истинските ценности на исляма. Той отбеляза,че раят
(дженнет) се спечелва чрез добри дела и покорство към
Сявещената книга на мюсюлманите - Корана. В края на своето хутбе той пожела на целия ислямски свят и на цялото
човечество мир, благодат и земно щастие.

Мюсюлманският дом в Горно Прахово датира от 1927 г. Той
е построен по инициатива на покойния директор на първото местно светско основно училище Емин ефенди.
През 1992 г. е построено допълнително минаре от покойния
местен майстор Ахмед Салим с височина 25 метра.
Председателят на джамийското настоятелство Орхан Мехмедали - Караджа сподели, че изселници от Горно Прахово,
които живеят в турския град Измир са дарили молитвени
килими за интериора на молитвения дом. Със средства от
община Ардино е ремонтиран покривът, поставени са нови
олуци и нов купол на минарето. Сградата е санирана външно и вътрешно.
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В заседателната зала на община
Ардино се състоя първата за годината
кметска среща, в която участваха
кметовете на населени места от общината и цялото нейно ръководство в
лицето на кмета Ресми Мурад,
заместниците му Изет Шабан, Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков. Тук бе и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.
Срещата откри секретарят на общината
инж. Кемал Алиев.
Темите, разисквани по време на кметската среща, бяха свързани със
съвместните действия на общинска
администрация с местните дирекции
„Социално подпомагане” и „Бюро по
труда”, както и новите моменти в данъчната кампания.
Директорът на Дирекция „Социално
подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова запозна кметоветe с новите изменения в Правилника за прилагане на
закона за социално подпомагане
(ППЗСП), Закона за семейни помощи за
деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с
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увреждания (ППЗИХУ),
свързани с размера на
отпусканите социални помощи, семейни
помощи и добавки за
социална интеграция.
Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ в
Ардино Росица Чавдарова разясни на присъстващите предстоящите Националните
програми, проекти и
насърчителни мерки, утвърдени с
Национален план за действие по
заетостта за 2018 г. Тя съобщи още, че
предстои да стартира Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа”, като средствата
ще бъдат разпределени по общини 60%
реален и 40% публичен сектор. По
думите й в края на януари броят на безработните лица в община Ардино е
877, като най-голям (500) е бил делът
на лица над 50 години.
Кметът Ресми Мурад заяви, че кметовете на населените места имат нужда

Община Ардино
се побратимява
със севернокипърската турска
община Йенибоазичи

Îáùèíà Àðäèíî ñå ïîáðàòèìÿâà ñúñ ñåâåðíîêèïúðñêàòà òóðñêà îáùèíà Éåíèáîàçè÷è. Ðåøåíèå çà òîâà áåøå âçåòî íà
ïîñëåäíàòà ñåñèÿ íà ìåñòíèÿ ïàðëàìåíò. Ïðåäëîæåíèåòî
áåøå íàïðàâåíî îò êìåòà Ðåñìè Ìóðàä è ãëàñóâàíî åäèíîäóøíî îò îáùèíñêèòå ñúâåòíèöè. Òå ãî óïúëíîìîùèõà äà
ïîäïèøå ñïîðàçóìåíèå çà îáùèíñêî ñúòðóäíè÷åñòâî.
Éåíèáîàçè÷è å ìàëêà îáùèíà â îêîëèÿ Ãàçèìàãóñà (Ôàìàãóñòà) íà èçòî÷íîòî êðàéáðåæèå íà Ñåâåðåí Êèïúð. Ñúñòîè ñå
îò 6 êìåòñòâà, à áðîÿò íà ñåëàòà å îñåì.
Éåíèáîàçè÷è å âòîðàòà ïî ïëîù îáùèíà â Ñåâåðåí Êèïúð ñúñ
ñâîèòå 128,2 êì. Íàñåëåíèåòî íà îáùèíàòà å 18 500 äóøè.
Èìà 283 ôèðìè, îñèãóðÿâàùè ðàáîòíè ìåñòà. Îáùèíàòà èìà
íàé-êðàñèâàòà è íàé-äúëãà êðàéáðåæíà èâèöà â ñòðàíàòà. Ðàçïîëàãà ñ îáøèðíè ãîðñêè ïëîùè, àíòè÷íèÿ ãðàä Ñàëàìèñ
(Ñàëàìèí) ñ íàä 3-õèëÿäîëåòíà èñòîðèÿ, Íàöèîíàëåí ïàðê
Ñàëàìèñ å ñ ïëîù 560 õåêòàðà ñ îñíîâíà ôóíêöèÿ îïàçâàíå
íà êðàéáðåæèåòî, ïðèðîäåí, åêîëîãè÷åí, àðõåîëîãè÷åñêè è
òóðèñòè÷åñêè ïàðê. Òåðèòîðèÿ, êîÿòî îáåäèíÿâà â ñåáå ñè
èñòîðè÷åñêàòà è åñòåñòâåíà òúêàí êàòî íàé-çíà÷èìàòà îñîáåíîñò íà Îñòðîâà. Àíòè÷íèÿò ãðàä Ñàëàìèñ è ãîðàòà Àìáåëèÿ ñå
íàìèðàò â ðàìêèòå íà ïàðêà. Ñ òåçè ñâîè áîãàòñòâà ñå íàðåæäà ñðåä íàé-âàæíèòå òóðèñòè÷åñêè öåíòðîâå â ñòðàíàòà.
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от работна ръка за поддържане на
техническата инфраструктура. „За да
решим проблема има остра необходимост от създаване на Национални
програми, поддържащи обществената инфраструктура”, каза още
Ресми Мурад.
Началникът на отдел „Местни данъци и
такси” Сейфи Местанов информира
кметовете на населените места с новостите в данъчната кампания през тази
година. Помоли селските управници да
окажат съдействие при издирването на
неизрядните платци.

Лечебен масаж
предлагат
в ардинската
болница
В многопрофилната болница
за активно лечение в Ардино
бе открит масажен кабинет.
Кабинетът на младия специалист Кязим Хайрула се намира на първия етаж в лечебното
заведение. Pаботи всеки делничен ден от 10,00 до 15,30
часа. Записванията се приемат
на телефон 0877 068 166.

Какво е Лечебен масаж?
Лечебният масаж представлява
симбиоза от различни техники,
повлияни от китайския, класическия, съединително-тъканния,
с егмент арно-ре флексорния
масаж и акупресурата. Целта му
е трайно да премахне дискомфорта, като ефектът се усеща
още след първата процедура, а
след 4-5 масажа тялото е трайно
обезболено.
Лечебният масаж освобождава
веднага блокажи, схващания и
мускулно напрежение, успоко-

ява остра болка, дискомфорт,
придърпване и има цялостно
релаксиращо действие върху
организма
Какви ползи да очакваме
от масажа?
Масажът и оздравителните ефекти, които оказва върху човешкия
организъм, се възприемат като
част от алтернативната медицина. Все по-често масажът бива
включван към стандартното
лечение на широка гама от здравни състояния и поставени медицински диагнози.
Изследвания върху ползите от
масажа демонстрират, че той е
един ефективен метод на лечение, който помага за намаляване
на стреса, болката и мускулното
напрежение.
Положителното влияние на
масажа върху организма, обаче,
не спира дотук. Доказва се, че
масажът е също толкова полезен
при Неврологични заболявания.
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Ардинчани съвестно плащат данъци
в общинската хазна

Стартира кампанията по събиране
на местните данъци и такса битови
отпадъци за 2018-та година в
община Ардино, съобщиха от
отдел „Местни данъци и такси” в
общината. Освен тези данъци в
местната хазна влиза и данъкът за
МПС-тата, чиито размер е определен в Наредбата за местни данъци
и такси. При плащане на задълженията в пълен размер до края на
месец април се ползва 5% отстъпка за данъка и ТБО.
81-годишният Исмаил Али от Ардино винаги е от първите, които се
издължават към общинската хазна.
Той е собственик на недвижим

имот-къща в град Ардино и тази
година пак е първи в списъка за платените данъци за 2018-та година.
Началникът на отдел „Местни
данъци и такси” в Ардино Сейфи
Местанов съобщи, че продължава
работата по събирането и на неплатени дължими данъци от предишни

периоди. До неизрядните платци са
изпратени Актове за установяване
на задължения и покани за доброволно заплащане. Данъчните служители в Ардино са изпратили и
протокол с първа партида на неизрядни платци към частните съдебни изпълнители (ЧСИ).
Чрез ЧСИ и доброволното плащане
на просрочените (изискуеми) данъци и такси от неизрядните платци
общината очаква приход в размер
на около 70 000 лв.
Работното време с граждани в
отдел „Местни данъци и такси“
при Община Ардино: от 08:00 до
17:00 часа.

Àðäèíñêèòå êàâàëåðè Изселници се върнаха
óâàæàâàò è îáè÷àò назад във времето по
ñâîèòå ñúïðóãè
„Пътищата на Ардино”

По повод Деня
на влюбените Свети Валентин,
много ардински
жени бяха изненадани от своите
половинки с
подаръци.
Въпреки че повечето от мъжете
им са на гурбет във вътрешността на страната или в чужбина, те не пропуснаха възможността да зарадват своите
възлюбени.
В местния цветарски магазин „Семче” повечето купувачи
са мъже, и това, означава, че ардинските кавалери уважават
и обичат съпругите си. Най-предпочитани цветя от тях са
основно червената роза, която е символ на безусловна
любов. Счита се още, че червената роза говори за смелостта на партньора да заявява своите чувства. Затова те никога
не трябва да се предлагат на първа среща.
Млад мъж от Млечино бе дошъл в цветарския магазин, за
да зарадва жена си по повод празника на Св.Валентин.
„Винаги съм уважавал своята съпруга, без значение дали е
14-ти февруари или 8-ми март. Тя е ключът към моето
сърце“, заяви той.

Çà ïúðâè ïúò ñïåöèàëåí ãîñò íà òðàäèöèîííàòà ïðàçíè÷íà
âå÷åð íà àðäèíöè â Áóðñà áå íîâîñôîðìèðàíàòà æåíñêà
ôîëêëîðíà ãðóïà çà òóðñêè íàðîäíè ïåñíè êúì ÷èòàëèùå
Ðîäîïñêà èñêðà â Àðäèíî ñ ðúêîâîäèòåë Óëâèå Ìóòàëèáîâà. Ñàìîäåéöèòå èçïÿõà ëþáèìè ñòàðè, ïîïóëÿðíè, àâòåíòè÷íè ïåñíè è âúðíàõà âñè÷êè àðäèí÷àíè è ãîñòè íà âå÷åðòà
ñ ìíîãî ãîäèíè íàçàä. Îðêåñòúðúò çà ìåñòåí òóðñêè ôîëêëîð
ñúñ ñîëèñò è ðúêîâîäèòåë Þêñåë Èñìàèë ïðåäñòàâè íîâèÿ ñè
ìóçèêàëåí àëáóì Ïúòèùàòà íà Àðäèíî. Îìàÿíè îò èçïúëíåíèÿòà, ïðèñúñòâàùèòå íå ñïèðàõà ñ àïëîäèñìåíòèòå ñè.
Îò èìåòî íà æåíñêàòà ôîëêëîðíà ãðóïà, ïðåäñåäàòåëÿò íà
íàñòîÿòåëñòâîòî íà ÷èòàëèùå Ðîäîïñêà èñêðà Þêñåë
Èñìàèë èçêàçâà ñúðäå÷íàòà ñè áëãîäàðíîñò êúì ðúêîâîäñòâîòî íà çåìëÿ÷åñêîòî ñäðóæåíèå íà àðäèíöè â Áóðñà è íà
êìåòà íà îáùèíàòà Ðåñìè Ìóðàä çà îêàçàíîòî ñúäåéñòâèå è
ïîäêðåïà, çà äà áúäå îñúùåñòâåíî ó÷àñòèåòî íà ãðóïàòà.
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Ardino Belediyesi
2018 Yılı Bütçesi
10 milyon levaya yakın

A

rdino (Eğridere) Belediyesinin 2018 Yılı Bütçesi 9
970 547 Leva. Bu kaynaklardan devlet tarafından
delege edilen faaliyetlerden 5 037 380 leva gelir,
yerel faaliyetlerden ise 4 933 167 leva gelir elde edilmesi
öngörülüyor. Belediye Meclis toplantısında yeni bütçeye
ilişkin yapılan oylamada 20 Meclis üyesi kabul, 3’ü ret oyu
kullanırken 2’si ise çekimser kaldı.
Belediye Başkanı Resmi Murat, 2018 yılı bütçesinin gerçekçi ve sorumlu olduğunu kaydetti. Resmi Murat,
“Seçmenlerle, iş dünyası temsilcileriyle yapılan birçok toplantıdan sonra oluşan bu bütçeyle ödenmemiş giderleri azaltmaya ve yeni borçlar oluşmasına izin vermemeye çalışacağız. Vatandaşların altyapı sorunlarının çözümüne yönelik
taleplerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, sosyal hizmetlerin kapsamını korumaya ve genişletmeye çalışacağız” diye belirtti.
Belediyenin sağlık sorunlarına karşı tutumunu sürdürdüğüne
dikkat çekti.
Bu yıl da ilçe merkezindeki hastanenin faaliyetini sübvanse
etmek için ilave olarak 130 000 leva sağlanıyor. Bütçe, yatırımlar için öngörülen harcama kalemi açısından çok iddialı.
Sermaye harcamaları listesi için öngörülen kaynaklar 2 724
037 leva'dır. Başlıca sokak şebekesinin rehabilitasyonu ve su

temini ve kanalizasyon sistemlerinin onarımı ve yeniden
yapılandırılması için kaynak sağlanmaktadır.
Belediye Başkanı, “Hepimiz yatırım programını uygulamak
için birleşmeliyiz” diye belirtti.
Meclis Üyesi Sıbi Uzunov, 2018 yılı bütçesini dengeli olarak
niteleyerek, adil bir kaynak dağılımı yapıldığını belirtti.
Uzunov, “Belediye bütçesi, bir belediyenin gelişiminin en
objektif aynasıdır. Geçen yıllarda, ilçe sınırları içinde ildeki
diğer belediyelerin yalnızca isteyebilecekleri birçok proje
gerçekleştirildi” diye kaydetti.
Meclis oturumunun gündeminde yer alan 19 madde görüşüldü. Yerel Parlamento, Belediye Başkanı Resmi Murat’ın
Ardino ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yeni
Boğaziçi Belediyesi arasında belediyeler arası işbirliği gerçekleştirilmesi teklifini destekledi. Yeni Boğaziçi, Kuzey
Kıbrıs'ın doğu kıyılarında bulunan Gazimağusa iline bağlı
bir beldedir.
Yerel Parlamento, Ardino Belediyesi Çocuk Suçluluğu ile
Mücadele Komisyonu’nun 2017 yılı faaliyet raporunu kabul
etti.Toplantıda ayrıca 2018 yılı Belediye Gençlik Faaliyetleri
Planı'nın yanı sıra bu yıl Beden Eğitimi ve Spor Geliştirme
Programı ve Takvimi kabul edildi.

Ïðèëîæåíèå

8

Àðäèíñêè ãëàñ, ФЕВРУÀРИ 2018

Hilmi HAŞAL

RODOPLARIN ŞAVKI: ANNEM
“Dünya Yalan Ölüm Gerçek”
Bazı hayatlar, güzel geçmemişse de güzel anılar bırakır geri
de. Sevilen kişinin yitirilişine yanarken, geride bıraktığı o
cömert anı atlasına odaklanır insan. Ve atlas içindeki yansı
malara bakarken, üzüntüsünün hafifletmiş olduğunu sonra
dan anlar. Dünya, gelenlerin vade kapısını
açtığı, eşikten avluya (hayata) girdiği yer
dir. Ömür gailesi orada devam eder. Aynı
dünya, veda kapısından, avludan (hayattan)
çıkıp gidenlerin uzaklaştığı yerdir. Hayat, o
döngüye dahil olanların serüvenleriyle
engindir. Yaşamak, geldikten itibaren gide
ne değin tadılan haz ve hüzün deryasıdır.
Hasar ve hüsran birikimi... İşte, o birikim
den yararlananlar, geride kalanlardır...
Birilerinin de 'anı' diye anlattığıdır. Kim ne
derse desin! Bu böyle!
Evet bu böyle! Gidenler, gittiği andan son
rasını, artık zamanı, artık dünyayı kalanlara
bağışlamışlardır. Kalanlar ise ya unutur,
kısaortauzun vadede, ya da unutmaz,
unutamaz... Her an gideni çağrıştıracak bir
şeyle karşılaşır. Olay, durum, manzara,
eşya, ses, sessizlik... Anımsatıcı haller
eksilmez. Gün geçtikçe artar. Ayrılık eski
dikçe, kasveti çoğalır. Çoğalıyor! Kalbi
oyuyor hayatın gerçeği, annemin sıkça söy
lediği gibi; “Dünya yalan, ölüm gerçek”
hükmü... Her şey, ruhu kemiren bir başka
şeye dönüşüyor. Gitgide artan yakıcılığıyla
sürmektedir çile...
Evet, öyle! Annem Ayşegül Haşal (27 Aralık 1932 – 14 Mayıs
2016) melekler ülkesine göçeli sekiz ay olacak; Oysa ben,
hâlâ çıkabilmiş değilim kasvet kaosundan. Gün günden daha
ağır basıyor anıların kanatması. Sözcüklerin güçsüz kaldığı
noktada yine sözcüklere başvuruyormuş insan:
ANNEM
Pamuk yumağı ak bulutları giyindi
giderken meçhul melekler ülkesine
bir umut belki bakar sandık kuşlara
binalar, yanıldınız, dedi, pencereler
kara mayıs saksıları ve ket çınarları
yeni değil, dinmez tattığınız hicran
eskidir sus defteri kadar, söz bitince
toprak yası örtmez, an beklemezmiş
artık, sükut sonsuzluğuna ait annem...
Şimdi, şu an, annemin son yılını, aylarını, haftalarını, günleri
görüyorum her nesnede. Her seste annemin sesi, annemin
soluğu var. Her sabah bahçeye baktığımda, daha günün ilk
saatlerinde, duvar dibindeki, onun fidanını verdiği kiraz ağa
cını, bahçe kapısının yanındaki vişne ağacını görüyorum. Son

gelişinde, beğenip “pek güzel olmuş” dediği sebzeliği, saksı
ları, çiçekleri görüyorum. Annemin baktığı noktaları tarıyo
rum. Ve başlıyor annem benimle yaşamaya... Zorluklarla
geçen hayatı, 84 tükettiği dünyasını, sanki bilerek, isteyerek
terk etti annem. Sık sık; “Doydum!” diyordu. “Bu kadarı bana
yeter, benden küçük kardeşlerim bile gitti.”
diyordu. Oysa farklı anlatırdı önceleri;
“Gelen gitmem diyor, herhalde can tatlı
diye... Baksanıza, bazıları gidemiyor, ayak
sürüyor? Hâlbuki giden gelmiyor ama yine
de 'bir kerelik dünya' yetmiyor insanlara.
Bırakılamıyor “şavıklı dünya” diyordu.
Hayatın sonlu olduğunu kabulleniyordu
annem. Arada konu değişmişse de, dönüp
dolaşıp uzun yaşamanın anlamını sorgulu
yordu. Yani fazla kalmanın anlamsızlığını...
Bunca ağrıya, acıya neden katlanıyor insan
cıklar, diyordu. O ise katlanmak istemedi
son evrede. Sahi, neden? Evet, neden?
Bunu, en çok annemin hastalığı süresince,
hastane koridorlarında düşündüm. Gözlem
odalarında, yoğun bakım kapıları önünde...
Bunu, o kadar çok düşündüm ki beynimde
derin iz bırakmış. Gecelerce kâbusunu gör
düm. Sedyeserumşırınga... Sadece yaşlı,
bezgin, bıkkın insanlar değildi, koridorlarda
sedye üzerinde koşturulan... Hastalar çeşit
çeşit akıyordu, hastane, poliklinik kapıların
dan. Gençler, yetişkinler, çocuklar da
vardı... Yaşını başını çoktan aşmış kötürüm
durumdakiler de... Hastaneler, sosyal
ortamların, kamu mekânlarının en saf yeriymiş meğer...
Yapmacıksız, telaşlı, sinirli, yorgun, bezgin yüzler birbirine
benzemekteydi. Yer yer umutlu... Yer yer ağlayışlı, çığlık çığ
lığa, isyan haykırışlı... Ağıt, salt ağıt atmosferiydi, tanık
olduklarım. Öyle kazındı belleğime. Annemle, tedavi süresin
ce, bilinci yerindeyken, uyanıkken ve sancısı azaldığı anlarda
konuştuk... Daha çok o anlatıyor ben dinliyordum. Ya da
yanında hangi kardeşim varsa... Anıları bitmiyordu haliyle…
Tekrar tekrar ve bölük pörçük de olsa memlekete gidiyor, gen
çliğinden, çocukluğundan sahneler canlandırıyordu hayalinde
ve sık sık ağlıyordu: “Şavıklı Dünya” diyerek!
Annem çok yorgundu. Tosçalı'yı, Örencik'i, Hallar'ı, Haşallar'ı
anlatıyordu. Tütün tarlalarını, çayırları, ormanları, tepelerin
adlarını unutmamış, oralara dair olayları, şahısları, adlarıyla
anıyordu: “Örencik altına giderdik, Harmanyeri'nden Arda'ya
bakardık... Arda gürül gürül akardı, hele ilkyazın, yukarılarda
kar erimeye başladığında köpük köpük kayalara dolanırdı...”
diyordu. Onca çileli hayata, yoksulluğa ve umutsuzluğa, deli
gibi çalışmasına rağmen iyilikle, güzellikle anıyordu, köyünü
ve köylülerini, komşularını, akrabalarını... İyileşse, hemen
yarın gitmek istiyordu oralara. Gidemedi ne yazık ki!
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Anneme söz vermiştim, vefatından (14 Mayıs 2016,
Cumartesi) dört ay sonra (15 Eylül 2016, Perşembe) Yukarı
Tosçalı'ya ve Örencik'e gittim. Torunum, kızım, eşim ve
kayınvalidemle birlikte...

hayvanlar, taş, toprak, mevsimler, iklimler yaşlanırken,
annem hep aynı yaştaki annem olarak kalacak. O nedenle anıların gücüne ve sağaltıcı dokunuşuna inanıyorum.
Bulgaristan'ı Neden Seviyorum?

Köyde üç aile yaşıyormuş. Harmanyeri’ni sorduk, Ayşe ninenin evinin alt tarafında dediler. Köy altındaki “Harmanyeri”ni
bulduk, gördük. Annemin anlattığı harman yeri küçücük bir
meydan... Bitişiğindeki ev Ayşe teyzenin evi, kapıyı çaldık.
Girdik. Bayramlaştık, hal hatır sorduk. Teyze 86 yaşındaymış, Ayşeman ebemi (nenemi), annemi, teyzemleri, (köyün tamamını neredeyse...) tanıyordu. Eskilerden bahsetti Ayşe teyze, 90'lık kayınvalide ile
sohbet ettiler. Annemi andık. (Ayşe
teyze, Ardino belediye Başkanı Resmi
Murad'ın annesiymiş...) Tosçalı'yı
Örencik mahallesine bağlayan yolu
zorlukla inmiştik, zorlanarak çıktık
dönerken. Ama değdi gitmemize!
Annemi konuştuk, onun gözleriyle
bakar gibi baktım dağlara, yollara,
bahçelere, Arda'ya... Onun “şavıklı
dünya”sını bir kez daha görmüş
oldum.
“İsraf Kötülüktür Dünyaya”
Kırcali'de, pazara, alışverişe giderken, yanında benim gelmemi isterdi annem. Çünkü işine karışmazdım. Mal seçimine, alışverişe o karar verirdi. Ben sadece tercümanlığını
yapardım. (Annem okur-yazar değildi. Bulgarca bilmiyordu...) Hesaplıydı. Kıyamazdı birikimine; “dört gızan okutuyoruz, bugünün yarını da var” diyordu. Çok alıp, pahalı alıp
israf etmeyelim, düşüncesini hiç terk etmedi. Çocukları da
yoksulluğun acısını bilsin ve tutumlu olmayı öğrensin istiyordu: “İsraf kötülüktür dünyaya!” diyordu. Günahtır diyordu. Köylülüğün ne olduğunu, tütün işleyerek para kazanmanın ne olduğunu, yoksulluğun tüm acı hallerini bilirdi
annem. O yüzden bol kepçe harcaması yoktu. Gözü de gönlü
de tok insandı. Pazarda, en uygun ama en ucuz olan eşyanın,
sebzenin, meyvenin tezgâhını bulana dek dolaşırdık. Ben,
sabırla yürürdüm yanında. Para çantasını çıkardığında, ödemeyi yapacağı anda, kolumdan tutar, yanına çekerdi; “bak
bakalım doğru mu, para üstünü hesapla bakayım?” derdi.
Haşallar'dan Kırcali'ye gelmiş olmanın şaşkınlığını hissettirmedi çevresine. Duranlar mahallesinde yaşıyorduk ve
Belediye Park Bahçe İşleri'nde çalışıyordu annem. Dört yıla
yakın, ağaçlara, çiçeklere bakan ekipteydi, Anavatan'a göç
edene kadar...
Evet, daha ne denir bilmem ki! Bazı hayatlar, güzel geçmemişse de güzel anılar bırakır geride. Annem onca ağır yaşama
koşullarına, onca acının ve bilgisizliğin yüküne rağmen, iyilikle, güzellikle bezeli anılar bıraktı, çocuklarına, torunlarına... Onsuz ilkler, sıralanmayı sürdürüyor; ilk yılbaşı da geçti.
Annem 85 yaşı göremedi. Artık, bütün dünya, bütün insanlar,

Annem, babam (ki o da hastaydı ve annemden 70 gün sonra
vefat etti ve ayrı bir yazının konusu) Bulgaristan'da,
Rodoplar'da doğmuşlar. Kardeşlerim; ikizim Fikri, kızkardeşim Saniye ve küçüğümüz Sabahattin orada doğmuşuz.
Köyün, dağların, tütünün, çok çalışmanın iksiri ruhumuza işlemiş. Zor
yılları birlikte geçtik; Yukarı Tosçalı
(Gorno Prahovo) annemin köyü, Aşağı
Tosçalı (Dolno Prahovo) babamın
köyü, Haşallar'dan, Duranlar (Sipey),
Kırcali'ye ve oradan Bursa'ya uzanan
yazı (yazgı) çizgimiz, anılara bağlılığı
yaşatıyor, doğallıkla... Atalarımıza ve
köklerimize dair bilgilenme hakkını
önemsiyoruz.
Torunlarımızı ve onların torunlarını
bilgilendirme sorumluluğunu diri
tutan duygulardan, düşüncelerden
dolayı seviyorum Bulgaristan'ı. Dünya
atlasının üzerindeki bildiğim, bilmediğim, gördüğüm, görmediğim yerlerden çok seviyorum,
Kırcali'yi, Rodoplar'ı, Arda'yı, Haskovo'yu, Trakya ovasını,
Kazanlık gül bahçesini, Koca Balkanı, Tuna'yı, Karadeniz'i,
Varna'yı, Plovdiv'i, Sofya'yı, Vitoşa'yı, Borovets'i,
Pamporovo'yu... Birçok benzerim Bulgaristan göçmeni gibi,
doğduğum yer ile doyduğum yer arasında seçim yapmak
zorunda değildim. Annem de değildi. Babam da, büyük
babam da... Hayatın, bizim irademiz dışında, olağanüstü
koşulların dayattığı, Anavatan'a göç gerçekliği, doğduğumuz
ata topraklarını sevmemize engel değildir kesinlikle. Tarih
gerçeğe aynadır... Dünyanın birçok köşesinde, doğduğu coğrafyanın özlemiyle yaşayanlar ne yapsın? Çocukluğu burnunda tütmeyen insan var mı? Annem son günlerinde, bilinci yitmeden az öncesine kadar, çocukluğunun toprak kokusundan,
yaprak, çimen, koyun, kuzu kokusundan, köyünün yağmurundan, tütünlerin katranından, rüzgârın hışırtısından söz
etti...
Annemin nefesinin yettiği anlardaki fısıltısı, çocukluğunu
anlatıyordu... Tüm sayıp sıraladıklarıma ek olarak annemi
sevdiğim için, kendi çocukluğumu sevdiğim için seviyorum
Bulgaristan'ı. Herkes gibi, tüm yurttaşlarım, kardeşlerim gibi
Türkiye'yi, Anavatanımı çok sevdiğim için seviyorum. Ve bu
satırları, anneme yazdığım ilk ve son mektup olduğu için
seviyorum. Hayatımın kalan kısmını ve belleğime ekeceği
anılar uğruna seviyorum.
Bir şey daha; sıradaki kitabımın adı, “Balkanlı Bulut /
Rodoplar'dan Geliyorum”... Sevmek deyince, daha ne
olsun! Annemin, babamın ve yeryüzünden yeraltına (dönülmez tarafa) geçmiş tüm göçmenlerin ruhuna adanmıştır.
Anıları önünde, saygıyla, sevgiyle diz çöküyorum: şiir ışığında uyusunlar!
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Belediye Başkanı Resmi Murat, Ardino’nun
kardeş belediyesi Nilüfer’in misafiri oldu
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Ardino halkının
büyük dostu Türkiye’den kardeş belediye olan Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Nilüfer ile kardeş belediye olan
Bansko Belediye Başkanı Georgi İkonomov, Turizm
Bakanlığı Dağ ve
Kayak
Turizmi
Danışmanı Malin
Bistrin,
Ardino
Belediye Meclisi
Başkanı
Sezgin
Bayram ve Ardino
Belediye Başkan
Yardımcısı Nasko
Kiçukov da hazır
bulundular.
Görüşme, Belediye
Başkanı’nın başkanlığındaki
Ardino heyetinin
Bursa’da düzenlenen
geleneksel
Eğridereliler
Buluşma Gecesi’ne
katılmak üzere gerçekleştirdiği üç günlük Türkiye ziyareti çerçevesinde yapıldı.
Nilüfer ve kardeş belediyelerinin başkanları arasındaki iş
toplantısı, son derece samimi bir atmosfer içinde geçti.
Belediye Başkanları, gelecekteki işbirliğini görüştüler.
İdari yönetim, kültür, turizm, spor ve bölgesel kalkınma
alanlarındaki projelerin geliştirilmesi ve uygulanması
için ortak hedefler tespit ettiler.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nülüfer ile
kardeş iki belediyenin başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozbey, “ İnsanları seviyoruz. Nilüfer, Ardino ve Bursa arasında üçgen oluşturduk.
On yıllar boyunca Ardino ile dostça bir etkileşim içerisindeyiz. İyi uygulamaları paylaşıyor ve destekliyoruz. Ardino'nun merkezindeki Nilufer Parkı’nın
varlığı bizim için büyük önem taşıyor. Bu yıl parkı,
kasaba sakinleri ve misafirleri için cazip bir mekan
olacak şekilde yenileyeceğiz. Umarım, ilişkimiz
gelecekte daha da güçlü olacaktır” diye ifade etti.
Bozbey, Ardino ve Bansko temsilcilerini Mayıs
ayında yapılacak olan geleneksel Uluslararası Spor
Şenlikleri'ne katılmaya davet etti.
Belediye Başkanı Resmi Murat, ev sahipliği yapan
Bozbey’e sıcak karşılama için teşekkür etti. Resmi
Murat, şunları dile getirdi: “Nilufer Belediyesi ile
her zaman mükemmel temaslarımız oldu,
Ardino'daki parkın adını taşıması tesadüfen değil.
Ortak projeler gerçekleştirdik ve gelecekte verimli
işbirliğine devam etmeyi umuyoruz”.

Bansko Belediye Başkanı Georgi İkonomov, ilk defa
Bursa'ya geldiğini söyledi. İkonomov, "Bursa'dan çok
etkilendim. Eskiyi yeniyle birleştirerek, modern bir
Avrupa kentine dönüşmüş" dedi.
Görüşmede ayrıca Bursa Eğridereliler Kültür ve
D a y a n ı ş m a
Derneği
Başkan
Yardımcısı Olcay
Coşkun, Nilüfer
Belediye Başkan
Ya r d ı m c ı l a r ı ,
k ö k e n l e r i
Ardino’ya dayanan
Nilüfer Belediye
Meclisi Üyesi olan
Naci Kale de hazır
bulundular.
Kabulün sonunda
üç belediye başkanı
birbirine
hediye
takdim
ettiler.
Belediye Başkanı
Resmi Murat, mevkidaşına
plastik
Şeytan Köprüsü heykelciği armağan etti, kendisine ise
modern ve laik Türkiye devletinin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk'ün eşsiz bir tablosunu armağan edildi.
Görüşmenin ardından Bulgaristan’dan gelen konuklar,
Nilüfer Belediyesi’nin yeni hizmet binasını gezdiler.
“Barış” adı verilen Meclis toplantı salonu ve basın toplantısı salonundan çok etkilenen heyet, ayrıca belediye
binasının önünde bulunan Atatürk Anıtı’nın yanı sıra Şiir
Kulesi’ni de gezdi.
Nilüfer Belediyesi, Ardino'nun ilk kardeş olduğu belediyedir. Karşılıklı ilişkiler, 23 yıldır devam ediyor. Bu
sürede büyük mesafelere rağmen iki belediye arasındaki
dostluk her geçen yıl derinleşmektedir.

Âå÷åðèíêà ñúáðà ëîâöèòå íà
ñäðóæåíèå „Áåëè áðåçè” â Àðäèíî
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„Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“ в
Ардино през отминалия сезон преизпълни
плана си. Отстреляна
бяха над 15 диви прасета с трофейни глиги.
С най-точен мерник са
авджиите от дружините в „Млечино“ и
„Ардино 2“ с председатели Акиф Местан и
Сергей Арнаудов“.
Това заяви при откриването на традиционната обща вечеринка председателят на сдружението Шахин Байрамов. Той отбеляза, че отминалият
сезон е бил изключително успешен
и не са допуснати никакви инциденти по време на лов. „Полагаме усилия за поддържането на дивеча в
ловните полета. Всички дружини
поддържат и зареждат хранилките, което особено е важно през
зимния сезон“, заяви Байрамов. Той
връчи парични награди на Чавдар
Карамфилов от дружина ‚Ардино 1“
и Айдън Караджов от дружина
„Русалско“, които отстреляха вълци
в района на Мак и Русалско.
С пищен купон в петък вечерта
ловците от ЛРС „Белите брези“
изпратиха сезона. Местният ресторант „Перла“ едва успя да побере
всички авджии от шестте дружини
на Сдружението.
Събитието уважиха кметът на
община Ардино Ресми Мурад,
областният лидер на ДПС инж.
Изет Шабан, директорът на Държавното горско стопанство в Ардино инж. Емил Войводов, председателят на общинския съвет Сезгин
Байрям, началникът на Районното
полицейско управление Щилян
Узунов. Тук бяха още почетният
гражданин на Ардино Решат Айдън
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и бившият директор на Изпълнителната агенция на горите инж.
Веселин Райчев.
Кметът Ресми Мурад поздрави
ардинските авджии за успешния

ботуши) спечели дългогодишния
ловец от Ардино Гюнер Чобанов.
Изненадата на вечеринката бяха
двете танцьорки, които направиха
голямо шоу и бяха посрещнати
много сърдечно от ардинските
ловци. Красивите девойки бяха
поканени от специалиста по ловно
стопанство Айдън Тефиков (Дъна).
Ловната вечеринка продължи до
сред полунощ с много веселие, наздравици за все така хубави срещи и
разбира се за добри слуки в ловищата. За високия емоционален градус на вечеринката се погрижи
оркестър „Елит“ от Кърджали.
Сдружението ‚Бели брези“ обединява около 400 ловци, разпределе-

сезон и им благодари за грижите,
които полагат за опазване на дивеча
и българските гори. Той пожела на
ловците много слука, здраве и
успех във всички начинания през
новата 2018 година.
Много награди имаше по време на
традиционната томбола, която се
организира на всеки празник с
материални награди от ловни атрибути, месо от диво прасе, сръндаци
и риба. Най-голямата награда (чифт

ни в шест дружини - „Ардино 1“,
„Ардино 2“, Бял извор“, „Млечино“, „Ленище“ и „Русалско“.
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С преклонение и поднасяне на
венци пред постамента на Апостола на свободата в двора на СУ
„Васил Левски” в Ардино бе почетена паметта на великия българин
Васил Левски. И тази година ученици и учители от СУ „Васил Левски” сведоха глава, за да почетат
паметта на своя патрон. Церемонията се проведе в двора на учебното заведение. Официални гости
бяха областният управител Никола Чанев, кметът на общината
Ресми Мурад, председателят на
общинския съвет Сезгин Байрям.
„Васил Левски живее и ще продължава да живее със своите освободителни и хуманни идеи, с неугасващата си вяра в силите и способностите на своя народ. Името и делото му ще съпътстват неизменно
живота и съдбата на всяко българско поколение, защото той му
остави възвишен пример за родолюбие”, с тези думи се обърна към уче-

ниците, учителите и родителите
учителят по български език и литература Юлия Петрова.
Кметът на общината Ресми Мурад
дари на директора на училището
Аника Петрова уникална 3D картина
на Великия Апостол.
Учениците от начален етап с ръководители Валентина Коджаманова и

Севда Чолакова изнесоха поетичен
рецитал, посветен на Васил Левски.
Песента „Кажи ми, горо”, изпълнена
от учениците от клуб „Звънче”, просълзи всички присъстващи.
По инициатива на училищния ученически съвет за първи път тази година
учениците от школото дадоха Левска
клетва.

гарски, така и на турски език.
„Живеехме близо до Лондон. Почти
всеки ден вали дъжд, няма слънце.
Дойдохме през 2006 година. Харесахме Любино и купихме тази къща. До
2010 година идвахме само през лятото, но след това останахме за
постоянно. Местните хора са много
мили, сърдечни и отзивчиви хора,
особено бай Рафет, бай Шакир“,
разказва Лий. Той е компютърен специалист и с лаптопа си върти бизнес
в Англия. През свободното си време

обича да ходи до река Арда за риба.
Кметът на Любино Съдкъ Ахмед сподели, че много чужденци проявяват
интерес към закупуване на имоти в
селото, заради красивата природа и
чистия въздух. Тук и в Латинка живеят
шест семейства от Англия и Холандия.
„Местните хора са в прекрасни взаимоотношения с тях. Вече не ги смятаме за чужденци, те станаха наши
приятели, съседи. Присъстват на
всички важни мероприятия , които се
провеждат в селото“, казва Ахмед.
Любино се намира на 55 км. от
общинския център Ардино и е най-отдалеченото село в района. Тук се
намира най-старата джамия в района.
Повечето от някогашните жители на
Любино и Латинка са в Ардино, Кърджали, Асеновград или в Турция.
Основният поминък в двете села е
животновъдството и събирането на
диворастящи гъби. Стопаните отглеждат по няколко крави.

×óæäåíöè ïðîÿâÿâàò èíòåðåñ êúì èìîòè â Ëþáèíî

„Тук сме от 11 години, заради красивата природа, чистия въздух и спокойствието, добрия комшулук, което го няма в големия град“, с тези
думи ни посрещат 52-годишният
англичанин Лий Маундър и приятелката му Мелани Кобън в ардинското
село Любино. Това са и част от причините, които са ги предизвикали да
напуснат Обединеното кралство и да
се заселят тук в сърцето на Източните
Родопи. Купили къщата с огромен
двор преди 11 години. Направили
основен ремонт. Всяка година засаждат плодове и зеленчуци в градината
си. Отглеждат кокошки, имат и зайци.
„Природата тук е уникална, а Родопите са най-красивото място в света.
Приятно ни е всяка сутрин да виждаме изгрева на слънцето, а вечер залеза.
Искаме тук да изкараме старините си
сред тази невероятна красива природа“, споделят Лий и Мели. Те вече са
научили малко да говорят както на бъл-

Ïðèêëþ÷èõà îò÷åòíèòå ñúáðàíèÿ
íà ñòðóêòóðèòå íà ÄÏÑ â Àðäèíñêî

Àðäèíñêè ãëàñ, ÔÅÂÐÓÀÐÈ 2018

ÄÍÅÂÍÈÊ

Завършиха годишните отчетни събрания на местните
структури на ДПС в Ардино. Най-накрая се отчетоха организациите на Движението в Бял извор, кв. „Диамандово“,
Срънско и Гарване. Гости на събранията бяха областният
лидер на ДПС инж. Изет Шабан, кметът на общината Ресми
Мурад и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.
Тук бе още зам.председателят на законодателния орган
Мюмюн Джила, който живее в Бял извор.
По време на срещите беше обсъдена актуалната политическа
ситуация у нас. Дискутирани бяха въпроси от различен характер и необходимите финансови средства за решаване на проблемите в населените места.
„Местната структура на ДПС в кв. „Диамандово“ е много
сплотена и единна. Ние ще продължаваме да надграждаме
изграденото. Диамандово винаги ще бъде с ДПС и ще го подкрепи във всички избори“, заяви 65-годишният Сали Емир.
Областният лидер на ДПС инж. Изет Шабан благодари на членовете на местните организации в Бял извор, кв. „Диамандово“,
Срънско и Гарване за тяхната неуморна подкрепа и съвместната им работа по време на всички предизборни кампании.
„Вие доказахте, че сте истински отдадени на каузата ДПС“,
заяви Изет Шабан.
Кметът на общината Ресми Мурад също благодари за единството, заедността и активността на всички членове и симпатизанти
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на ДПС. В Бял извор той съобщи, че през тази година е предвидено да се реализира проектът за цялостна подмяна на водопроводна мрежа на най-голямото населено място в общината.
„Проектът е одобрен. Сега само чакаме формалните процедури, за да пристъпим към подписването на договора. Надявам
се, в близко време да започнем изпълнението на проекта, за да
се радвате и вие на модерна водоснабдителна мрежа“, заяви
Ресми Мурад.

IN MEMORIAM

Îáíîâèõà ñïîðòíàòà çàëà íà
áèâøàòà êëèìàòè÷íà ãèìíàçèÿ
Със средства от общинския бюджет на
Ардино бе ремонтиранa и обновенa спортната зала на бившата Климатична гимназия. На терена на залата бе поставена нова
изкуствена трева, ремонтирани бяха съблекалните, стените бяха боядисани в синьо.
Стойността на извършените материални
работи е в рамер на 39 892 лв.
Спортното съоръжение е едно от любимите места на ардинчани, особено през зимния сезон, което ги събира на едно място,
за да спортуват. В обновеното помещение
своите тренировки ще провеждат малките
футболисти на местния клуб „Юнак“.
„Радвам се, че обновихме залата. Община-

та винаги ще помага в тези начинания.
Сред приоритетите на местната власт е
развитието на спорта. Изграждането на
нови спортни и детски площадки ще
продължи“, заяви кметът на община Ардино Ресми Мурад.
„С общи усилия успяхме да превърнем една
мечта в реалност“, заяви председателят на
ФК „Юнак“ Метин Мустафов. Той изрази
своите искрени благодарности към ръководството на общината в лицето на кмета
Ресми Мурад, председателя на общинския
съвет Сезгин Байрям и общинските съветници в местния парламент затова, че
милеят за развитието на спорта в Ардино.

Ñêðúáíà âåñò
Íà 18 ôåâðóàðè 2018 ãîäèíà
íè íàïóñíà Àòàíàñêà Òåðçèåâà ó÷èòåë ïî õèìèÿ è áèîëîãèÿ â ÑÎÓ
Ãåîðãè Äèìèòðîâ, ÎÏÃ Õðèñòî
Ñìèðíåíñêè ãðàä Àðäèíî, ðåñóðñåí
ó÷èòåë â ÏÓÈ Ä-ð Ïåòúð Áåðîí,
ÐÖÏÈÎÂÄÓÑÎÏ è ÎÓ Ñâåòè Ñâåòè
Êèðèë è Ìåòîäèé ãðàä Êúðäæàëè.
Ñèëàòà è îáè÷òà º êúì äåöàòà îñòàâà
çàâèíàãè â ñúðöàòà íà íåéíèòå
ó÷åíèöè. Â ðàáîòàòà ñè ñ ïîäðàñòâàùèòå òÿ âëîæè öÿëàòà ñè æèçíåíîñò
è ëþáîâ, çà äà ïðèîáùè íàé-÷óâñòâèòåëíèòå äåöà êúì ó÷èëèùå.
Çàâåùà íè ñâîÿòà äúëáî÷èíà
çà ÷îâå÷íîñò è äîáðîäåòåëíîñò.
Îòèäå ñè îò íàñ åäèí ïðåêðàñåí
÷îâåê, ó÷èòåë è êîëåãà...
Ïîêëîí!
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ÄÅËÎÂÈ ÑÂßÒ

Àðäèíñêè ãëàñ, ÔÅÂÐÓÀÐÈ 2018

Ùå îáíîâèì ïàðê „Íèëþôåð” â Àðäèíî,
çà íàñ å îò ãîëÿìî çíà÷åíèå

Êìåòúò íà Íèëþôåð ñëåä 23 ãîäèíè ïðèÿòåëñòâî:

Кметът на община Ардино Ресми
Мурад, проведе среща с големия
приятел на ардинци Мустафа Бозбей,
кмет на побратимената турска община Нилюфер, Бурса. В разговора участие взе още кметът на община Банско Георги Икономов, която също е
побратимена с Нилюфер, Малин
Бистрин, съветник „Планински и
ски туризъм” към Министерството
на туризма, председателят на общинския съвет в Ардино Сезгин Байрям,
зам.-кметът на община Ардино
Наско Кичуков. Визитата бе в рамките на тридневно посещение в южната
ни съседка по повод традиционната
вечер на ардинци в Бурса.
Деловата среща между тримата
общински кметове-побратими протече
в изключително приятелски дух. Те
обсъдиха бъдещото сътрудничество.
Набелязаха съвместни цели за разработване и изпълнение на проекти в
областта на административното управление, културата, туризма, спорта и
регионалното развитие.
Кметът на Нилюфер Мустафа Бозбей
изрази задоволството си от посещението на кметовете на двете побратимени
общини. „Ние обичаме хората. Създадохме един тригълник между Нилюфер, Ардино и Бурса. От десетилетия
имаме приятелски взаимоотношения с
Ардино. Споделяме и подкрепяме добри
практики. Съществуването на парк
„Нилюфер” в центъра на Ардино е от

особено голямо значение за нас. Тази
година ние ще обновим парка, за да
бъде то привлекателно място за всички жители и гости на града. Надявам
се нашите отношения да продължат
още по-силно и занапред”, коментира

Мустафа Бозбей. Той покани представители от Ардино и Банско да вземат
участие в традиционния Международен спортен фестивал, който ще се проведе през май.
Кметът Ресми Мурад също благодари
на домакините за топлото посрещане.
„Винаги сме имали отлични контакти
с община Нилюфер, неслучайно паркът
в Ардино носи неговото име. Имаме
реализирани съвместни проекти и се
надяваме да продължим
ползотворното си сътрудничество и в бъдеще”, заяви
Ресми Мурад.
Кметът на Банско Георги
Икономов заяви, че за първи
път идва в Бурса. „Силно
съм впечатлен от Бурса.
Превърнал се е в модерен
европейски град, съчетал
старото с новото”, заяви
Георги Икономов.
Разговора
проследиха
Олджай Джошкун, зам.председател на Сдружение
за култура и сътрудничество

„Егридерелилер” (ардинци) в Бурса,
зам.-кметовете на община Нилюфер,
Наджи Кале, съветник в местния парламент на Нилюфер, с корени от Ардино.
В края на приема трите страни си размениха подаръци. Кметът Ресми
Мурад дари на колегата си пластика на
Дяволския мост, а получи уникална
картина с лика на създателя на съвременна светска Турция - Мустафа Кемал
Ататюрк.
След срещата гостите от България разгледаха новата сграда на община
Нилюфер. Останаха силно впечатлени
от модерната заседателна зала на
общинския съвет „Баръш” (Мир), залата за пресконференция с журналисти.
А на площада пред общината разгледаха и, паметника на Ататюрк, както и
кулата за поезия.
Община Нилюфер е първата побратимена община на Ардино. Взаимните контакти продължават вече 23
години. През това време, въпреки
големите разстояния, приятелството
между двете общини се задълбочава
с всяка измината година.

Àðäèíñêè ãëàñ, ФЕВРУÀРИ 2018

ÄÍÅÂÍÈÊ
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Откриха детска площадка в Боровица
Нова детска площадка бе открита в
центъра на ардинското село Боровица.
Лентата бе прерязана
от кмета на община
Ардино
Ресми
Мурад, областния
лидер на ДПС инж.
Изет Шабан, председателя на общинския
съвет Сезгин Байрям
и кметът на селото
Айсел Мехмед. На
събитието
присъстваха родители и деца от местното
основно училище „А.С.Макаренко“.
Детският кът е реализиран в рамките
на Националната кампания „За чиста

околна
среда
–
2017“
на
Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и е финансиран от
Предприятието за управление на дей-

ностите по опазване на околната среда
(ПУДООС).
Площадката е оборудвана с детски
уреди, пейки за отдих. Обезопасена е с
ограда и е озеленена.
„Наш приоритет е да се грижим за подрастващото поколение. Новата придобивка ще радва не само децата, а и техните родители. Ние изпълняваме всичко това, което вие желаете и ще продължаваме да работим за реализирането на идеите ви“, заяви при откриването Ресми Мурад.
От свое име и от името на населението
кметът на Боровица Айсел Мехмед
благодари на кмета на общината Ресми
Мурад и екипа му за съдействието,
което оказаха за реализирането на проекта.

3 км нов асфалт
в Светулка
Приключи асфалтирането на 3-километровата отсечка от разклона в кв.
„Любовна
чешма”
до
махала
Азманлар, към Светулка. Кметът на
община Ардино Ресми Мурад лично
инспектира ремонтните дейности на
пътната артерия, които са осигурени от
капиталовите разходи на общинския
бюджет за 2017 г.
„Подобряването на инфраструктурата
е жизнено важна за съществуването на
едно населено място в днешни дни.
Освен пътя за махала Азманлар, със

Успешните и предприемчиви кметове на ардинските села Башево и
Горно Прахово - Мюрен Сали
(вляво) и Мехмед Ахмед

средства от общинския бюджет бе
асфалтиран и централната улица в
Светулка”, сподели кметът на Светулка
Фериха Хайри, която управлява селото
втори мандат.
От името на местните жители селският
управник изказва сърдечните си благодарности към ръководството на общината в лицето на кмета Ресми Мурад и
председателя на общинския съвет
Сезгин Байрям за вниманието и грижите, които полагат за благоустрояването и развитието на малките населени места.
По постоянен адрес в
Светулка живеят над 200
души. Селото се състои
от махалите Азманлар,
В е л и п а ш а л а р ,
Халилходжалар,
Джебеджилер
и
Светулка-център, като
всички са свързани с
асфалтирани пътища.

Най-цветното
бъдещенаМлечино
В читалището в Млечино се съхраняват над 8000 тома литература. В него
дейност осъществяват певческа и
танцова група. Безспорно обаче наймалките самодейци будят и наймного усмивки. Това са момичетата
от селото в традиционни местни
носии.

ÇÎÍÀ
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Ðåñìè Ìóðàä ïðèçîâà
èíäóñòðèàëöèòå â Òóðöèÿ
äà èíâåñòèðàò
â Áúëãàðèÿ
è Àðäèíñêèÿ
êðàé
Кметът на община Ардино Ресми
Мурад призова ръководителите на
Румели СИАД, Балкан Тюрк
СИАД, Демирташ СИАД и други
сдружения на индустриалците и
работодателите в Бурса да инвестират в България и Ардинския край.
Той подчерта, че ако това бъде осъществено, ще бъде забавен процесът на обезлюдяване на родния
край, за който те много милеят.
Делегация от община Ардино начело
с кмета Ресми Мурад и председателя
на общинския съвет Сезгин Байрям
взе участие в 19-та поред вечер на
ардинци в Бурса. Визитата бе по покана на ръководството на Сдружението
за култура и сътрудничество „Егридерелилер” (ардинци) в Бурса.
На традиционната празнична вечер,
която се проведе в комплекс „Алтън
Джейлян”, дойдоха над 600 ардинци.
Да почетат празника тук бяха зам.председателят на Народно-републи-

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

канската партия и депутат в Меджлиса
Лале Карабъйък, кметът на побратимената община Нилюфер Мустафа Бозбей, председателят на най-голямата и
влиятелна изселническа организация в
Турция „Балгьоч” доц. д-р Юксел
Юзкан, почетният консул на България

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÅÍ ÅÊÈÏ:
Ãþíåð Øþêðè, Êåìàë Àëèåâ,
Àçèñ Ìóðàä, Àëïåð Ñàìè
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в Бурса и бивш депутат във Великото национално събрание на Турция
Хаяти Коркмаз. Последните двама
са с ардински корени.
Срещата бе уважена и от председателя на сдружение „Балканлълар”
(Балканци) в Истанбул Олджан Йозгюн, лидерът на Сдружението на
момчилградчаните в Бурса Хасан
Йозтюрк, кметът община Банско
Георги Икономов, която също е побратимената с Нилюфер.
Най-малкият гост на вечерта бе
9-месечната Айза, дошла заедно
с родителите си, чиито корени са
от Ардино, а най-възрастният 84-годишният Орхан Тамсьоз, изселник от Светулка.
Зам.-председателят на Сдружението
за култура и сътрудничество „Егридерелилер” в Бурса Юксел Юртсевер
припомни на присъстващите, че през
февруари 1998 година в Бурса група
изселници от Ардинско решават да
организират земляческа среща, която
се превръща в традиция, продължаваща и до днес. „Тази вечер е за приятелството, носталгията за родното място. Вечер, за да се укрепят
добросъседските, родствените и
гражданските връзки”, заяви Юксел
Юртсевер. Той отбеляза, че всяка
година през февруари ще се събират,
за да запазят и развият още повече
тези връзки.
С мултимедийна презентация бе представен животът и дейността на покойните председатели на Сдружението
Али Дурмаз и Ахмед Кахраман.
По случай традиционната вечер бе
разрязана огромна торта с формата
на символа на община Ардино Дяволския мост.

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

