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ARDINO ILÇESINDE SICAK ÖĞLE YEMEĞI HIZMETININ
SÜRESI 30 HAZIRAN'A KADAR UZATILDI

YÜKSEL İSMAIL, YENIDEN ARDINO RODOPSKA
İSKRA HALK KÜLTÜR EVI BAŞKANI SEÇILDI

Ardino (Eğridere) ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak öğle
yemeği hizmetinin süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. 1
Mart 2022 tarihinden itibaren sıcak öğle yemeği ürününün birim
maliyet değeri 2,70 levadan 2,90 levaya yükseltildi. Bunun için
Ardino Belediyesi de hibe sözleşmesinde değişiklik yapılmasını
talep edecek.
Hizmetin ﬁnansmanı, Avrupa Komisyonunun (AK) koronavirüs
(Covid-19) küresel krizinin etkileriyle REACT-EU mekanizması
yoluyla mücadele etme girişiminin bir sonucu olarak Yoksullar İçin
Avrupa Destek Fonu tarafından desteklenen 2014-2020 Dönemi
Gıda ve / veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Programı
kapsamında sağlanıyor.
An itibariyle sıcak öğle yemeği hizmetinden 1300 ilçe sakini
yararlanıyor. Söz konusu ihtiyaç sahibi kişiler şu hedef gruplarına
aittir: 1. Grup- geliri olmayan veya yoksulluk sınırının altında
düşük gelirli kişiler, ülkedeki ekonomik durumun kötüleşmesi
nedeniyle zor durumda olan insanlar, yaşları veya mevcut engelleri
nedeniyle enfeksiyonun bulaşma ve ağır seyretme riski daha yüksek
olan kişiler; 2. Grup-geliri olmayan veya yoksulluk sınırının altında
düşük geliri olan ve kendilerini destekleyecek akrabaları olmayan
karantina altına alınan kişiler; 3. Sosyal yardım alan ve ek desteğe
ihtiyacı olduğu tespit edilen ve olağan salgın durumu koşullarında
temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamayan kişiler.
Son tarihi 30 Haziran 2022'e kadar uzatılmasıyla operasyon, temel
maddi yoksunluğun üstesinden gelmek için onlara gıda yardımı
yaparak zorluk yaşayan insan sayısını azaltmaya yönelik
operasyonel programın genel hedeﬁne ulaşılmasına katkıda
bulunmaya devam edecek. Ardino ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı ve
engellilerin günlük yaşamlarında destek sağlamaya yönelik
faaliyetler devam edecek.
Sıcak öğle yemeği hizmeti, Sosyal Yardım Ajansının desteğiyle
Gıda ve / veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Programınca
ﬁnanse edilen "Covid-19 Salgını Koşullarında Ardino İlçesinde
Sıcak Öğle Yemeği" projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

A r d i n o ' d a
gerçekleştirilen
Olağan Genel Kurul
toplantısında Yüksel
İsmail, oybirliğiyle
yeniden Rodopska
İskra (Rodop
Kıvılcımı) Halk Kültür
Evi Başkanı seçildi.
Ardino Belediye
Başkanı Müh. İzzet
Şaban ve Meclis Başkanı Sezgin Bayram, toplantıya konuk olarak
katıldılar.
Kendisine verilen güven için teşekkür eden Yüksel İsmail,
“İlçedeki en büyük kültür kurumunu yönetmek benim için bir onur
ve sorumluluktur” diye kaydetti.
Rodopska İskra Halk Kültür Evi Sekreteri Leman Koçeva, geçen üç
yıllık döneme ilişkin faaliyet raporunu tanıttı. Rapor, kurumun
çatısı altındaki amatör sanatçı grupları ve folklor ekiplerinin yerel,
bölgesel ve ulusal düzeyde çeşitli etkinliklere katılımlarını
belirtiyor. Raporlama dönemde kültür evi kütüphanesi
koleksiyonuna toplam 5412 leva değerinde yeni 406 cilt edebiyat
kitabı eklendiği anlaşıldı. Koçeva, “Her üç raporlama yılı boyunca
Halk Kültür Evi yönetimi, Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban,
Belediye Meclisi şahsında Belediye yönetimi ile her zaman ortak
bir zemin buldu ve her bir girişimi için destek aldı ve bunun için size
teşekkür ederiz! Bu karşılıklı saygı ve ortak, verimli çalışmaların
gelecekte de devam edeceğinden eminiz. Kültür alanındaki
çalışmalar ekip işi gerektirir ve hedeﬂer ve çabalar ortak olduğunda
güzel işler ortaya çıkar” diye kaydetti.
Açıktan oylama ile üç yıllık gelecek dönem için Rodopska İskra
Halk Kültür Evi'ne bağlı derneğin 9 kişiden oluşan yeni Yönetim
Kurulu seçildi. Toplantıda ayrıca kurumun üç yıllık gelecek
döneme ilişkin faaliyet planı ve 2012 yılı bütçesi kabul edildi.
Rodopska İskra Halk Kültür Evi'nin yeni seçilen yönetimini tebrik
eden Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, yeni üç yıllık görev
döneminde verimli ve başarılı çalışmalar diledi. Müh. Şaban,
“Yüksel İsmail, yıllar içinde kendini kanıtladı. Kendisi Ardino'daki
kültürel yaşamın zenginleştirilmesi için fedakarca çalışıyor!
Belediye yönetimi, Halk Kültür Evi'nin girişimlerini her açıdan
destekleyecektir” diye ifade etti.

"RODOPLAR'DA TAŞ KÖPRÜLER" KONULU FOTOĞRAF
YARIŞMASINDA 16 ESER ÖDÜLE ADAY GÖSTERILDI
Ardino Belediyesi, Ardino Belediye Müzesi, Meştra - Geleneksel Bilgi ve El Sanatları
Derneği ve Kırcaali Bölge Tarih Müzesi tarafından düzenlenen "Rodoplar'da Taş
Köprüler" konulu fotoğraf yarışmasına katılan eserler jüri tarafından değerlendirildi.
Fotoğraf yarışması, Bulgaristan Ulusal Kültür Fonu tarafından ﬁnanse edilen
"Rodoplar'da Tarihi Taş Köprüler - Modern Sunum ve Koruma Yöntemleri" projesinin
bir parçası olarak düzenleniyor.
Yarışmaya Rodoplar'daki 16 farklı taş köprünün toplam 58 fotoğrafıyla 22 yarışmacı
katıldı. Jüri, 11 yarışmacının (Natalia Dimitrova, Ralitsa Vasileva, Krasimir Stoyçev,
Reyhan Mustafa Ferat, Güner Mümün, İna Bakalova, Adelina Truhçeva, Sabriye
Mümünova, Sonya Dimitrova, Martin Marinov ve Tsvetina Petrova) 16 fotoğrafını
ödüle aday gösterdi. Ödüle aday gösterilen fotoğraﬂarın çoğu Şeytan Köprüsü'nden
karelerdir.
İlk üç dereceye giren yarışmacıların isimleri, mayıs ayında Ardino Belediye Müzesinde
düzenlenecek yarışma sergisinin açılışında açıklanacak.
Organizatörler, gönderilen fotoğraﬂar ve Rodoplar'daki çeşitli taş köprü kareleri için
tüm katılımcılara en içten teşekkürlerini sunar.
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Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban ve Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü münasebetiyle bu yıl da
bayanlara saygısını göstermeyi ihmal
etmediler. Onlar, bizzat kendileri gerek
belediyede, gerekse okul, anaokulları,
devlet ve sosyal hizmet kurumları, terzi
atölyeleri, şirketler, bankalar ve
kasabadaki hastanede görevli tüm
bayanlara bir çiçek, tebrik mesajı ve
kartpostal hediye ederek sevindirdiler.
Belediye yönetimi adına Belediye
Başkanı Müh. İzzet Şaban, bayanlara
nazik ve güzel, coşkulu ve ilham verici,

her zaman sevilen, saygı duyulan, eş,
dost ve akrabalarına destek ve neşe
kaynağı olmalarını diledi.
Ayrıca Borovitsa ve Gorno Prahovo
köylerinde yapılan 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü kutlama etkinlikleri de
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve
Belediye Meclis Başkanı Sezgin
Bayram'ın katılımlarıyla
şereﬂendirildi.
Belediye yönetiminin gösterdiği
saygıdan dolayı memnuniyet
duyduklarını ifade eden bayanlar,
"Duygulandık. İlginiz için teşekkürler"
dedi.

Değerl bayanlar ve baylar,
Sevg l öğrenc ler,
Her yıl geleneksel olarak 21 Şubat'ta
Uluslararası Ana D l Günü'nü kutlarız.
Uluslararası Ana D l Günü, UNESKO
tarafından dünyadak çok d ll l ğ n ve
kültürel çeş tl l ğ n korunmasına alınmıştır.
B z m ç n lk d l veya b r nc d l olarak da
adlandırılan ana d l/Türkçe d l , k ş n n lk
öğrend ğ ve genell kle doğumundan t baren
öğrenmeye başladığı d ld r.
UNESCO'ya göre, ana d l n teşv k etmeye
veya yaymaya yönel k herhank b r g r ş m,
yalnızca çok d ll l ğ n b r parçası olmakla
kalmayıp, aynı zamanda dünya üzer ndek
d lsel ve kültürel gelenekler hakkında da
farkındalık yaratmanın b r aracıdır ve
anlayış, hoşgürü ve d yaloğa dayalı
dayanışmayı teşv k eder.
Ard no (Eğr dere) Beled yes , ana

d l n n/Türkçe d l n n öğren lmes ve
yaygınlaştırılması le lg l zorluklara
oldukça duyarlı b r yaklaşım
serg lemekted r. Yasal ve kurumsal engellere
rağmen, beled ye okullarında ve okul dışı
kurumlara ana d l n/Türkçen n okunması
koşullarını yaratmaya devam edeceğ z.
Ard no (Eğr dere) Beled yes 'n n yönet m
ve şahsım adıma 21 Şubat Uluslararası Ana
D l Günü ves les yle s zler kalpten
kutluyorum.
Kültürel çeş tl l ğ n ve çok d ll l ğ n teşv k
ed lmes ne ve ana d l n/Türkçen n
okunmasına ve yaygınlaştırılmasına etk n
katılımın sağlanması adına h zmet veren
s zlere sağlık ve başarılar d l yorum.
En içten saygılarımla!
Uluslararası Anadili günü kutlu olsun!
Müh: İzzet ŞABAN,
Ard no Beled ye Başkanı
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İyi biri olarak mı doğuyoruz? Zaman
bizi öyle mi yapıyor?
Karmaşık soru, birçok bakış açısı. Son
zamanlarda kendime bu soruları çok
soruyorum…
Siyahın beyazın zıttı olduğu gibi;
yüksek, düşükün tersi olduğundan, iyi

Kendim için, yürümesi daha kolay olan

Kadın, kendisine eşsiz bir güzellik ilham ettiği
Allah'ın dokunduğu özel bir varlıktır ve bu
sadece dış görünüşü le ilgili değildir! Ona
koşulsuz sevgi yatırımı yaptı Yaratan.
Bu dünyanın her yerinde kadınlara karşı
tutum farklıdır, ve bir ulusun gelişmişlik
düzeyinden bahseder. Az gelişmiş ekonomi ve
yüksek yaşam standardı, doğduğun veya
yaşadığın yer veya yaşın öneml değil, kadınlara
karşı tutumun önemli. Kadınlar Günü'nde Genç
Gazeteciler Kulübü'nden arkadaşlar ,
Ardino'nun eşlerine, annelerine, anneanne ve
öğretmenler ne birbirinden güzel kartlar sundu.
Bu jest ile bir kadının değerli olduğunu,
başlangıç olduğunu, destek ve omuz olduğunu,
sevildiğini ve saygı duyulduğunu, sadece Mart
ayının sekizinde değil, yüzünde herzaman bir
gülümseme olması gerektiğini gösterdiler. Her
zaman, çünkü gülümseme ona en çok
yakışandır!

iyinin yolunu izlemeyi seçiyorum. Biz

Damla Yordanova

muhtemelen kötüyle el ele gider.
Hepimizin iyi, saf ve masum
doğduğumuza inanıyorum. Zaman bizim
dostumuzdur ama bazen bizi ciddi
imtihanlardan geçirir. İyi olmaya devam
etme ya da derinde uyuyan kötü şeytanı
uyandırma ikilemiyle karşı karşıya
k a l d ı ğ ı m ı z i m t i h a n l a r. N e y i
b a s t ı r a b i l e c e ğ i m i z v e
evcilleştirebileceğimiz ve neyin tezahür
etmesine izin vereceğimiz sadece bize
bağlıdır.

insanız ve doğal halimiz mutlu olmaktır.
Kötülük, çirkin sözler, kötü düşünceler ve
eylemler için çok fazla enerji gerekir. Bu
sefer s ze kolay olanı seçmen z
öneriyorum - iyi olmayı!
Damla Yordanova
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DAĞLAR

BAŞIM DAĞ SAÇLARIM KARDIR,
DELI RÜЗGARLARIM VARDIR,
OVALAR BANA ÇOK DARDIR,
BENIM MESKENIM DAĞLARDIR.

ŞEHIRLER BANA BIR TUZAK,
İNSAN SOHBETLERI YASAK,
UZAK OLUN BENDEN, UZAK,
BENIM MESKENIM DAĞLARDIR

İletişim için e-mail: ardinski_glas@abv.bg

