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Общинският съвет единодушно
прие отчета на ардинската болница

Приложение на турски език - 7-10

С пълно единодушие Общинският съвет
в Ардино гласува годишния финансов
отчет за 2017 г. на местната
Многопрофилна болница за активно
лечение. С гласовете на
24-те общински съветници на поредното редовно заседание, което се проведе
в заседателната зала на общината, местният парламент, прие отчета на лечебното заведение.
Управителят на болницата д-р Гюнер
Осман призна за наличието на проблеми, които обаче са общи за всички
общински болници и призова с общи
усилия да бъдат решени. Той подчерта,
че през изминалата 2017 г. не са извършени структурни промени в лечебното
заведение. Дейността се извършва в
четири отделения – вътрешно, детско,
хирургично и акушер-гинекологично.
Болницата е работила с Договор за оказване на болнична медицинска помощ с
НЗОК (РЗОК) в изпълнение на 25 кли-

нични пътеки и 4 амбулаторни процедури. През отделенията са преминали
1421 пациенти, за което болницата е
начислила 680 488 лв. Финансирането
от общинския бюджет е 100 000 лв.
Общо за 2017 г. начислените приходи са
855 234 лв. Основните разходи са за възнаграждения (601 692 лв.) и осигуровки
(110 401 лв.), което представлява 81% от
приходите.
Кметът Ресми Мурад заяви, че здравеопазването трябва да бъде приоритет на
държавата, а не на местната власт.
„Всяка година общината подпомага
болницата в Ардино с по 100 000 лева,
за да може здравното заведение да работи спокойно. Държавата, трябва да
търси изход за спасение на общинските
болници, които се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, посочи
Ресми Мурад.
Общинските съветници приеха и решение за кандидатстване с три проекта
пред Държавен фонд „Земеделие” по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на

селските райони 2014-2020 г. Първият
от тях е за „Реконструкция, оборудване
и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община
Ардино”, вторият е за „Реконструкция,

ремонт, оборудване и обзавеждане на
СУ „Васил Левски“, а третия е за
„Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари в град Ардино“.
Ардинските парламентаристи се „въздържаха“ да приемат, предоставената
информация на управителя на „ВиК“ в
Кърджали инж. Славчо Славков, относно инвестиционните намерение на дружеството през 2018 г. на територията на
общината.
На заседанието бе гласувано и
aктуализацията на годишната програма
за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост за 2018 година.
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Фиданка Кисьова е новият
общински съветник от ГЕРБ
в местния парламент в Ардино. Преди началото на поредното заседание на Общинския
съвет в града под Белите
брези тя положи тържествена
клетва, че ще спазва Конституцията и Законите на страната и във всичките си действия ще се ръководи от интересите на гражданите в община Ардино и да работи за тяхното благоденствие.
Фиданка Кисьова зае мястото на
общинския съветник от ГЕРБ Красимир Даматов, който поради лични причини е депозирал в деловодството на
местния парламент молба за прекратя-

ване на ангажиментите му като общински съветник. Това ще бъде първи мандат на Фиданка Кисьова като общински съветник.
От името на Общинската избирателна

Ïðåìàõâàò îïàñíè êëîíè
è ñòàðè äúðâåòà

Община Ардино с акция по премахването на опасни
клони и дървета в парковете и централната градска
част. За изсичането на високите дървета общината
разполага със специална техника, за да улесни безопасното им премахване.
Кметът Ресми Мурад уточни, че на същия терен, където се извършва санитарната реч, предстои да бъде реализиран проект за обновяване на настоящия парк,
включващ изграждане и възстановяване на зони за
обществен отдих, детски площадки, парково оборудване, енергоспестяващо осветление. Предвижда се и
доизграждане на съществуващата подпорна стена на
река Ардинска и предпазен парапет над нея.
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комисия, председателят на местния парламент Сезгин Байрям,
връчи на Фиданка Кисьова, удостоверение за избран общински
съветник. Пожела º да работи в
екип с колегите си, да бъде упорита и всеотдайна, да не се ръководи от партийния си интерес.
Кметът на общината Ресми
Мурад също поздрави новият
общински съветник. Пожела º да
бъде активна и обективна.
Фиданка Кисьова е родена през
1978 година в Ардино. Завършила е филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в
Кърджали. Към момента работи, като
зам.-директор в СУ „Васил Левски” в
Ардино. Семейна, с две деца.

1.3 ìëí. ëåâà çà ìîäåðíèçàöèÿ
íà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ
â Àðäèíî è Äæåáåë

Предлагат общо 1 милион и
300 хиляди лева за проекти
на малки и средни предприятия от Ардино и Джебел, за
да модернизират производството си. Фирмите могат да
кандидатсват до края на
май. Това съобщи инж. Изет
Шабан, председател на Управителния съвет на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“. Една фирма
може да получи най-много 200 хиляди евро или
близо 400 хиляди лева.

Çà ïúðâè ïúò â Àðäèíî:

През 1918 г. - построен е пътят от Кърджали до
Ардино.
През 1920 г. - за
първи път в Ардино идва кола.
През 1921 г. - изградена е първата
фурна за хляб в
Ардино.
През 1925 г. - открит е първият ресторант в Ардино.
През 1934 г. - открит е първият хотел в Ардино.
През 1938 г. - открита е първата аптека и е назначена медицинска сестра.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÏÐÈË 2018

ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÆÈÂÎÒ

3

Èíèöèàòèâåí êîìèòåò îò Àðäèíî âðú÷è íà Öâåòà Êàðàÿí÷åâà
ïîäïèñêà çà ñïåøåí ðåìîíò íà ïúòÿ äî Êúðäæàëè

Председателят на Инициативен комитет на
граждани от Ардино
Иван Юручев връчи
на председателя на
Народното Събрание
Цвета Караянчева подписка
за
спешен
ремонт на пътя до
Кърджали, подкрепена
от над 600 души.
На срещата Иван Юручев сподели, че „подкрепа за ремонт на пътя има не
само от жителите на Ардино, но и тези от съседните
общини Баните и Неделино. Ако не се предприемат
мерки, следващите стъпки ще бъдат ежедневно блокиране на пътя”, предупреди Иван Юручев.
По думите му по републиканския път Ардино-Кърджали са зейнали огромни дупки и въпреки многото кърпежи се оказало, че ремонтите са извършени крайно нека-

чествено.
Пътят е основна съобщителна връзка не само
за населението на община Ардино, но и за
общините Баните, Неделино, Мадан, Рудозем,
Смолян, подчерта Юручев.
Председателят на Народното събрание Цвета
Караянчева прие подписката и пое ангажимент да запознае ръководителите
на компетентните институции - Министерството на
регионалното развитие и благоустройство и Агенция
„Пътна инфраструктура”, които в максимално кратък
срок да осигурят личното присъствие на министъра на
регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков и председателя на АПИ инж. Дончо Атанасов за
решаване на възникналия проблем.

Îáùèíñêî ó÷åíè÷åñêî ñúñòåçàíèå „Çàùèòà ïðè áåäñòâèÿ,
ïîæàðè è èçâúíðåäíè ñèòóàöèè“ ñå ïðîâåäå â Àðäèíî

За поредна година отборът на
основно училище „Отец Паисий” от село Жълтуша с ръководител Наталия Хаджиева
спечели общинското ученическо състезание „Защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации” в Ардино. На
второ място се класираха учениците от СУ „Васил Левски”
от Ардино, а трети е отборът
на „Св.Св. Кирил и Методий”
от Падина.
Състезанието се проведе в сградата на
Центъра за подкрепа за личностното
развитие. Участието бе отборно, като
всеки тим се състоеше от четирима
състезатели от 6-ти и 7-ми клас.
Отборите се състезаваха в теоретична и
практическа част. В теоретичната,
участниците решаваха тест, включващ
въпроси за бедствия, аварии, катастрофи, пожарна защита. В практическата
част учениците показаха своите знания
и умения в различните центрове за действие при критични ситуации - земетресения, оказване на първа медицинска
помощ, химическо и радиоактивно

замърсяване и защита при промишлени
аварии.
Възпитаниците на ОУ „Отец Паисий” от
Жълтуша в състав Нели
Даматова (кап.), Анита Храмова, Ева Бояджиева и Габриела Новакова и тази година
доказаха, че са най-добрите и
ще представят община Ардино на Областния кръг, който
ще се проведе на 27 април в
Кърджали.
Всички участници получиха
предметни награди, а победителите грамоти, които бяха

връчени от Ганчо Костадинов,
специалист
„Гражданска
защита” към община Ардино.
„Традиционно се представяме
отлично на общинския кръг.
Тази година надпреварата бе
много оспорвана, но отново
доказахме, че сме най-добрите.
Децата с интерес тренираха
казусите, които могат да им
помогнат в животоспасяваща
ситуация. Целта ни е отново да
представим достойно общината и в Областната надпревара”, сподели
Наталия Хаджиева, ръководител на
отбора от Жълтуша.
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Библиотеката в Ардино организира Маратон на четенето
Народно читалище „Родопска
искра” в Ардино организира традиционния Маратон на четенето
като част от Националната кампания „Походът на книгите”. В рамките на инициативата бъдещите
първокласници на ДГ „Слънце” и
ДГ „Брезичка” гостуваха в културната институция.
Библиотекарят-секретар Леман Кочева запозна бъдещите първокласници с

работата на библиотеката и отдела с
детските книжки в нея. Малчуганите
разгледаха с интерес книжното богатство и се изненадаха, че има много и
най-различни книги. Леман Кочева
насърчи бъдещите ученици да си
издадат читателски картони, защото
ще могат да си взимат много интересни книги, чрез които тепърва ще
откриват света. Прочете им народната
приказка „Болен здрав носи”. Децата

дискутираха постъпките на героите в
литературното произведение и показаха, че умеят да разсъждават върху
представен им текстови материал.
След мероприятието бъдещите читатели се почерпиха с вкусна торта и
сокчета, осигурени от читалищетo.
Маратонът се провежда по повод
2 април - Международен ден на детската книга и 23 април - Световен
ден на книгата и авторското право.

Ïðàçíèê íà áóêâèòå â Àðäèíî Êîíêóðñ çà äåòñêà ðèñóíêà
Първокласниците от
çà öâåòîâåòå íà ïðîëåòòà
СУ „Васил Левски” в
Ардино проведоха традиционния за първи
клас „Празник на
буквите” под надслов
„Ние вече сме грамотни”. В заседателната зала
на общината, малките
ученици, водени от учителките Бюлбюл Юмер,
Севда Костадинова, Бирсен Мустафова и Стоянка Трайкова, представиха наученото в първи клас пред своите родители и учители. Те поздравиха всички с прекрасни стихове и песни посветени на буквите.
Ученици от театрално студио „Приказен цвят” към СУ „В.Левски”
представиха на първокласниците пиесата „Чедото”. Специални
гости на тържеството бяха и актрисите от пловдивския театър
„Барса”. Те забавляваха, малките ученици със забавни игри, показващи знанието им.
„С днешното вълнуващо тържество вие показахте, че сте направили най-трудната задача в живота - станали сте грамотни. Умението да пишете и четете е безценен дар, който ще ви помогне да
откриете безброй много интересни неща за света и природата
около нас”, заяви в приветствието си към децата директорът на
СУ „В.Левски” Аника Петрова. Тя връчи на всеки ученик грамоти
„Мога да чета и пиша”, придружени от книжки.
Началникът на отдел „Образование, култура и спорт” към община
Ардино Бахар Реджебов зарадва първокласниците с книжки.
Родителите на първокласниците, изказаха благодарствени думи към
учителите за положените усилия и добрите резултати постигнати в
края на ограмотителния период. А в края на тържеството, те почерпиха децата с огромна торта.
Гости на празника бяха още директорите на ДГ „Слънце” и ДГ
„Брезичка” Димитрина Александрова и Къймет Мюмюн.

За втора поредна година над 40 ученици от Ардино взеха участие
в конкурса за рисунка на тема „Моя бяла пролет”. Той бе организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).
„Целта на конкурса бе участниците, чрез своите творби да отразят настъпващата пролет в цялата º прелест. Пролетта е един
прекрасен повод, за да рисуват децата“, заяви Мехрибан Ардалиева,
секретар на МКБППМН в Ардино. Жури с председател Мюзейен
Юсуфова, преподавател по изобразително изкуство в ЦПЛР в Ардино, имаше нелеката задача да определи и класира победителите.
Те бяха подредени в три
възрастови групи. Победител в първа група от 6 до
9 години е Пелин Карабекирова, на второ място е Ердениз Салиев, а на трето
място са Юзге Сали и Емилияна Газенова. Първо място във втора възрастова
група от 10 до 12 години е за Вилияна Симова, второ място е за
Сияна Карамфилова, а третото е за Айлин Осман и Пънар Чауш.
Първа награда в трета възрастова група от 13 до 18 години е за
Елица Карамитева. На второ място журито класира Севги Карахасан, а трета е Синем Османлъ.
Поощрителни награди получиха Бурчин Касаб, Беркай Юмер, Есин
Шакир, Сезин Юзгюр, Диляра Реджебова, Пънар Билезерова, Синем
Чауш, Сание Али, Айсун Кочева, Арзу Ефенди, Стела Минчева. А за
всички останали имаше награди за участие, осигурени от Община
Ардино.
Тази година, изложбата е представена в Общинския музей, за да
има възможност да я разгледат, както жителите, така и гостите на
общината.

Àðäèíî òà÷è ñâîèòå áåëåæèòè ëè÷íîñòè
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Две годишнини на значими личности
на Ардино бяха отбелязани в понеделник в Ардино. Сто и тридесет години
от рождението на известния педагог,
дългогодишния директор на турската
прогимназия в Егридере, след 1934 г. Ардино, Хасан Сабри Ефенди и 70 години от смъртта на световноизвестния турски писател и поет Сабахаттин Али, роден в Егридере/Ардино
през 1907 г. и убит край Кръкларели
на 2 април 1948 г. Организатор на
проявата беше Община Ардино.
Освен ръководния състав на Общината,
начело с кмета Ресми Мурад и председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям във възпоминателните събития участваха общественици, читалищни
дейци, граждани, гости на града.
Ресми Мурад, сподели пред присъстващите задоволството и вълнението си от
отношението на участниците към нициативата да се отбележат подобаващо тези
две годишнини. „Радвам се, че ардинската общественост по стара традиция
отдава голямо значение и винаги почита
своите достойни просветни дейци и
забележителни творци, с големи заслуги
за духовното издигане на хората тук и
прославянето на този край“ , заяви в
приветствието си кметът на Общината.
Той отбеляза, че Сабахаттин Али и Хасан
Сабри Ефенди са обща духовна ценност
на жителите на Ардино.
Зам.-председателят на Обществения
съвет за закрила на културното наследство в Ардино Селяхидин Карабашев
представи в презентации живота и дей-
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ността на Хасан Сабри Ефенди и личността и творческото дело на Сабахаттин Али. Подчерта, че съхраняването на
тяхната памет е постоянна задача и
утвърден стил на работа на Общинското
ръководство и местните структури в
духовната област.
Общинският съветник Съби Узунов изрази удовлетворението си от подобни събития. Заяви, че опитът на Ардино в културната област е впечатляващ и трябва да
продължи с още по-мащабни прояви.
В рамките на деня, ръководството на
общината и граждани почетоха паметта
на двамата видни ардинчани - положени
бяха венци и цветя пред бюст-паметника на Сабахаттин Али в двора на общинския музей и на гроба на Хасан Сабри
Ефенди.
В памет на забележителните личности
молитви отслужи имаминът на Ардино
Орхан Якуб.

Поколения представители на местната
интелигенция са били ученици на Хасан
Сабри Ефенди, а след това - негови колеги. С проницателния си ум е насочвал и
насърчавал своите възпитанци и колеги
към самоусъвършенстване в областите,
за които притежават лични дарби.
Еднакво значение отдавал на религиозното и светско образование.
През 2007 г. в Ардино тържествено е
отбелязана 100-годишнината от рождението на Сабахаттин Али. На честването
присъства дъщерята на писателя, професора по музикология Филиз Али от
Истанбул. В памет на това честване
Филиз Али посажда в градския парк сребрист бор - едно свято място и в памет на
големия писател. Под борчето е поставена мраморна информационна табела.
Единадесет години след това честване
проф. Филиз Али се очаква отново да
посети родното място на баща си.

Мустафа Кемал Ататюрк, който е роден
тук през пролетта на 1881 година.
Продължи с посещение на акропола на
Солун с впечатляващи крепостни стени,
откъдето се разкрива прекрасна гледка
към Солун и Термическия залив. След-

ващата забележителност, която бе
включена в програмата на групата бе
Бялата кула, която се намира на брега
на Егейско море. Тя е символ на града,
построена през 15-ти век от султан
Сюлейман Великолепни. Интерес предизвика и паметникът на Александър
Македонски, който също се намира на
брега на Егейско море. Групата посети
и 13-метровата скулптура на чадърите
на крайбрежната улица. Кулминацията
на деня бе разходка с пиратския кораб
„Арабела“ по Егейско море.
Групата изказва най-искрени благодарности на кърджалийския туроператор
„Йонджа“ с шофьори Юзкан Хайрула
и Сердар Метин за комфортното и безаварийно пътуване.

Àðäèíöè ïîñåòèõà êúùàòà íà Àòàòþðê â Ñîëóí

Над 40 души от Ардино посетиха Балканите с маршрут Гоце Делчев,
Драма, Солун, Кавала, Кешан. По
време на тридневната екскурзия
ардинчани имаха възможност да разгледат и опознаят част от историческите и културни забележителности
на Гърция. Сред групата бе и кметът
на общината Ресми Мурад.
Посещението бе наситено с много впечатления, особено в гръцкия град
Солун. Там ардинчани успяха не само
да разгледат най-забележителните му
места, но и добиха много по-добра
представа за Гърция като страна, бит и
култура. Обзорната програма започна с
посещение на родната къща-музей на
основателя на модерна Турция -

Îðãàíèçàöèÿòà íà Ñúþçà íà ñëåïèòå â Àðäèíî
îò÷åòå åäíîãîäèøíàòà ñè äåéíîñò

6

Териториалната организация
на Съюза на слепите в община
Ардино проведе отчетно събрание. Председателят Емилия
Стоянова представи отчет за
дейността на организацията,
който бе приет единодушно от
събранието.
Изминалата година бе много
трудна за незрящите хора. „Политическата обстановка в страната бе нестабилна, цените на
стоките и лекарствата нарастваха, а пенсиите бяха много ниски, за да водим един
нормален живот. Хората със зрителни
увреждания се бореха за своето оцеляване,
но ние не паднахме духом”, заяви Емилия
Стоянова. Тя отчете, че през изминалата
година са били подпомогнати от община
Ардино, Дирекция „Социално подпомагане”, БЧК. „Общинската ни организация
наброява 69 души, от които 38 мъже”,
уточни Стоянова.
Гости на проявата бяха Емил Узунов,
председател на Контролния съвет на
Съюза на слепите в България, Шукран

ÄÍÅÂÍÈÊ

Исмаил, председател на Регионалната
организация на слепите (РСО) в Кърджали, Ферихан Бедел, сътрудник на РСО в
Кърджали, Тюркян Рамадан, председател
на Териториалната съюзна организация на
слепите в Кърджали. Тук бяха и представители на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино.
В своето приветствие, Емил Узунов заяви,
че Ардинската организация е една от найстарите в страната. „За първи път идвам в
Ардино. Имате прекрасен председател,
който е много активен във всички структури на организацията. Емилия Стоянова

Áúäåùè àáèòóðèåíòè ïîñåòèõà Ðàéîíåí ñúä Àðäèíî â Äåíÿ íà îòâîðåíèòå âðàòè
Дванадесетокласници от СУ „Васил
Левски” в Ардино се включиха Деня на
отворените врати в Районен съд - Ардино и Районна прокуратура - Ардино.
Денят на отворените врати е традиционен и
се провежда на 16 април - Ден на Българската Конституция, който с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г.
поставя началото и въвежда правото като
основополагащ принцип в устройството на
младата българска държава.
За устройството на съдебната и правораздавателна система пред учениците говори председателят на Темида в Ардино съдия Сунай
Осман. Той запозна бъдещите абитуриенти с
основните видове съдебни производства,
които съдът разглежда, кои са местата на
участниците в съдебната зала в зависимост от
вида на съдебното производство и др.
„В Ардинския районен съд работят двама
съдии (магистрати), съдия по вписванията,
държавен съдебен изпълнител и девет служители. Тук се разглеждат граждански
дела, гражданско-административни дела,
наказателни дела от общ характер, наказателни дела от частен характер, наказателно частни дела. През 2017 г. броят на разгледаните дела е 293, от които са решени
274, а в инструктивен 3-месечен срок са
решени 92%, което нарежда съда на едно
от челните места в страната по срочност.

Отваряме
вратите,
за да
м оже
гражданите, заедно с представителите на местните институции и медиите, да се запознаят
отблизо със структурата, функциите и
дейността на съда, да придобият представа за правомощията на различните органи
на съдебната власт“, заяви председателят
на Районен съд - Ардино Сунай Осман. Той
подчерта, че делата в съда в огромното им
мнозинство се разглеждат и решават в максимално кратки срокове.
Административният ръководител на Районна прокуратура - Ардино, прокурор Петър
Борисов, също запозна дванадесетокласниците с управлението и целите на местната
прокуратура.
Младите хора посетиха деловодството на
съда и видяха откъде могат да си изкарат
свидетелство за съдимост, което ще им трябва в бъдеще при започване на работа и др.
Ардинският Районен съд е създаден през
1913 година, като отначало е бил към
Гюмюрджински околийски съд. В Ардино
е имало съдилище и по Османско време.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÏÐÈË 2018

е пълномощник в Националното
общо събрание на пълномощниците на Съюза и разчитаме
изключително на нейната активност и за в бъдеще. Радвам се, че
местната организация на слепите, поддържа добри взаимоотношения с ръководството на
община Ардино и дирекция
„Социално подпомагане”, заяви
Емил Узунов.
Председателят на РСО в Кърджали Шукран Исмаил сподели , че организацията се гордее със спортните постижения
на Емилия Стоянова, която е трикратната
световна и европейска шампионка по
канадска борба.
Мариана Узунова, началник отдел „Социално подпомагане” в дирекция „Социално
подпомагане” в Ардино, запозна присъстващите с измененията в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, касаещи увеличението в размера на месечните
добавки за социална интеграция.
Приет бе План-програма за бъдещата дейност на организацията.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÍÎÑÒ

Èçñåëíè÷êàòà îò Áóðñà
Ôàòìåãþë Ñàêèí
äàðè äåòñêè èãðà÷êè
íà àðäèíñêèòå äåöà

84-годишната изселничка от Бурса
Фатмегюл Сакин (с корени от
ардинското село Кроячево) и управителят на фирма „Фея-2011” ООД
в Ардино Ахмед Исмаилов дариха
красиви детски играчки и пособия
на децата от ДГ „Брезичка”. Те бяха
предадени на старши учителката в
детската градина Диана Хаджиева.
Малчуганите останаха много доволни и щастливи от новите играчки.

Персоналът на ДГ „Брезичка”
изказва искрените си благодарности за хуманния и благороден жест
на Фатмегюл Сакин и Ахмед Исмаилов. Надяват се на повече такива
добри дела.
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TV1’den Resmi
Murat’a 2017
Yılının
Belediye
Başkanı Ödülü
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, TV
1’de yayınlanan "BG Güzergahları" programının ekibi
tarafından 2017 Yılının Belediye Başkanı Ödülü’ne layık
görüldü. Ödül, “Çevre" kategorisinin "Küçük Bölgeler"
alt kategorisinde verilmektedir. İlk kez belediye başkanlarının ödüllere aday gösterilmesi, izleyici oyları ve ilgili belediye sakinleriyle yapılan anketlerin değerlendirmesine göre yapılır.
TV1 muhabiri Mihaela Nikolova’nın takdim ettiği ödülü
alırken Resmi Murat, onu belediye idaresi tarafından bu
alanda iyi işler yapıldığının işareti olarak kabul ettiğini
ifade etti.
Resmi Murat, programa özel mülakat verdi. Daha sonra
programın ekibi, Arda Nehri üzerindeki büyüleyici Şeytan Köprüsü, Kartal Kayaları Trak Tapınağı, Belite Brezi
Turistik Tatil Merkezi ve Rodop kasabasının merkezinden görüntüler aldı.
Mihaela Nikolova,” "İlk kez Ardino'yu ziyaret ediyoruz
ve muhteşem doğa, temiz hava, yerlilerin misafirperverliği bizi çok etkiledi. Memnuniyetle tekrar ziyaret ederiz!” diye ifade etti.
Ardino’da yapılan çekimler, Mayıs ayının ikinci yarısında yayınlanacak.

Ardino merkez parkı, alageyik
figürü ile güzelleştirildi

Ardino (Eğridere) merkez parkı bir alageyik figürü ile
güzelleştirildi. Belediye Başkanı Resmi Murat’ın siparişi
üzerine Momçilgrad (Mestanlı) kasabasından ünlü heykeltıraş Şükri İsmail, doğal boyutlarda bir alageyik figürü
yaptı. Belediye Başkanı Resmi Murat, Nilüfer Parkı'na
konulacak bir Muflon koyunu figürünün de yapılacağını
söyledi.
9
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Fotinovo Okulu öğrencileri, Ardino’da
Sabahattin Ali heykeline çiçek koydular
Kirkovo'nun (Kızılağaç) Fotinovo (Hatipoğulları) köyündeki Hristo Smirnenski İlköğretim Okulu’ndan öğrenciler
ve ebeveynleri, Eğridere’de dünyaya gelen dünyaca ünlü
yazar ve şair Sabahattin Ali’nin kasabadaki büstü önüne

çiçek koyarak, onun anısına saygı gösterdiler. Ardino
ziyaretinde öğrencilere ve ebeveynlerine Türkçe Öğretmeni Zekiye Hasan eşlik etti. Sabahattin Ali’nin büstüne
ziyaret, ebeveynlerin girişimiyle yapıldı.
Zekiye Hasan, çocukların ve ebeveynlerin büyük şair ve
yazarın dünyaya geldiği kasabayı görmek istediklerini
söyledi.
Öğretmen,”
Sabahattin Ali, her zaman
mazlumların yanında yer aldı,
keskin bir adalet duygusuna
sahipti, dünya klasiklerine
değer verdi ve büyük bir
hümanistti. Onun öğrencileriyle sıcak ve dostluk ilişkileri
kurduğu öğretmenlik yaptığı
dönem de öğrencilerimizin
ilgisini çekti” diye kaydetti.
Fotinovo'dan gelen öğrenciler,
Belediye Başkanı Resmi
Murat ve Yardımcı Mühendis
İzzet Şaban tarafından sıcak
karşılandı.
Belediye Başkanı Resmi
Murat, öğrencilere ve ebeveynlerine Sabahattin Ali'nin
hayatı ve eserleri hakkında

bilgi verdi. 2007 yılında Ardino’da Sabahattin Ali’nin
doğumunun 100. yıldönümünü kutlama programı gerçekleştirildiğini kaydeden Belediye Başkanı, kutlama programında yazarın kızı İstanbul’dan Müzik Profesörü Filiz
Ali’nin de hazır bulunduğunu
belirtti. Resmi Murat, o zaman
Filiz Ali’nin kutlama programı
çerçevesinde merkez parka
Sabahattin Ali’nin anısına bir
çam ağacı diktiğini ve bu çamın
altına mermer bilgi levhası
konulduğunu anlattı.
Resmi Murat, “Sabahattin
Ali'nin eserleriyle gurur duyuyoruz. Onun eserleri bugün de
insanlığa örnek olabilir" dedi.
Sabahattin Ali, o zamanki adıyla Eğridere’de 25 Şubat 1907
yılında
dünyaya
geldi.
Bulgaristan’da da popüler olan
Sabahattin Ali’nin romanları,
öyküleri ve şiirleri gerek
Türkçe, gerekse Bulgarca basıldı. Yazarın kitapları 30’un üzerinde dile çevrildi. Sabahattin
Ali, eserleriyle Balkanlar’daki
ve dünyadaki en büyük hümanist ve demokrat yazarlar
arasında yer almaktadır. Yazar, 1948 yılında Kırklareli
yakınlarında Bulgaristan sınırında öldürüldü.
Fotinovo Okulu öğrencileri ayrıca Rodop dağlarında en
güzel yerlerden biri olan Şeytan Köprüsü'nü de ziyaret
etti.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀПРИЛ 2018
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Ardinolular’dan Meclis Başkanı’na uyarı

Ardino (Eğridere) - Kırcaali karayolunun acilen onarılması için İnisiyatif Komitesi Başkanı İvan Yuruçev, Ardino
bölgesinde ikamet eden 600’den fazla kişinin imzasını
taşıyan dilekçeyi Bulgaristan Millet Meclisi Başkanı
Tsveta Karayançeva’ya sundu.
Yapılan görüşmede Yuruçev, Ardino İlçesi halkından
başka komşu belediyeler Banite ve Nedelino (Uzundere)
sakinlerinin de bu yolun
onarımını desteklediklerini
belirtti. İnisiyatif Komitesi
Başkanı, “Önlem alınmazsa,
bir sonraki adım her gün
yolun kapatılması olacak”
diye uyardı.
Yuruçev’in ifadelerine göre
ulusal karayolu şebekesinin
bir parçası olan Ardino Kırcaali karayolunda çukurlar oluştu ve birçok yama
çalışmalarına rağmen, onarımların aşırı derecede kali-

tesiz bir şekilde yapıldığı ortaya çıktı.
Yuruçev, “Bu yol sadece Ardino Belediyesi nüfusu için
değil, Banite, Nedelino, Madan, Rudozem (Palas),
Smolyan (Paşmaklı) ilçelerindeki nüfusun da iletişim
şebekesine erişimi için bağlantı sağlayan ana yoldur” diye
vurguladı.
Dilekçeyi kabul eden Meclisi Başkanı Tsveta
Karayançeva, onu yetkili
olan Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanlığı ve
Karayolu Altyapı Ajansı
kurumlarını yöneticilerine
sunmayı ve sorunu çözmek
için Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık
Bakanı
Nikolay Nankov ve APİ
Başkanı
Donço
Atanasov'un
en
kısa
zamanda bizzat Ardino halkıyla görüşmelerini sağlamayı üstlendi.

Ardino merkez parkı,
alageyik figürü ile
güzelleştirildi

Ardino’da Hıristiyanlar ve
Müslümanlar aynı sofrada buluştu

Resmi Murat, “Bahar, park alanlarının yenilenmesi için bir mevsimdir. Her yıl belediye yönetimi park alanlarını yenilemeye çalışıyor. Şu anda uygulanması planlanan diğer park alanlarının yenilenmesine yönelik projeler
de tasarlanıyor” diye kaydetti.
Heykeltıraş Şükri İsmail’in anıt eserleri, yurt içinde ve
yurt dışında yapılan birçok uluslararası sergide yer aldı.
Momçilgrad kasabasının merkezinde bulunan alageyik
figürü de onun eseridir. Manisa’daki Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtını da o yaptı.
Heykeltıraşın,
Ege Bölgesinde
b u l u n a n
B o d r u m ,
Yalıkavak
ve
Gündoğan şehirlerinde de çok
sayıda heykel
çalışmaları var.
Şükri
İsmail
1951
yılında
Momçilgrad’ın Kos (Dereköy) köyünde dünyaya gözlerini
açtı. Etropole’deki Zanaat Okulu’ndan mezun oldu. Geçen
asrın 70’li yıllarında Sofya’daki Amatör Resim Sanatı
Merkezi’nde 4 yıllık eğitim gördü.

Ortodoks Hıristiyanların en büyük yortusu olan Paskalya
vesilesiyle Ardino (Eğridere) kasabasında Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, Emekliler Kulübü’nde kurulan ortak bir sofrada buluştu. Dostane ve sıcak bir atmosfer oluşan sofrada
Hıristiyanlar, Müslümanlara geleneksel poğaça, boyalı
yumurtalar ve tatlılar sundular.
Katılımcılar, girişimin bir gelenek haline gelmesi gerektiğini söyledi. Müslümanların ve Hıristiyanların yaşadığı
Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Ardino bölgesinde de hoşgörü söz konusudur. Dini hoşgörünün burada asırlık bir geçmişi vardır, çünkü Müslümanlar ve
Hıristiyanlar, kardeş gibi yaşıyorlar ve gerekse Ramazan
ve Kurban bayramlarında, gerekse Paskalya Yortusunda
birbirlerine saygı gösterirler.
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Bulgaristan’da toplam 257 şehirden
sadece 25'inde nüfus artışı var

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) 31 Aralık 2017 tarihi
itibariyle şehirler ve cinsiyete göre nüfus verileri, beş il
merkezi nüfusunun geçen yıl arttığını gösteriyor. 2017
yılında da nüfusu artmaya devam eden Varna, Veliko
Tırnovo, Filibe ve Sofya şehirlerine Kırcaali de eklendi.
Rapora göre geçen yıl toplam 257 şehrinden sadece 25'i
nüfusunu artırdı. Bir karşılaştırma yapacak olursak, bu sayı
2016 yılında 23 idi. Onların
dışındaki diğer 232 şehirde
nüfus, farklı sayıda insanla azaldı. Geçtiğimiz yıl nüfusu 1000
kişiden az olan Bulgaristan
şehirleri 1 şehir artarak, 6 oldu.
Melnik, Macarovo, Pliska, Kiten
ve Klisura’ya Brusartzi de eklendi.
Verilere göre, 2017 yılında en büyük nüfus artışı Sofya'da
kaydedildi. Başken sakinlerinin sayısı, bir önceki yıla göre
2391 arttı ve 1 238 438 kişiye ulaştı. Sofya'dan sonra, en

büyük nüfus artışı 1789 kişi ile Filibe'de görüldü ve
bununla şehir artık 345 213 kişilik nüfusa sahip oldu.
Ülkenin en büyük üçüncü şehri Varna, nüfusunu 2017
yılında 677 kişi artırdı ve şehrin toplam nüfusu 335 854
kişi oldu. Veliko Tırnovo’nun nüfusu, ardı ardına ikinci
yıl artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl eski başkentin nüfusu
302 kişi arttı ve 68 780 kişiye
ulaştı. Kırcaali, 2017 yılında
nüfusunu 160 kişi artırdı ve
bununla 43 182 kişilik nüfusa
sahiptir.
İl merkezi olmayan şehirlerde en
büyük
nüfus
artışı
Simeonovgrad’da kaydedildi.
2017 yılı sonu itibariyle
Simeonovgrad nüfusunda 566
kişilik artış kaydedildi. Verilere
göre, geçen yıl 100'den fazla kişi ile nüfusunu Nesebır
(201), Bansko (168) ve Ardino (Eğridere) (120) olmak
üzere üç şehir artırdı.

CANIM OĞLUMA
Sen doğduğunda
güneş doğdu sanki dünyama
sen doğduğunda
ben yeniden doğdum canım oğlum
ilk kez o gün çok mutlu oldum
ilk kez o gün kendimi sende buldum
şükrettim yaratanıma
şükrettim Rabbime
İyi ki seni bana verdi diye
Sen yaşam sevincimdin
sen umudum mutluluğumdun
kader acı oynadı oyununu bize
senin suçun değil bütün bunlar
biz aslında hep birlikteyiz seninle
biz ayrılmaz et tırnak gibi
baba-oğuluz candan toprak gibi
kaderin oyunuydu sadece bu bize
Ben sana hiç doyamam oğlum
ben sana hiç kıyamam
sen benim duam'sın
sen benim secdem gecelerimde
sen benim cennetimsin
sen canım oğlum Sanerim
sen benim yaşamımsın
baban seni çok seviyor
hep sevecek

uzaklarda olsan bile
Her şeyden herkesten çok seviyorum
gece gündüz dualar ediyorum
bir kerecik yüzünü göreyim diye
Allahıma yalvarıyorum
sana birşeyler olacak diye
çok korkuyorum
Rabbim seni korusun canım oğlum
Rabbim seni korusun
Akan pınarlarda su gibi durusun
ışığım geleceğim nurumsun
sen babasının biricik oğlu
Saner'im canım oğlumsun
Ben seni çok seviyorum
seveceğim ömrümce.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino
(Eğridere’de)
ilkler:
1918 yılında Kırcaali –
Ardino yolu yapılmış
1920 yılında Ardino’ya ilk
kez otomobil girmiş
1921 yılında Ardino’ya
ilk ekmek fırını yapılmış
1925 yılında Ardino’ya
ilk lokanta açılmış
1934 yılında Ardino’ya
ilk otel hizmete girmiş
1938 yılında ise ilk eczane açılmış
ve hemşire gelmiş
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Иска ми се държавата да обръща повече
внимание на райони като Ардино
Сезгин Байрям е роден
на 6 юни 1975 г. в Ардино. Семеен с едно дете.
Завършил е Филиала на
Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски”
в Кърджали със специалност „История и География, Физическо възпитание и спорт“. Председател
е на местния парламент
в Ардино за втори мандат.
Разговора води Гюнер ШЮКРИ

Г-н Байрям, как бихте определили работата на
Общинския съвет през изминалата 2017 година?
- През изминалата 2017 година ОбС - Ардино проведе 10 заседания, на които са приети 139 решения.
Смея да твърдя, че ОбС-Ардино поддържа високо
ниво на професионализъм, което ще продължи и
занапред. Винаги сме работили с колегите независимо кой от коя политическа партия е избран - градивно, конструктивно в интерес на нашите съграждани.
В хода на нашата работа през годините сме се убедили, че когато обединим усилия за доброто на
хората, нещата се случват. Стремим се да сме полезни на местното население, вниманието да е насочено към проблемите на обикновения човек.
Има ли спрени и прегласувани решения, какво е
присъствието на съветниците на заседанията?
- Разбира се, че в процеса ни на работа понякога възникват интересни казуси. Имали сме решения върнати
или оспорени в Административен съд от Областния
управител. Но това не означава, че проблемите не са
получили своето разрешение. Всяко оспорено решение
се включва в дневния ред на ОбС на следващо заседание, като оспореното решение може да се приеме повторно с мнозинство, повече от половината от всички
общински съветници. В крайна сметка идеята тук е да
се приеме решението, което е в интерес на местната

общност. По отношение на присъствието колегите са
много отговорни, случвало се е да са ангажирани и възпрепятствани, но като представители и защитници на
интересите на гражданите не могат да си позволят
отсъствия, защото биха загубили общественото доверие и авторитета си на общински съветник.
За читателите ще е интересно да научат как се
формира дневният ред за едно конкретно заседание. Как става това на практика?
- Общинския съвет по предложение на председателя
на съвета приема план за работа. ОбС планира заседанията си в съответствие с приетия годишен план. наймалко пет дни преди заседанието председателят на
ОбС информира обществеността за предстоящото
заседание като обявява дневния ред, датата, часа и
мястото на провеждане на заседанието на предварително определеното за това място в общината и на
официалната интернет страница на общината. Председателят на ОбС подпомаган от председателският
съвет (всички колеги председатели на постоянни
комисии в ОбС) подготвя проект за дневен ред наймалко 5 дни преди датата на заседанието. Съдържанието на точките от дневния ред е различно: проекти
за решения, актове, предложения и становища от
Общинска администрация, внесени от кмета на общината, питания и предложения на граждани.
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Всичките тези въпроси се разглеждат в
постоянните, които подготвят становища по съответния въпрос. Така се стига до деня на самото заседание. заседанията на ОбС са открити, в началото се
подлага на гласуване дневния ред, като в деня на
заседанието също могат да се включат точки към
дневния ред, които са неотложни (въпроси, възникнали от непредвидими обстоятелства или промени
предвидени със закон, или акт на министерски
съвет). Точките от дневния ред се разглеждат поотделно и получават своето решение.
Местното самоуправление се осъществява чрез
Общинския съвет като законодателен орган и
кметът като изпълнителен орган на местната
власт. Как бихте охарактеризирали взаимоотношенията между тези два органа?
- ОбС е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване на принципите на законност, демократичност,
гарантиране, защита правата и законните интереси
на гражданите на общината, публичност и прозрачност. Като институции ОбС и ОбА са различни по
съдържание и работа, но по същество ние сме едно
цяло. нашата мисия Общински съвет, Общинска
администрация и кмет на общината е да формираме
единна политика за развитието на общината, както и
да осигурим условия за предоставяне на населението, общински услуги с най-високо качество. За да
изпълняваме ефективно тази своя мисия наш професионален дълг е да бъдем модел за подражание,
да уважаваме и почитаме нравствените и морални
ценности на общността, на която служим.
Какви задачи задава бюджетът за 2018 година?
- Бюджетът на община Ардино за 2018 година вече
е обсъден и приет на заседание на ОбС. Мисля, че
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бюджет 2018 е балансиран, реалистичен и дори
амбициозен, както се изрази кметът на общината.
Бюджетът се подготви след 44 срещи по населени
места и публично обсъждане, както е по закон. За
съжаление нуждите винаги са повече от възможностите. Въпреки това обаче бюджет 2018 предлага
решаване на проблеми във всяко едно населено
място и е справедливо разпределен. Работим в насока подобряване качеството на живот на хората.
Постигнахме много, но има какво още да желаем.
Предстои да реализираме инвестиционна програма,
проекти по Европейски програми, социални дейности, дейности свързани с култура, спорт, образование, туризъм, екология и други. Така, че чака ни
много работа и трябва да обединим усилия за реализирането и подобряването на всичко това.
Като председател на Общинския съвет в Ардино,
който е роден и живее тук, какво искате за общината и града?
- Ще споделя нещо, което си пожелах при встъпването си в длъжност - да обединим усилия за превръщането на община Ардино в процъфтяващ район, в
който нашите деца ще имат възможност да растат,
да се забавляват, да се реализират без да им се налага да търсят своето място под друго небе, защото
ние всички в Ардино желаем едно и също - да
имаме работа, да имаме пътища, да имаме спокойствие, да създаваме, а не да рушим.
Кои идеи искате да се сбъднат още тази година?
- Проблемите за решаване са много, но и идеи не
липсват. Колкото и смело да звучи иска ни се да успеем да преодолеем поне отчасти проблема с безработицата в нашата община. Има интерес от инвеститори, с които проведохме няколко разговора и се надяваме да се решат да инвестират в Ардино. Министерството на отбраната въпреки кореспонденцията,
която водим и обещанията, които ни дават не ни предоставят терена на бившите казарми, което също
спира инвеститорския интерес. На следващо място
бих желал държавата да промени стандартите на
общинските болници, всяка година субсидираме болницата, което решава проблемите в местното здравеопазване временно. Иска ми се държавата да обръща
повече внимание на райони като нашия и да ни
съдейства за решаване на проблема с безводието през
летните месеци по селата. Иска ми се да има повече
деца в училищата и детските градини, повече усмихнати лица по улиците, здраве и берекет в семействата на моите съграждани. И тук е мястото да изкажа
своята благодарност на всички съветници, кметове и
служители, които през отминалата година въпреки
трудностите и непредвидимите проблеми проявиха
професионализъм и умения, за да отстояваме и решаваме задачите поставени ни от нашите съграждани.
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“Милост - Истории
за разказване”
Писателят Светозар Казанджиев
представи в Ардино новата си книга
„Милост-Истории за разказване“.
Организатори на културното събитие бяха градското читалище
„Родопска искра 1921“ и Обществения съвет за закрила на културното
наследство към община Ардино.
Присъстваха просветни и културни
дейци, общественици, граждани от
различни възрасти.
С кратка презентация бе представен
жизненият и творчески път на автора,
негови предишни изяви пред любознателната ардинска публика с други
творби.
Вълнуващ момент от събитието бе прочитането на трогателната легенда
„Белият лебед“, включена в новото
издание.
Светозар Казанджиев сподели с присъстващите творческата история на новата книга, разказа спомени от срещите
си на живо с големите имена от българската и световна литература, култура и
наука - Николай Хайтов, Дмитрий
Лихачов, Павел Матев, Любомир Левчев, Чингиз Айтматов и др.

Общественичката и литераторка Йорданка Аянова сподели възхищението
си от докосването до вълнуващите
човешки истории, расказани в книгата
със завладяващ език и стил, с умението
на автора да прониква дълбоко в душевността на героите си.
Съби Узунов изрази задоволството си
от срещата с писателя, който е наш
земляк (от с. Гълъбово, бивша Ардинска околия), пожела му да държи остро
перото си за нови творби, увековечаващи красотата на Родопа планина и
душевността на родопчанина.
Сред публиката беше цялото ръководство на общината, начело с Кмета г-н
Ресми Мурад и председателя на

Íîâè ïðåñòèæíè îòëè÷èÿ â Íàöèîíàëíè
êîíêóðñè çà âúçïèòàíèöèòå íà ÎÄÊ â Àðäèíî

Поредни престижни отличия в
Национални конкурси завоюваха
възпитаниците на Школата по
изобразително изкуство при Центъра за подкрепа за личностното
развитие (ЦПЛР)-ОДК в Ардино
с ръководител Мюзейен Юсуфова.
8-годишната Ебру Делиюсеин е класирана на трето място в Националния
конкурс за детска рисунка „Водата
извор на живот”, а 14-годишната Елица
Карамитева бе отличена с поощрителна награда в същия конкурс, който се
проведе в Бургас.
Ебру Делиюсеин бе отличена и със
специалната награда на Националния дворец на децата в София в 21-ия
Национален конкурс за весела дет-

ска рисунка „Малките нашенци”
в Казанлък, a 11-годишната Пънар
Билезерова бе наградена със спец и а л н ат а н а г р а д а н а „Тр а к и я
кабел”.
15-годишната Сание Али завоюва
трето място в Националния конкурс за
детска рисунка „Св.Трифон Зарезан” в
град Сунгурларе.
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Общинския съвет г-н Сезгин Байрам.
От името на Общинското ръководство
и на Настоятелството на Читалището
на госта бяха поднесени символични
подаръци.
Събитието съвпадна с настъпването на
астрономическата пролет, по който
повод в началото домакините посрещнаха дамите със свежи карамфили.
Поводът беше подходящ пред тази
отбрана публика на Градската библиотека да бъде предоставено Дарение от
основателя и собственик на издателство `Фабер` - Велико Търново, г-н
Нейко Генчев - изключително ценна
подборка от луксозни академични
издания, посветени на изкуството,
историята, киното и литературата.
Дарителят изпрати на участниците
топло послание, в което нарече Ардино
`планинско пристанище на културата`.
На тези, които пожелаха да имат книгата в личните си библиотеки, писателят
даде автографи. Младят бизнесмен
Евгин Мехмед закупи 15 броя от книгата - възнамерява да ги подари на
нуждаещи се любители на книгата.
Жест, достоен за уважение.

Õðèñòèÿíè è ìþñþëìàíè
ñå ñúáðàõà íà îáùà òðàïåçà
çà Âåëèêäåí

По повод найголемият
празник
на
православните християни Великден,
християни и
мюсюлмани от Ардино се събраха на
обща трапеза в Клуба на пенсионера. В
приятелска и душевна атмосфера се
почерпиха с традиционен козунак, боядисани яйца, сладкиши.
Присъстващите заявиха, че инициативата трябва да се превърне в традиция.
Както и в други райони на България,
където живеят мюсюлмани и християни,
така и в Ардинско има една ключова
дума - толерантност. Религиозната толерантност тук има многовековна история,
защото мюсюлмани и християни живеят
като братя и сестри и взаимно уважават
както Рамазан и Курбан Байрам, така и
Великден.

ÑÏÎÐÒÍÈ ÓÑÏÅÕÈ
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Момичетата до 15 години на СКТМ
„Юнак 2005” от Ардино се класираха на второ място и спечелиха
сребърните медали на финалите на
държавното отборно първенство по
тенис на маса.
Във финалната среща възпитаниците
на треньора Бейхан Емин загубиха с
1:4 от състава на „Стоянстрой” (Пловдив). На трето място остана отборът на
„Металик” (Сопот).
Шампионатът се в Момчилград. В турнира участваха най-добрите дванадесет отбора в страната. В груповата фаза
ардински тенисистки разгромиха с 4:0
отбора на „Горна Оряховица” и с 4:1
тима на „Златица”. На четвъртфиналите нашите отстраниха състава на „Свищов” с 4:1, а на полуфиналите „Металик” с 4:0.

Тенисистките на „Юнак”
играха в състав: Цветелина Георгиева, Сиделя
Мутлу, Вероника Кехайова и Дилек Юсеинова.
При момчетата отборът
на СКТМ „Юнак 2005” се
класира на седмо място в
отборната надпревара.
„Доволен съм от играта
на всички състезатели, особено
момичетата се раздадоха на 100
процента. Искахме още тази година
да станем шампиони в тази възрастова група, но понякога не се получават нещата. Догодина, ако другите отбори не осъществят трансфери и останат със същите състави,
съгурен съм, че ще станем шампиони”, заяви треньорът на СКТМ

ÏÅÒ ÌÅÄÀËÀ

çà òåíèñèñòèòå îò Àðäèíî

Малките тенисисти от „Юнак 2005”-Ардино се завърнаха
с два златни, един сребърен и два бронзови медали от силния турнир по тенис на маса за Купата на Златица. Надпреварата се проведе през уикенда и в нея се включиха всички най-добри състезатели в страната до 10, 12 и 15 години.
„Много силен турнир направи 11-годишната Сиделя Мутлу,
която се състезава в две възрастови групи до 12 и до 15
години. При 12-годишните
тя бе повече от убедителна, като спечели шампионската титла само с
един загубен гейм. В надпреварата до 15 години,
Сиделя стигна до полуфинала, където по много
драматичен начин загуби
от по-опитната си съперничка Кристина Иванова
от „Стянстрой” с 2:3
гейма и остана на трето
място. След всичките
тези срещи в двете възрастови групи Сиделя Мутлу успя да
спечели и „Купата на Шампионите”, където победи с 3:0
гейма Стефан Димитров от Дупница, шампион до 12 години при момчетата”, сподели треньорът Бейхан Емин. Той
уточни, че при най-малките състезатели неговите възпитаници са извоювали един сребърен и един бронзов медал.
Даниела Сурчева е втора, а Беррин Хайрула е трета при
момичетата до 10 години. При момчетата в същата възраст
Арда Джебеджи се е класирал на пето място.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÏÐÈË 2018

„Юнак 2005” Бейхан Емин. Той
изказва своите сърдечни благодарности към президента на клуба Светослав Сашев, ръководството на общината в лицето на кмета Ресми Мурад,
председателя на Общинския съвет
Сезгин Байрям и местния бизнесмен
Метин Солак за пълната подкрепа и
за доверието, които са показали към
неговата работа.

Ùúðêåëîâà
èäèëèÿ
â Àðäèíî

За седма поредна година щъркеловото гнездо в Ардино не
остана празно. В града под Белите брези дойдоха пролетните предвестници – двойка щъркели. Най-напред пристигна
мъжкият, за да изчисти и подреди гнездото. Женската долетя в четвъртък и по всичко личи, че одобрява стореното от
партньора º. В гнездото вече цари любов и птиците възторжено потракват с клюнове. Щъркелите винаги се връщат на
едно и също място - у дома, и двойките остават заедно за
цял живот.
Мъжкият щъркел непрекъснато лети по поречието на река
Ардинска и по ливадите на близките села Правдолюб,
Дядовци и Кроячево, за да търси храна за женската и да предизвиква радост в жителите и гостите на общината.
Местните хора вярват, че щъркелите ще донесат много здраве и берекет.

Öâåòÿ è ïîêëîíåíèå ïðåä ïàìåòòà
íà ïîåòà Íàäæè Ôåðõàäîâ
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С молитва и поднасяне на
цветя на гроба на големия поет,
журналист и преводач от Ардино Наджи Ферхадов, ръководството на община Ардино,
начело с кмета Ресми Мурад и
председателя на общинския
съвет Сезгин Байрям почетоха
паметта му в градското гробище. Днес, 26 март 2018 г., се
навършват пет години от кончината на талантливия поет.
Кметът Ресми Мурад заяви, че в
лицето на Наджи Ферхадов Ардино е
загубил един голям творец, голяма личност. „Пет години след кончината на

ÄÍÅÂÍÈÊ

големия творец Наджи Ферхадов, нека
да отдадем почит към светлата му
памет. С живота и творчеството си
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заслужи признанието на всички.
Той винаги ще остане сред найвидните ардински личности,
които прославиха общината.
Покланяме се пред паметта му и
заявяваме, че творческото му
дело никога няма да бъде забравено!” - каза още Ресми Мурад.
Наджи Ферхадов е роден на
10 март 1940 година в Дядовци.
Автор е на 10 книги на български и турски език. Ардино и
Родопите винаги са били част
от творчеството и живота му и за него
винаги са били източник на духовни
сили и вдъхновение.

Äåïóòàòúò îò ÄÏÑ Åðîë Ìåõìåä â Áÿë èçâîð:

Äúðæàâàòà å äëúæíèê íà õîðàòà
îò Èçòî÷íèòå Ðîäîïè

Осигуряване на качествено здравеопазване в малките населени
места, по-добро образование за
децата, подобряване на инфраструктурата, проблеми на земеделските производители и животновъдите, бяха част от основните теми,
за които жители на Ардино и Бял
извор потърсиха съдействие от
народния представител от ДПС
Ерол Мехмед по време на посещението му в района.
Ерол Мехмед се срещна с десетки
жители на град Ардино и Бял извор.
Той се разходи в центъра на най-голямото село на територията на общината Бял извор, където бе традиционният
петъчен пазарен ден и премина през
всички маси и успя да се ръкува и
поговори с всеки един от местните търговци, а също и с много жители и гости
на селото. Заедно с Ерол Мехмед бяха
областният лидер на ДПС инж. Изет
Шабан, председателят на общинския
съвет в Ардино Сезгин Байрям и
кметът на Бял извор Зехни Емин. Покъсно той се срещна и с жители на кв.
„Диамандово“ и град Ардино.
Депутатът Ерол Мехмед пое ангажимент да съдейства за решаването на
поставените проблеми и да запознае
хората с резултата от предприетите

етнос и без значение дали живеят в
малки или в поголеми населени
места.
„Ние сме силни,
защото
винаги
заставаме
пред
хората с открити
лица и с открити
сърца и реално се

действия.
„Вие, ардинчани, сте хора с широко
отворени сърца. Държавата е длъжник на хората от Източните Родопи.
Ние всички израснахме сред тютюневите ниви. Родителите ни цял живот
произвеждаха тютюн и подпомагаха
родната икономика, но получаваха
много малко пари за този робски
труд. Сега тютюнопроизводителите получават най-ниските пенсии у
нас. Хората от Родопите заслужават по-добър стандарт на живот,
както гражданите на големите градове - София, Пловдив, Варна, Бургас“, сподели Ерол Мехмед. Той припомни, че през годините ДПС винаги
е защитавало правата на всички български граждани, без оглед на вяра и

ангажираме с решаване на проблемите на хората по места“, подчерта
Ерол Мехмед.
На срещите - разговори в град Ардино
присъстваха още кметът на общината
Ресми Мурад и заместникът му Наско
Кичуков.

ÇÎÍÀ
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Ресми Мурад бе награден с
първо място в раздел „Околна
среда” от „БГ Маршрути”
Кметът на община Ардино Ресми
Мурад е удостоен с наградата „Кмет
на годината за 2017 г.“ на предаването „БГ маршрути“ , излъчвано по
телевизия TV1. Наградата е в раздела
„Околна среда“ , (подраздел „Малки
райони“). За първи път номинирането
на градоначалниците за наградите е
според зрителския вот и оценката от
анкетирането на жители на съответната община.
Репортерът на TV1 Михаела
Николава връчи наградата на Ресми
Мурад, който сподели, че я приема
като знак за добре свършена работа
от общинската администрация в тази
област.
Кметът Ресми Мурад даде специално
интервю за предаването. По-късно
Екипът на ТV1 снима кадри и от

живописния Дяволски мост на река
Арда,
тракийското
светилище
„Орловите скали”, туристическият комплекс „Белите брези”, както и от центъра на родопския град.
„За първи
път посещаваме
Ардино и
сме очаровани
от
прекрасната прир о д а ,
чистият
въздух,
гостоприемството
на местн и т е

жители. С удоволствие бихме посетили
отново!”,
заяви
Михаела
Николова.
Репортажът от Ардино ще се излъчи
през втората половина на май.

Фигура на елен лопатар краси Засадиха липа в Ардино,
дарена от спортен деятел
градския парк в Ардино
Фигура на елен лопатар краси централния градски парк в Ардино. По
поръчка на кмета на общината
Ресми Мурад известният момчилградски скулптор Шукри Исмаил
изработи монумента с естествени размери. Кметът съобщи, че предстои
изработването на
фигура и на муфлон, която ще бъде
поставена в парк
„Нилюфер”.
„Пролетта е сезон
за освежаване на парковите пространства. Всяка година, ръководството на общината се стреми да ги
обнови. Към настоящия момент се
изготвя проектиране за възстановяване и на други паркови пространства, чието изпълнение предстои”,
заяви Ресми Мурад.
Скулпторът Шукри Исмаил е изла-

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀÑÅÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

гал свои монументални творби на
редица международни изложби както в
страната, така и в чужбина. Негово
дело е и фигурата на елен-лопатара в
централния парк в Момчилград.
Паметникът на основателя на съвременната турска държава
Мустафа
Кемал
Ататюрк
в
град
Маниса също е негово
творение. Има много
скулптури и в района
на Егейско море Бодрум,
Ялъкавак,
Гюндоан.
Шукри Исмаил е роден през 1951 година в момчилградското село Кос.
Завършил е занаятчийското училище
„Марко Проданов" в Етрополе. През
70-те години на миналия век е
завършил четиригодишен курс в
Центъра за самодейно изобразително
изкуство в София.

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÅÍ ÅÊÈÏ:
Ãþíåð Øþêðè, Êåìàë Àëèåâ,
Àçèñ Ìóðàä, Àëïåð Ñàìè

По повод Международният ден на
земята, кметът на Ардино Ресми
Мурад
и
председателят
на
Общинския съвет Сезгин Байрям
засадиха липа в централния градски парк. Липата е дарена от спортния деятел от турския град Ялова
Рафет Кору, който всяка пролет разкрасява Ардино с екзотични цветя
и дръвчета.

“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

