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месечно издание на общинска администрация и общински съвет - Ардино

Ардино отбеляза 24 май
година XVII, бр. 5 (171), МАЙ 2018

Деня на българската култура и просвета

Приложение на турски език - 7-10

С празнично шествие учениците от
Ардино и десетки граждани отбелязаха 24 май - Деня на българската
просвета и култура, и на славянската
писменост. Кметът Ресми Мурад
поздрави всички с празника на двамата братя Кирил и Методий и връчи
награди на изявени ученици от
общината, заели призови места в
областни и национални конкурси,

олимпиади и състезания. Пожела на
младите призьори здраве, нови успехи, късмет и
да продължават да прославят Ардино в
България и по
света. В своето приветствие той отбеляза, че емоционалният
заряд на 24
май е различен от всеки
друг празник.
„Трепетът е
особен, вълнението – трудно описуемо с думи.
Всеки от нас го чувства като свой
празник, защото всеки го изживява
като свой специален празник.
Словото, буквите, просветата – няма
по-важни неща за човешкия дух.
Знанието е сила! Книгите отварят
очите за духовната светлина, от
което всеки има нужда”, заяви
Мурад. Той подчерта, че в малката

www.ardino.bg

община Ардино има значителен културен живот, като принос за това
имат просветни и читалищни дейци,
участниците в самодейните художествени състави като фолклорни
групи и танцови формации с участници от всички поколения – от наймалките до хората в по-зряла възраст.
В празничната програма участие
взеха малчуганите от ДГ „Слънце” и
ДГ „Брезичка”.
Детската вокална група „Звънче“ и
мажоретният състав на клуб
„Танцово студио“ при СУ „Васил
Левски”с ръководители Росица
Хаджикулова и Атие Шакирова по
проект „Твоят час”обраха аплодисментите на присъстващите. В програмата се включиха и самодейците
от Центъра за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР) – ОДК. А членът на Съюза на Българските писате-

ли Иво Георгиев представи свои произведения, посветени на Ардино.
Гости на събитието бяха областният
лидер на ДПС инж. Изет Шабан,
почетният гражданин на Ардино
Халид Алиосман Даалъ, председателят на общинския съвет Сезгин
Байрям. Тук бяха още Петър Гонков
и Тeодора Вълчева, творци и хумористи.
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Кметът Ресми Мурад: Емоционалният заряд
на 24 Май е различен от всеки друг празник
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Скъпи деца и ученици,
дейци на образованието
и културата !
Уважаеми съграждани,
гости и приятели на Ардино!

„Нека името Ви да живее
във всенародната любов,
Речта Ви мощна нека се
помни…”

С финалните строфи на познатия ни Химн на Светите Братя
Кирил и Методий на Стоян
Михайловски Ви казвам „Добре дошли!” на днешния празник, скъпи деца и ученици, уважаеми съграждани и гости!
Този уникален по своя смисъл и значение празник отново е
прекрасен повод да си дадем сметка, че просветата, словото, културата са над всичко!
Емоционалният заряд на 24 Май е различен от всеки друг
празник. Трепетът е особен, вълнението – трудно описуемо
с думи. Всеки от нас го чувства като свой празник, защото
всеки го изживява като свой специален ден. Словото, буквите, просветата – няма по-важни неща за човешкия дух.
Знанието е сила! Книгите отварят очите за духовната светлина, от която всеки има нужда.
Най-щастливи на този ден са поколенията, свързани с учението, с образованието. От детските градини, през различните училищни степени, до университетите. Тяхно е правото днес да получават признание и поздравления за полаганите усилия, за постигнатите успехи. А и на техните учители, които с всеотдайност и творчество полагат в сърцата и
душите на подрастващите искрата на любознанието!
Това е светъл празник и на културата. На творците в областта на различните изкуства. Самочувствието на един народ
се гради преди всичко върху културните постижения, върху
богатството на духовния живот.
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В нашия малък град, в нашата
малка община – смея да кажа
това – има значителен културен
живот. Принос за това имат
нашите просветни и читалищни
дейци, участниците в самодейните художествени състави като
фолклорни групи и танцови
формации с участници от всички поколения – от най-малките
до хората в по-зряла възраст.
Изявите им са на всички равнища – местно, регионално,
национално, а понякога и меж-

дународно.
Техният труд е безвъзмезден, Защото онова, което е естествена потребност на сърцето, не очаква отплата. Ние,
обаче, им дължим нашата признателност и благодарност.
Нашият град домакинства на значими културни прояви с
национално и международно участие. Натрупахме опит в
това отношение. Научни форуми, срещи с писатели, представяния на творци и книги – това са прояви, получаващи
широк отзвук. Допринасят не само за нашето самочувствие, но имат принос и за изграждането на поколения с
отношение към културата.
В областта на спорта също имаме радващи постижения.
Драги съграждани, тук сме дошли да празнуваме. Да се радваме на красотата на песните и танците, които ще бъдат
изпълнени днес на градския площад.
Нека да пестим думи и време за друг вид отчети и форуми,
а тук да се отдадем на празничното настроение!
Сърдечна благодарност на всички учители, директори на
учИлища, просветни и културни дейци, на нашите местни
творци в областта на литературата и другите изкуства - за
полаганите усилия и творческа енергия!
Бъдете и занапред все така всеотдайни и дръзновени!
ЧЕСТИТ 24 МАЙ! БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

Кметът награди изявени ученици по случай 24 май
По традиция в навечерието на празника на
българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май, изявени ученици от
община Ардино, заели призови места на
областни и национални конкурси, олимпиади и
състезания, бяха поздравени и наградени от
кмета Ресми Мурад. Отличени бяха Ебру
Делиюсеин, Елица Карамитева, Диляра
Реджебова, Сание Али, Пънар Билезерова,
Джерен Сарахмедова, Радина Емилова, Яна
Мирчева, Дженгис Ахмедов и Даниел Палазов.
Ресми Мурад на младите призьори здраве,
нови успехи и да продължават да прославят
Ардино в България и по света.
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Приеха годишен план за развитие на социалните
услуги в община Ардино за 2019 г.

Общинският съвет на Ардино
прие единодушно годишен план за
развитие на социалните услуги на
общинско равнище през 2019
година. Предложението бе от
кмета Ресми Мурад и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане“ и с обществения съвет,
ежегодно се приема годишен план
за развитие на социалните услуги.
На територията на община
Ардино функционират социалните услуги „Защитено жилище за
хора с умствена изостаналост”, „Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост,
„Център за обществена подкрепа”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, „Топъл обяд” по Оперативна програма за
храни, „Услуги в домашна среда” (личен асистент, домашен
помощник), „Клуб на пенсионера и на хората с увреждания”,
„Приемна грижа – проект „Приеми ме 2015”, Проект „Ранно

детско развитие”. Предстои да се
открият и нови социални услуги.
Редовно заседание на Общинския
съвет в Ардино се проведе в заседателната зала на общината. В
дневния ред бяха включени 8
точки. Съветниците одобриха и
проекта за поемане на дългосрочен дълг за финансиране и подпомагане и развитие на МБАЛАрдино. Приети бяха докладите
за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност за миналата 2017 година, както и решения за Актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите .общинска собственост за 2018 г. Одобрени бяха експертни
оценки за определяне на стойността на недвижими имоти,
изготвени от лицензиран оценител и определяне на процедура за продажба.

Младите огнеборци от Падина отново са
първенци в районното състезание в Ардино

За шеста поредна
година отборът на
ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий" от
Падина е районен
първенец в състезанието
„Млад
огнеборец”.
4
отбора от 4 училища в Ардино се
надпреварваха в
районния кръг на
младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”.
Надреварата протече в две основно дисциплини - бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Първенец в класирането стана отборът на ОУ „Св.Св.Кирил
и Методий" от Падина с резултат от
1004 точки. Второто място зае отборът
на СУ „Васил Левски“ от Ардино с 976
точки, трети са представителите на ОУ
„Отец Паисий” от Жълтуша с 975 точки.
На последно четвърто място остана
отборът на СУ „Хр.Смирненски” от Бял
извор с 971 точки.
Възпитаниците на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий" от Падина в състав Николай
Чушев (кап.), Пламена Зеленкова,
Денис Саидов, Алис Казакова, Габриела
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Ставрева, Борислав Семерджиев,
Весела
Веселинова,
Мирослав
Карамфилов и Мони Семерджиева и
тази година доказаха.
Всички отбори бяха наградени с купи и
предметни награди от главен инспектор
Калин Грудев, началник на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита
на населението” и Бахар Реджебов,
началник отдел „Образование, култура и
спорт” към община Ардино.
„Цяла учебна година децата работиха и
положиха големи усилия, за да постигнат този успех. Целта ни е да представим достойно общината и в Областната
надпревара в Момчилград", сподели
старши учител Мария Гавраилова, ръководител на отбора от Падина.

Библиотеката в Млечино
организира Маратон
на четенето

Народно читалище „Любен Каравелов” в
Млечино организира традиционния
Маратон на четенето, част от
Националната кампания „Походът на
книгите”. В събитието се включиха ученици, читатели на библиотеката и граждани.
Библиотекарят-секретар Мюмине Ахмед
запозна присъстващите с работата на
библиотеката.Особено малчуганите разгледаха с интерес книжното богатство на
културната институция и се изненадаха,
че има много и най-различни книги.
Библиотеката в Млечино разполага с над
9000 тома книги. Във фоайето на читалищната сграда е оформен етнографски
кът, който привлича интереса на местните хора и гостите на селото. Предметите
са събрани от района преди 30-35 години
– керамични и медни съдове, везани
покривки, носии, кърпи, чергии, годежни дрехи за булка, килими от хасър,
които показват майсторлъка на хората от
Млечино и околните махали.
В сградата на духовното средище са подредени и картини от Николай
Тюркеджиев, Стоян Стоянов. Авторите
са използвали за творбите си жителите
от селото. Пейзажът на Млечино е оживял в платната на творците. Картините са
останали спомен от пленер през 1996
година.

Ученици управляваха Ардино
в инициативата „Мениджър за един ден“
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Шестнадесет ученици заеха
ръководни позиции в община
Ардино. Инициативата е по
повод 9-ти май - Ден на Европа
и Ден на победата, чрез „Мениджър за един ден“ - Ден на самоуправлението.
Младите хора от клуба за дейности
по интереси „Аз общувам с Европа“ в СУ „Васил Левски“ заеха различни постове в общинската администрация и участваха в реална
работна обстановка на администрацията.
Преди да започнат работа кметът
на общината Ресми Мурад запозна
младите хора с работата на ръководните органи в местната власт. В
непринуден разговор и добро
настроение младежите разбраха за
отговорните задачи, пред които са
изправени всекидневно председателят на Общинския съвет в Ардино,
кметът и секретарят.
По-късно дванадесетокласникът
Александър Младенов „усети“ как
се чувства кметът на общината
Ресми Мурад и зае мястото му зад
работното бюро.
Изключително съм благодарен за
гласуваното ми доверие и шанса да
заема поста на кмет на Ардино,
макар и за ден. Това е рядка
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възможност да получаваме ценни
знания и опит от хората, които всеки ден се срещат с различни
проблеми в управлението на общината, заяви Александър Младенов.
Първата му среща бе със селския
управник на
Синчец Хълми
Мустафа, който беше дошъл да
поиска финансова помощ от общи-
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ната за организирането на селския
събор през юли. Ученикът (кмет)
участва в подписването на договор
за разделно събиране на отпадъците в общината. Договорът бе подписан с кооперация „Екосистем
Кооп“, която поема ангажимент да
извозва разделно събраните отпадъци на собствена сметка.
„Подобни инициативи са много
хубави и трябва да бъдат по-чести“, заяви Ресми Мурад и препоръча на младите хора да следват
упорито мечтите си, да се учат
добре и да вярват в своя успех.
Зам.-кметове за един ден станаха
Димитрина Карамфилова и Любомир Димитров. Те бяха запознати
със Стратегията за опазване на
културното наследство, Програмата
за развитие на туризма в общината
и новата отворена схема за приемане на проекти по ОП „Региони в
растеж“.
Председател на общинския съвет за
един ден стана десетокласникът
Милен Чолаков, а Екрем Хасан
стана секретар на общината. Останалите ученици бяха разпределени
в различни отдели и имаха възможността да покажат своите умения и
самостоятелно да изпълнят поставените им задачи.

Ардино се поклони пред подвига на героите в Отечествената война

По повод 73 години от победата над хитлерофашизма и
Деня на Европа ученици от
СУ „Васил Левски” и деца от
ДГ „Слънце“ от Ардино, поднесоха цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев в
двора на общинската администрация. Те изразиха своята признателност към загиналите герои.
„Девети май е дата, която трябва да помним, защото даде
смисъл да съществува днес обединена Европа! И да
знаем, че войната е най-злото нещо в човешката история. Нека нашето и бъдещите поколения да не допуснат нова война“, с тези думи се бърна към участници-

те учителят по история и цивилизация Съби Бозов.
С едноминутно мълчание бе
почетена паметта на милионите загинали войници, доброволци и обикновени хора във
Втората световна война.
На територията на общината
вече не остана нито един жив
ветеран-участник във войната.
Припомняме, че 47-ми Ардински пехотен полк, наброяващ 3
600 офицери, сержанти и войници, се включва във втората фаза на победните боеве
в Унгария и Австрия.
Жертвите от редиците на Ардинския полк са 174, а
ранени са 360 фронтоваци.
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Проведе се обучение на служители от
общинската администрация в Ардино
във връзка с реализацията на проект
„Въвеждане на Общата рамка за
оценка (CAF) в администрациите“,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд и със съдействието на
ИПА (Институт за публична администрация). Лектор на обучението беше
Сезгин Бекир - сертифициран обучител към ИПА - София.
CAF (Common Assessment Framework)
или Обща рамка за оценка е инструмент
за цялостно управление на качеството,
създаден за публичния сектор. Като
основа за разработването му е послужил
Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Прилагането на CAF ще
даде възможност на общинска администрация Ардино да бъде разгледана и
оценена в нейната цялост от вътрешен
екип. В резултат на самооценката ще се
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получи точна картина за състоянието на
администрацията и яснота кое работи
добре и кое може да се подобри и надгради. Прилагането на инструмента ще
даде представа не само къде са проблемите и на какво се дължат, но в същото
време ще се формулират идеи какво да
се направи, за да заработи „организа-

ционното тяло“ в хармония. Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика ще насърчи
непрекъснатото усъвършенстване на
община Ардино, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за
партньорите и за обществото като цяло.

стови групи. В групата от 6 до 10
годишните бяха отличени Пънар Чауш,
Севил Хайрулова и Есин Юмерова. Във
втората възрастова група от 11 до 14
години на първо място се класира
Вилияна Симова. На второ място е
Диляра Реджебова, а на трето Ясмин
Садула. При най-големите участници
(от 15 до 18 години) призово място зае
Стела Мончева, а рисунката на Севги

Карахасан се класира на
трето място.
Отличените рисунки ще
бъдат включени в националния кръг на конкурса,
който ще се проведе през
месец септември в София.
На ХI Национален конкурс за детска рисунка на
тема „Под дъгата на детството“ в
Сандански
талантливите ардински
художници
с п еч е л и ха
също престижни награди.
Елица
Карамитева
на 15 г. е
класирана
на второ
място.

Íàãðàäè çà ìëàäèòå òàëàíòëèâè õóäîæíèöè îò Àðäèíî

Месец май се оказа
изключително успешен
за възпитаниците на
школа от Школа по Изобразително изкуство при
ЦПЛР - ОДК в Ардино с
ръководител Мюзейен
Юсуфова.
В областния кръг на Международния конкурс за
детска рисунка „С очите
си видях бедата“ в Кърджали са наградени 8
ардински художници, из
между 170 рисунки в категория школи.
Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия
при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации, оказване на първа
помощ, самопомощ и взаимопомощ,
предвидено за часовете в средното
образование, в които се разглеждат тези
въпроси. По регламент конкурсът се
провежда в три категории и три възра-

Èâàí Þðó÷åâ îò Àðäèíî áëàãîäàðè çà ïîäêðåïàòà
ÄÍÅÂÍÈÊ
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От името на Инициативния
комитет на граждани от Ардино, председателят му Иван
Юручев, изказва искрените си
благодарности на всички,
които подкрепиха инициативата за спешен ремонт на републиканския път от Ардино до
Кърджали.
„Получихме личното уверение на
министъра на регионалното
развитие и благоустройството
Николай Нанков, председателя
на Народното събрание Цвета
Караянчева, областния управител на
Кърджали Никола Чанев и председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов. че
до есента ще бъде напълно рехабили-

тиран третокласният път Ардино Кърджали. Лично изказваме благодарност на председателя на Народното
събрание Цвета Караянчева за спазеното обещание за среща с министъра
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на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Когато сме заедно, всичко е
постижимо. Благодарим още
един път на всички“, заяви Иван
Юручев.
Ардинчани поздравиха Инициативния комитет за успеха който
постигна и заявиха, че това
постижение трябва бъде пример за всички жители на общината и съседните общини граждани, че всичко е възможно ако
има положени усилия и единство.
„Най - накрая нещо хубаво, належащо и значимо за община Ардино! Поздравления и благодарности за всички,
които се включиха в подписката!“,
заявиха те.

Ñèäåëÿ Ìóòëó å
Ðåïóáëèêàíñêè øàìïèîí
äî 12 ãîäèíè ïî òåíèñ íà ìàñà

Ñïîðòåí äåÿòåë
îò ßëîâà äàðè
öâåòÿ çà ðàçñàæäàíå â Àðäèíî

Спортният деятел от Ялова
Рафет Кору, с корени от
Ардинско, осигури цветя за
засаждане по парковете и
алеите в град Ардино.
Работници от отдел „Екология и опазване на околната
среда“ засадиха различни
цветя - петуния, тагетис в
двора на общинската администрация и в бетонните
саксии, разположени в централната част на града.
„Обичам Ардино и родния
си край. Когато имам
възможност, винаги идвам
тук и разкрасявам града с
екзотични цветя, за да бъде
по-уютен и по-приветлив“,
заяви Рафет Кору. Той е
роден е през 1948 г. в Бял
извор. През 1978 година се
изселва в Бурса, а в момента
живее в Ялова.

Сиделя Мутлу от ардинския клуб по тенис на маса
„Юнак 2005” спечели титлата в Държавното индивидуално първенство по
тенис на маса за момичета
до 12 години.
Състезанието се проведе
през уикенда в Kaварна. Във
финалната среща талантливата ардинска тенисистка
победи убедително с 3:0
гейма Теодора Филчева от
Стамболийски. Сиделя се
представи блестящо и на
надпреварата за смесени
двойки, където в тандем с
Виктор Димчев от „Корабостроител“ (Варна) също

стана шампион.
В надпреварата на двойки
Сиделя заедно с Мартина
Василева от Перник се окичиха с бронзовото отличие.
Добре се представиха и момчетата на СКТМ „Юнак
2005“. Стивън Адев отпадна
на четвъртфиналите, а Румен
Сурджев на осминафиналите.
„Доволен съм от играта на
най-малките ни състезатели
Арда, Сечил, Беррин и Дани.
С играта си на този турнир,
те ме накараха да мисля още
по-сериозно за по-нататъшното им развитие“, заяви
треньорът на СКТМ „Юнак
2005“ Бейхан Емин.

IN MEMORIAM

Çàâèíàãè íè
íàïóñíà ó÷èòåëÿò Ðåäæåá
Åìèíîâ

На 69 годишна възраст
ни напусна учителят,
спортният деятел, уважаваният от всички наш
съгражданин Реджеб Еминов. Целият му професионален път като учител
по математика и физкултура премина в Ардинската гимназия! Негови
ученици са били хиляди
в Ардино. Всички го помнят като изключителен
професионалист и отличен възпитател.
Редакционният екип на
„Ардински глас“ изказва
своите искрени съболезнования на семейството
и близките му.
Поклон пред паметта му!

05_2018_07_01_07.qxd 30.05.2018 11:31 Page 1

• Mayýs 2018 •

Aydın Yılmaz ve ekibi güven tazeledi

Bursa ve Ardino (Eğridere’de) yaşayan hemşehrilerimiz
arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini
amaçlayan yöresel bir sivil toplum kuruluşu olarak, üye
ve soydaşlarımızın kimlik ve özlük haklarını ulusal ve
uluslararası düzeyde her zaman güçlü bir sesle dile getiren Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 7.
Olağan Genel Kurulu, yoğun ilgi ve geniş bir katılımla
gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan
ve Divan Başkanlığını 20 ve 21nci dönem Milletvekili
Hayati Korkmaz, Başkan Yardımcılığını Alper Koç ve
Katip Üyeliğini Gülseren Alkaya’nın yaptığı Genel
Kurul da mevcut Başkan Aydın Yılmaz’ın listesi oybirliği yeniden yönetime getirilirken, Yılmaz ve ekibi güven
tazeledi.
Genel Kurulda açılış konuşmasını yapan Aydın Yılmaz,
“Derneğimize hizmeti geçen Merhum Ali Durmaz ve
Ahmet Kahraman ile, yöneticilerimizi ve üyelerimizi
şükranla yad ediyoruz. Derneğimize her zaman destek
veren B.Şehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediye
Başkanlarımıza, BAL-GÖÇ ve Soydaş Camiamıza ve
Yöre Derneklerimize teşekkür ediyoruz.

Güçlü bir Türkiye’nin varlığı, Türk Dünyası ve İslam
Coğrafyası ile birlikte, Balkanlar, B.Trakya ve Rumeli’de
yaşayan soydaşlarımızın da özgürlüklerinin teminatıdır.
Biz Soydaş camiası olarak, ülkemizin milli birlik ve
beraberliğini korumak adına her zamankinden daha
kararlıyız. Afrin Zeytindalı harekatına katılan Kahraman
Ordumuzun muzaffer olması için duacıyız. 24 Haziranda
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dilerken, soydaşlarımızı temsilen milletvekilliği aday adayı olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da yollarının açık olmasını temenni
ediyoruz.
Yeni Dönemde;
Sosyal medyayı en etkin şekilde kullanarak üyelerimiz
arasındaki haberleşmeyi ve sosyal iletişimi kolaylaştıracağız, Dayanışma gecelerimizi, aynı meslekten üyelerimizi buluşturmayı ve sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz. Yurt içi / yurt dışı kültür gezilerimizi tüm üyelerimizin katılabileceği şekilde gerçekleştireceğiz.
“Ardino (Eğridere) Büyüyor Dünya Küçülüyor” bu
anlamda birlik ve beraberliğimiz güçlendirmek adına,
soydaş camiamızla uyum içinde
8
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çalışmaya devam edeceğiz. Soydaşlarımızın kimlik haklarını her platformda dile getireceğiz.
Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımızla aramızdaki bağları güçlendireceğiz. Bulgaristan’daki
okullarda eğitim gören çocuklarımızın anadili olan
Türkçe’nin öğretilmesi konusunda girişimlerde bulunacağız.
Eğridereliler evi projemiz ile
ilgili çalışmalarımızı başlatacağız.Yeni dönemde de herşey
Eğridere için, Eğridereliler
için” şeklinde konuşarak,
Genel Kurul’u selamladı.
505 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurula, Eski
Başbakan Yardımcısı Ertuğrul
Yalçınbayır, Milletvekilleri
Emine Yavuz Gözgeç, Erkan
Aydın, Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar, AK
Parti İl Başkan Yardımcısı
Aslıhan Köşe, Cumhuriyet
Halk Partisi İl Başkanı Hüseyin
Akkuş, İyi Parti İl Başkan
Yardımcısı Günaydın İzmirli,
Soydaş Camiamızı temsil eden
Milletvekili aday adayları
BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan,
Alpaslan
Yıldız,
Salih Alkaya,
BAL-GÖÇ,
Bakantürksiad, Balkantürk Eğitim Vakfı, Rumelisiad,
Rudef ve Yöre Derneklerini oluşturan Koşukavaklılar,
Mestanlılar, Cebelliler ve Filibeliler Kültür ve
Dayanışma Derneklerimizin Başkan ve yöneticileri ile,
Uludağ İhracatçılar Birliği Başkanı Mümin
Karacakayallılar, BTSO Meclis Başkan Vekili Metin
Şenyürt ve Bulgaristan Ticari Ateşesi Aleks Aleksandrov
katılan misafirler arasındaydı.
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Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat ve
Meclis Başkanı Sezgin Bayram kutlama telgrafı gönderdi.
Genel Kurul gündemi gereğince, Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu, Faaliyet raporları, gelir-gider cetvellerinin okunması ve yapılan oylama sonucunda, mevcut

yönetim oybirliğiyle ibra edilirken, yeni dönemde
Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu’na seçim için,
Divan Başkanlığına Aydın Yılmaz ve Ahmet Türker adına
iki liste verildi.
Kurullarda yer alan isimler okunurken, listede yazılan
bazı üyelerin bilgi ve iradeleri dışında listelere yazıldığının belirlenmesi üzerine, Başkan Adayı Ahmet Türker,
listesini geri çekti. Seçim için tek liste kalması üzerine,
Genel Kurul’un açık oylamayla seçimi oybirliğiyle kabul
etmesinin ardından, yapılan açık oylama ile, Aydın
Yılmaz’ın Yönetimi, Denetim ve
Onur Kurulları Listesi, oybirliğiyle
yeniden Dernek Yönetimine seçildi.
Seçim sonrasında, kendilerine gösterilen güvenden dolayı üyelere
teşekkür eden Aydın Yılmaz,
“Eğridereliler Camiasına güç birliğiyle en iyi şekilde hizmet edeceğiz,
Her şey Ardino (Eğridere) için,
Eğridereliler için” diyerek, Genel
Kurulu bir kez daha selamladı.
Genel Kurul sonunda, yeniden seçilen Yönetim, Denetim ve Onur
Kurulu üyeleri, protokol konuklarıyla bir araya gelerek, günün anı
fotoğrafını oluşturdular.

Ïðèëîæåíèå

Elmalı köyünde Balkan Savaşı
şehitleri için anıt dikildi
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Ardino’nun (Eğridere) Yabılkovets (Elmalı) köyü merkezine
1912-1913 yıllarında gerçekleşen Balkan Savaşlarında
hayatını kaybeden sivillerin isimlerinin yazılı olduğu anıt
taşı dikildi. Anıt taşı,
Türkiye’nin
İzmir
şehrinde
yaşayan,
şehitlerin soyundan
gelen 59 yaşındaki
Aşıkgarip Alipaşa’nın
mali desteği ve köy
halkının gönüllü olarak emek vermesiyle
inşa edildi.
Anıtın
açılışında
Ardino
Belediye
Başkanı
Resmi
Murat,
Belediye
Genel Sekreteri Müh.
Kemal Aliev, vatandaşlar ve Türkiye’de
yaşayan göçmenler
hazır bulundular. Eski Başmüftü Fikri Sali, şehitler için
dua etti.
Belediye Başkanı Resmi Murat, Balkan Savaşlarında hayatını kaybeden sivillerin anısına saygı göstermeye gelen herkesi selamladı. Resmi Murat,” Balkan Savaşı şehitleri anısına anıt taşı dikilmesi fikri veren Aşıkgarip Alipaşa’ya girişimden dolayı kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
Hevesiyle bu fikrin gerçekleşmesine katkıda bulunan köy

muhtarı Müzeyyen Süleyman’a da ayrıca teşekkür ederim"
diye kaydetti.
Özel olarak açılış törenine gelen Manisa’da yaşayan 68
yaşındaki
Mümün
Civan, ecdadı Mümün
Emrullah Alipaşa’nın
savaşta hayatını yitiren köy sakinlerinden
biri olduğunu anlattı.
Mümün Civan, “Onlar
bizim en büyük gururumuz. Yabılkovets
köyü merkezine konulan bu anıt taşı, hiçbir
suçları olmadığı halde
insanları etnik temelde karşı karşıya getiren Balkan Savaşında
haksız yere öldürülenlerin anısını yaşatsın.
Bu anıtın manevi
değeri çok büyüktür. Bu anıt, geçmişi hatırlatarak, genç
nesillerin ders almasını sağlamalıdır” diye ifade etti.
Anıtın açılışından önce köy camisinde sağlık ve bereket
için mevlit okundu. Mevlit programında Balkan Savaşı
şehitleri için de dua edildi. Programa iştirak eden herkese
5 kazan keşkek ikram edildi. Mevlit, başlıca Gorno
Prahovo (Tosçalı) köyünden Mehmet Hasan’ın mali desteğiyle yapıldı.

Avukat Yazar Mustafa Bayramali, 11 mayıs günü 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kırcaali’de yaşayan Ardinolu
yazar Mustafa Bayramali, bir süredir tedavisi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti.
Ardino’nun sesi Dergisinin Ekibi merhum Mustafa
Bayramali'ye Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve
sabır diliyoruz.
Mustafa Bayramali kimdir:
Kırcaali’nin ilk Türk asıllı avukatı
Mustafa Bayramali 21 Kasım 1938 yılında Rodopların bağrında, Ardino’nun
(Eğridere) Brezen (Halaçdere) köyünde
dünyaya geldi. İlköğretimini doğduğu
köyde, liseyi ise Ardino kasabasında
ikmal etti. Sofya Üniversitesinin Hukuk Fakültesinden
mezun oldu. İş hayatına gençlik örgütlerinde aldığı görevlerle başladı. Üç dönem Borovitsa (Çamdere) köyü
Belediye Başkanlığına seçildi. Her ne kadar mesleğine
hevesli olsa da, Todor Jivkov rejiminde Bulgaristan
Komünist Partisine (BKP) onay vermeyince Türkler avu-

katlık yapamıyordu. BKP buna izin vermeyince Mustafa
Bayramali, 15 yıl Kırcaali’de en büyük işletmelerden biri
“Bentonit” şirketinde hukuk danışmanlığı yapmak zorunda kaldı. Demokrasi döneminde yeni Avukatlık
Yasası’ndan yararlanarak Kırcaali’ de avukat olarak çalışmaya başladı.
Mustafa Bayramali avukatlığının yanı
sıra, kaleme aldığı çeşitli yazılarla da ün
yaptı. Daha öğrencilik yıllarında öykü,
fıkra, feyleton türlerinde Türkçe gazete ve
dergilerde yazıları basıldı. Eserleriyle
çeşitli edebiyat yarışmalarında ödüller
kazandı. Bazı öyküleri Türkiye,
Yunanistan, Romanya, Kosova ve başka
ülkelerde yayımlandı. Yazar yaşanmış olayları anlatan
öykülerini “Şahin Yuvası” adlı kitabında toplayıp, okuyucularına sundu.
Daha sonraki yazdıklarını da, 2016 yılında basından çıkan
ikinci kitabı “Mevsim Artık Sonbahar” adı altında okuyuculara sundu.

Avukat Yazar Mustafa Bayramali hayata gözlerini yumdu
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Nikopol (Niğbolu) şehrinde
öğretmen ailesinde dünyaya
gelen Aygül Gavazova, Razgrad
Pedagoji Okulundan sonra, yüksek tahsilini Sofya Üniversitesi
Bulgar Filolojisi bölümünde
tamamlandı. Uzun yıllar Ardino
ve Kırcaali’de eğitim ve kültür
alanında çeşitli görevlerde bulundu. Aldığı birçok ödül arasında
”Kiril ve Metodiy” madalyası da
mevcuttur.
Son
yıllarda
Türkçeden
Bulgarcaya Edebiyat çevirisi ile

Sevdik sizi

Acısıyla,tatlısıyla
Burada geçti ömrümüz
Yıllardır ayrılmadık
Sevdik seni, Rodoplar

Gençliğimizi verdik size
Emeğimizi verdik size
Sevgimizi verdik size
Sevdık sizi, Rodoplular

Kalbimizi açtık size
Bilgimizi açtık size
Gönlümüzde taht kurdunuz
Siz Rodoplar, Rodoplular

Ata toprağından uzak
Burada oldu yuvamız
Eş-dost, akrabadan uzak
Siz oldunuz dostumuz
Bir gün ayrılsak eğer
Hakkınız helal edin
Biz de helal ediyoruz
Mutluluklar diliyoruz

Ey Rodoplar, Rodoplular
Kalbimizde yeriniz
Unutmayacağız sizi
Siz de unutmayın bizi

Ïðèëîæåíèå
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uğraşan
Aygül
Hanım
“Balkanlarda Türk Öyküsü” adlı
kendi projesi kapsamında şimdiye kadar neşrettiği “Gül nişanı”,
“Bursa’dan esintiler”, “Güney
yelleri”, “Balkan ışıltısı” ve
“Aşkın
ateşi”
kitaplarıyla
Türkiye, Yunanistan, Makedonya,
Kosova ve Romanya’dan olmak
üzere 100’den fazla yapıtlarıyla
60’ın üzerinde Türk öykü yazarını Bulgarca olarak okuyuculara
sunmuştur.

Benden sonra
Bu gece düşündüm de
Ardımdan neler kalacak?

Sevdiklerim, sevenlerim
Birkaç hakiki dost
Birkaç dost sandıklarım
Dikdiğim birkaç ağaç
Birçok okşadığım baş
(yani öğrencilerim)
Yazdığım birkaç şiir
Birkaç çeviri kitap
Yaptığım iyilikler
Gördüğüm kötülükler
Gerçekleşen emeller
Yarım kalan hayaller...

Beni mutlak anacak
İyilik bilen insanlar
Ardımdan konuşacak
Beni hep kıskananlar
Bense götüreceğim
Sevgi dolu kalbimi
Dosta, düşmana dahi
Beslediğim sevgimi
Sonunda bir yığın toprak
Örtecek cesedimi
Bir mezar taşı ancak
Hatırlatacak beni...

Benden sonra da yine
Çiçekler hep açacak
Kuşlar cıvıldaşacak
Benden sonra da yine
Güneş ışık saçacak
Irmaklar hep çağlayacak
Benden sonra hep öyle
Gökyüzü yine mavi
Esecek ılık bahar yelleri
Yine yazlar, kışlar olacak
Hayat inkişaf edecek ileri
Benden sonra da öyle
İnsanlar hep sevecek
Sevecek, sevilecek
Benden sonra da yineHayat
devam edecek...
Ama gönül ister ki
Çocuklar ağlamasın
Anneler ve babalar
Karalar bağlamasın
Kötülükler yok olsun
İnsanlar kardeş olsun
Hür yaşasın herkesler
Dünyada bariş olsun
Hoşgürü, iyimserler
Dünyaya hakim olsun...

Ey, yaianası dünya
Sen hep var olacaksın!

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ

Ïðèêëþ÷è íàöèîíàëíèÿò ëèòåðàòóðåí êîíêóðñ
„Îðôååâà ëèðà” â Àðäèíî
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Обявяването на резултатите от
националния литературен конкурс „Орфеева лира”, организиран за първи път от община
Ардино и Асамблея „Литературна Европа”, бе водещо събитие в
програмата на родопския град,
посветена на светлия празник 24
май. Свои творби за конкурса
изпратиха повече от 50 автори от
цялата страна.Пролича вниманието на ръководството на общината и на кмета Ресми Мурад
към участниците в конкурса и
наградените творци. Връчени
бяха грамоти и обявените парични награди.

À åòî è îòëè÷åíèòå â êîíêóðñà:

Ðàçäåë „Áåëåòðèñòèêà“

І МЯСТО - Христина Мачикян от Кърджали за разказа
„Блясъкът на златото“
ІІ МЯСТО - Азис Мурад от Ардино за разказа „Война“
ІІІ МЯСТО - Иван Беловски от София за разказа „Диагноза“

Ðàçäåë „Ïîåçèÿ“

І МЯСТО - Мария Гаралова от Ракитово за стихотворението „Буря“
ІІ МЯСТО - Тонка Хаджинакова от Кърджали за стихотворението „Върни децата ни, Българийо!“ и Моника
Атанасова от Кърджали за стихотворението „Майчице“
ІІІ МЯСТО - Владислав Недялков от София за стихотворението „ Легенда за Родопа“

Ðàçäåë „Ôåéëåòîíè“

І МЯСТО - Латинка Минкова от Сливен за фейлетона
„На бой с корупцията“ и Цветан Дочев от Враца за фей-

летона „Балканска, атавистична, концептуална кожа“
ІІ МЯСТО - Петър Гонков от Враца за фейлетона
„Чужди инвестиции“ и Александър Щинков от Кърджали за фейлетона „Паламбио и Паломбина“
ІІІ МЯСТО - Мариан Парнаров от Кърджали за фейлетона „Анкета“
Общата оценка на творците е, че тук в Ардино се съхраняват не само исторически дадености и събития, но и
подчертано уважение и разбиране към творците. Което е
очевидна отлика от останалите общини в страната.
Дошлите за събитието автори от Сливен, Ракитово,
Ловеч, Враца, Летница, София и Кърджали споделиха,
че са доволни от доказаната коректност и професионализъм в оценките на творбите в различните раздели поезия, разкази, сатирични материали. Обсъдена бе
идеята конкурсът да стане ежегоден в рамките на майските културни празници в Ардино.
Христо СТАНЧЕВ, председател на
Асамблея „Литературна Европа“

Ñïîðòåí ïðàçíèê çà ó÷åíèöèòå â Àðäèíî

Спортен ученически празник под мотото
„Подвижни и здрави“ се проведе днес на
градския стадион в Ардино. В взеха участие отбори от начален, прогимназиален и
гимназиален етап от СУ „Васил Левски“,
които се състезаваха в различни игри в три
кръга. Целта на мероприятието бе да
популяризира активния и здравословен
начин на живот сред учениците. Гост на
празника бе секретарят на общината инж.
Кемал Алиев.
След оспорвани игри и изпълнени с много
желание, спортен дух, смях и забавления
на първо място се класираха отборите на
„Светкавица“ (начален етап), „Победителите“(прогимназиален етап) и „Зверове“

(гимназиален етап).
Призьорите бяха наградени с предметни
награди от директора на СУ „Васил Левски“ Аника Петрова, а всички участници

получиха лакомства. Спортната надпревара завърши с кръшно хоро.
В рамките на мероприятието, представителна изява показаха участниците от клуб
„Туризъм и спорт“ по проект „Твоят час“
с ръководител Северина Койнарчева.
„Стана истински празник, който се превърна в един вълнуващ и незабравим ден,
изпълнен със спортен хъс, искрени емоции
и много радост. Спортът е здраве и дълголетие. Спортът е красота, хармония, съвършенство, постоянство и дисциплина“, сподели Петрова.
Организатор на спортната проява бе СУ
„Васил Левски“ с подкрепата на Училищното настоятелство.
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„Âîéíà”

Околийският доктор с резки движения на острата си ножица
отряза дебелите плитки на Бахрие, за да я избави от скрилите
се в тях въшки-кръвопийци, пъплещи по болнавото º отслабнало, изнемощяло тяло. Емин стоеше до вратницата, готов поскоро да избяга навън, вместо да става свидетел на тази болезнена сцена с жена му. Той много я обичаше и дълго жалеше
след нейната ненавременна смърт - току навършила 30 години. Въпреки краткия им съвместен живот, тя го дари с 3 рожби 2 момчета (Салим и Кадир) и кака им Сание, която скоро стана
на 10. Независимо от невръстната си възраст, Сание, както
повечето момичета в селото, бе научена от малка да меси и
пече хляб, да може да свари и накваси мляко, че и някоя полесна манджа да сготви. Родителите на жена му, след смъртта
º, се грижеха за невръстните хлапета, въпреки напредналата
си възраст и общата немотия, граничеща с масов глад, ширещ
се в региона. „Все пак е война!”- казваше си Емин. Той си
намери работа в една маслобойна в града, докато го бяха
„вдигнали запас” за няколко месеца. Идваше си на 15 дена,
носейки полагащата му се дажба от олио (което минаваше за
деликатес) и малко брашно - най-често царевично, от което
покойната му Бахрие сготвяше чудесен качамак.
Един ден съвсем неочаквано селският бъчвар Расим, без заобикалки му рече:
„Виж, Емин оулум, няма защо да търся посредници да ти
кажат - защо не се съберете с дъщеря ми Съдика - и тя, клетата преживя същото като твоята мъка. Самотата е тежко
нещо и не е присъщо за нас хората. „Един и сам, е само
Аллах!” - заключи повторяйки наскоро чутите на последната петъчна молитва мъдри думи от имамина...
Емин знаеше - съдбата не бе пожалила и Съдика - остана
сама с две момчета, около 12-13-годишни. Мислите му бяха
много объркани - знаеше, че децата му се нуждаят от майчини грижи и ласки, но с двете момчета на Съдика гърлата за
изхранване се увеличаваха, а това обикновено е грижа на
главата на семейството.
„Как ще се справя с тази трудна задача - тревожеше се Емин
- война е!”
Терзаеше го и мисълта дали ще е толкова щастлив, колкото
бе с Бахрие.
Накрая, след дълги колебания, се реши да се съберат - не
стана и толкоз трудно, ритуалът бе твърде лесен и опростен,
след като и двете страни - достатъчно зрели и изпатили хора,
бяха със съответната нагласа. Освен това, претенциите на
родата не бяха, както обикновено - за „башлък парасъ“ и
други салтанати (все пак война е). Емин просто пое Съдика
и двете º чеда, а като зестра поведоха една едра, кокалеста и
измършавяла крава към наследената от родителите на Емин
сиромашка къща.
След няколко дена Емин замина отново за града - запасите от
храна се стопяваха като мартенски сняг, а измършавелите
детски телца надигаха ококорени очи към небето, от шума на
върволиците от самолети с пречупени кръстове, прелитащи

(Ðàçêàç)

като ято черни гарвани на юг. „Все пак бе война!“
Заизнизаха се месеци, Емин се чувстваше уморен, но доволен, че не оставя без препитание семейството си. При поредното си идване от гурбета, спря го комшийката баба Хазиме пряма и строго религиозна жена.
- Слушай, Емин - твоите деца стоят гладни, недохранени! жегнаха го думите на старицата - Съдика си гледа нейните
момчета - видях го с очите си, как получават по-големи парчета от погачата, изпечена от майка им, а твоите ядат, ако
остане нещо от положената софра.
Не му се искаше да повярва на тези думи, но едва ли възрастната жена, която 5 пъти дневно отправя молитви към Всевишния, би изрекла неистини. Той виждаше, че децата са
слабички и линеят от ден на ден, но чии деца освен на бакалина Юсуф опитваха нещо със захар или месо, та да не са
с такива помътнели погледи. Емин реши този път да поостане, да не се връща в града толкова рано.
Съдика не изглеждаше да е лоша жена и домакиня, но думите на комшийката се загнездиха в съзнанието на Емин и не
му даваха мира. От предната вечер заръча на жена си да
сготви мекици за закуска от прясно донесеното пшеничено
брашно. Съдика се бе постарала доста - цяла една медна тава
с пухкави, златисто-кафяви мекици се кипреха на средата на
синията сутринта. Емин, галейки скромните си момчета по
рошавите глави, ги поведе към софрата, където по-големите
им батковци се бяха настанили вече в нетърпеливо очакване.
Сание също пристъпи плахо към кръглата ниска масичка - не
убягна от погледа на Емин. Съдика постави и голяма купа с
гъсто пълномаслено кисело мляко на средата. Очите на малчуганите засияха и радостно грабнаха дървените лъжици
готови за чудесната закуска. Усетили ентусиазма в погледа
на малките, двамата батковци едновременно посегнаха към
купичката с мляко и загребаното от по-малките им полубратя се разхвърча наоколо и най-вече пострадаха потурите на
Емин. „Как така ще ядат от нашето мляко, то е от нашата
крава!” - като в един глас изръмжаха възмъжаващите момчета. Емин, без да продума, но с голям гняв стана от мястото
си, пое глиненият ибрик, за да се измие и изчисти потурите
от млякото. Цяла нощ не можа да мигне. Сещаше се за думите на баба Хазиме. В съзнанието му оживяваше случката от
сутринта. На другия ден повика Съдика и гледайки я право в
очите, със спокоен глас º рече: „Виж какво, Съдика, нашата
с тебе няма да стане така! Прибери си нещата, поеми си кравата за повода и си тръгни с момчетата!“
Съдика също прие хладнокръвно думите на Емин, особено
след поведението на нейните момчета, наведе глава и тихичко пое към одаята, за да си стегне вързопчето с чеиза, с който
бе дошла преди няколко месеца.
Азис МУРАД, учител в СУ „Васил Левски“ - Ардино
(Разказът е класиран на второ място в раздел
„Белетристика“ в конкурса „Орфеева лира“, съвместна
инициатива на Община Ардино и „Литературна Европа“)
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Нашата Айгюл
(êàêòî ÿ íàðè÷àìå íèå, àðäèíöè)

Айгюл Гавазова заедно с родителите си - учители и
сестра º - медицинска сестра, от 1962 година отдадоха на Родопите, на Ардино, общо 180 години младост, труд, всеотдайност.
Айгюл споделя: „В Ардино оставих младостта си,
отдадох живота си, винаги ще го нося в сърцето си,
като мой любим град, от който винаги ще се чувствам частица.“
Какви са спомените на
Ардинци за Айгюл? Тя беше
младежки ръководител, възпитател, учител, заместник
директор на тогавашната
Климатична гимназия. Отличен педагог и деен общественик. Участва и ръководи
художествени състави, играе
в драмсъстава при читалището, организира срещи с
видни личности, поети,
писатели, тематични вечери, беседи, чествания,
състезания, екскурзии.
Получава награди и отличия, между които и орден
„Кирил и Методий“. Личност, която е оценена заради неуморният й труд, гражданска отговорност и
талант. Избрана е за секретар на Окръжен комитет
на Съюза на учителите и завеждащ отдел в Универсална библиотека - Кърджали.
Отново в Ардино - главен специалист в отдел
„Образование“ и секретар на Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни.
Когато се отдава на заслужен отдих, отново се
посвещава на хората. Започва работа над художествен превод от турски на български език. Работи
над проекта си „Турският разказ на Балканите“,
който е единствен у нас и на Балканите, основната
цел на който е познаване и сближаване на балканските народи в името на мира, на хуманизма и разбирателството в общия ни световен дом.
Както казва проф. д.р Славов, писател: „Да забравим негативите на историята, от която трябва да
вземем пламъка, жарта, а не пепелта.“
Гавазова е издала пет преводни книги с творби на
турскоезични автори от Турция, Гърция, Македо-

ния, Косово, Румъния. Разказите разтърсват душата
с мисли и чувства на любов и омраза, на зло и
добро, което побеждава. Достоен за отбелязване е
фактът, че тя не продава, а дарява книгите си на
библиотеки, читалища, училища от цялата страна.
Като израз на обичта си към Ардино, тя прави значителен брой книги дарение на Общината, както и
на читалищни и училищни
библиотеки.
Оценена е като ревностна
разпространителка на балканската духовност, приета е
за член на Съюза на преводачите в България, и е удостоена с Международна награда
(единствена в България) на
KIBATEK (Дружество за
турска литература - Кипър,
Балканите, Евроазия) за
превод.
Неуморният и талант се изразява в непрестанен
труд - има четири книги готови за печат, пише поезия и проза, подготвя за печат стихосбирка на турски език. Едно от стихотворенията е посветено на
Ардино - „Sevdik sýzi“ - „Обичам ви“.
Политици, общественици, ерудирани личности
публикуват отзиви за нея - между тях са: Генералният консул на Република Турция в Пловдив Юмит Ялчън, Симеон Сакскобургготски, вицепрезидентът Попова, проф. д-р Татарлъ, проф. Славов,
доц. д-р Чуренев, който казва: „Айгюл Гавазова цял
живот не измени на себе си - пословично да се
самораздава на хората.“ Нейна учиничка Гюлшен
Хамид й посвещава свое стихотворение „Спомен“
(„... глава прикланям с признателност към теб...“).
Просветен и културен деец!
Това е нашата Айгюл!

Ние - ардинци, се гордеем с нея и от сърце º пожелаваме здраве, творческо вдъхновение и удовлетворение от достойно живян живот!
„За да светиш над другите,
трябва сам да гориш!“

Йорданка Аянова - Ардино
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Äåñåòêè ñúñòåçàòåëè ó÷àñòâàõà â êðîñîâîòî áÿãàíå
îò Äÿâîëñêèÿ ìîñò äî Àðäèíî

Десетки състезатели от София, Добрич, Кърджали, Ардино
взеха участие във Второто кросово бягане от Дяволския
мост до Ардино с дистанция седем километра. Организатори на спортната надпревара бяха община Ардино и Спортният клуб с ученици „Алада”.
За втора поредна година победител при мъжете стана 40годишният софиянец Деян Атанасов, състезател на Спортния
клуб по лека атлетика (СКЛА) „Атлет стратеш - Ловеч”. Той
пробяга 7-те километра за 26,16 минути. Втори финишира с
28,16 мин. лейтенант Цветан Бисеров от Ардино, който работи в Министерството на отбраната. На трето място е 17 годишният Екрем Хасан от Ардинo, който спря хронометрите на
32,58 мин.
При жените миналогодишната победителка Радосвета Симеонова от СКЛА „Добруджа 99” от Добрич се наложи убедително с време 27,38 мин. Втора стана 16-годишната Стефани
Стоянова от София с време 31,01 мин., а трета - Петя Христева от Кърджали с 41, 14 мин.
Председателят на общинския съвет Сезгин Бярам, зам.-кметът
на общината Наско Кичуков и председателт на Спортния клуб
с ученици „Алада” Месут Хайрулов връчиха парични награди
и грамоти на класиралите се в призовата тройка. А всички
участници в състезанието получиха грамоти за участие. Наймладите участници в дистанцията бяха 12-годишните Сиделя
Мутлу и Нуркан Халилходжа, а най-възрастният - 50-годиш-

ният д-р Гюнер Осман от Ардино. Общият награден фонд на
състезанието бе 1 200 лв.
Сезгин Байрам поздрави всички участници, които показаха
хъс и спортни умения по време на бягането. „За втори път
състезанието се превърна в голям спортен празник за малкия
ни китен град. Надявам се, през годините инициативата да се
превърне в традиция”, заяви той.
Победителят при мъжете Деян Атанасов сподели, че е останал
доволен от много добрата организация. „Уникална природа,
срещнах приятни хора. Изминах разстоянието доста внимателно и леко, тъй като предстои традиционният маратон във
Варна“, заяви Атанасов
Шампионката при дамите Радосвета Симеонова отбеляза, че
за втори път с удоволствие идва в Ардино, за да участва в надпреварата. „ Дистанцията от седем километра бе една лека тренировка за предстоящия маратон във Варна. Надявам се, този
крос да стане традиционен, за да привлича състезатели от различни краища на страната. Тук природата е възхитителна и си
заслужава да бъде видяна”, заяви Симеонова.
Организаторите на спортното мероприятие изказаха искрените си благодарности към Евгений Смирнов, управител на военно-спортния клуб „LASERWAR Balkans” за подетата инициатива, както и към управителя на фирма „Панорама 2000“
Евгин Мехмед, който осигури минерална вода за всички участници в състезанието.

Ñäðóæåíèå „Åãðèäåðåëèëåð“ îò Áóðñà ðàçäàäå
õðàíèòåëíè ïðîäóêòè çà íóæäàåùè ñå â Àðäèíñêî

За поредна година по случай свещения за
мюсюлманите месец Рамазан Сдружението за културно сътрудничество
„Егридерелилер” (Ардинци) от Бурса
раздаде над 1000 пакета хранителни продукти от първа необходимост на нуждаещи се хора на територията на община
Ардино. Всеки един пакет съдържа олио,
захар, брашно, ориз, бял боб, оцет, бонбони, кафе, макаронени продукти.
Помощите бяха раздадени от зам.-председателя на Сдружението Юксел Юртсевер и членовете на Управителния съвет
Ерол Четин, Бейджан Акън и Салих
Юзертюрк.

Списъците на нуждаещите са предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ в Ардино и със съдействали кметовете на кметства.
„Султанът на 11-те месеца” - Свещеният
Рамазан е символ на сплотеността, взаимопомощта, толерантността, берекета,
братството, приятелството. Помощи раздадохме както на мюсюлмани, така и на
християни, тъй като добротата и благородството не се интересуват от религиозните различия, заяви зам.- председателят на Сдружението Юксел Юртсевер.
Кметът на община Ардино Ресми Мурад
изказва благодарност към ръководство-

то на Сдружението за благородния жест,
който правят всяка година по време на
Рамазана. „Това е безспорно признание
на добри взаимоотношения между хората, живеещи постоянно в Ардинско и
ардинските изселници, които са обединени в Сдружението за културно сътрудничество „Егридерелилер” (Ардинци) в
Бурса“, заяви Ресми Мурад.

В Ябълковец откриха паметна плоча на
невинно загиналите в Балканската война

Àðäèíñêè ãëàñ, МÀЙ 2018
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Паметна плоча с имената на
невинно загиналите жители от
Ябълковец
по
време
на
Балканските войни през 19121913 година издигнаха в центъра
на
родопското
село.
Мраморният знак е изграден с
финансовото осигуряване на 59годишният Ашъкгарип Алипаша
от Измир, който е потомък на
загиналите ябълковци, и с доброволния труд на местните
жители.
На официалното откриване присъстваха кметът на община
Ардино Ресми Мурад, секретарят на общината инж. Кемал
Алиев, граждани и изселници от Турция. Бившият главен
мюфтия Фикри Сали отслужи дуа (молитва) в памет на
загиналите.
Кметът Ресми Мурад, приветства всички дошли да изразят своята почит към невинно загиналите местни жители
в Балканската война. „Искам да изкажа своята сърдечна
благодарност за инициативата на Ашъкгарип Алипаша,
който даде идеята за поставяне на паметен знак в чест на
загиналите от селото по време на Балканската война.
Специални благодарности и на селския управник,

Мюзейен Сюлейман, която с
ентусиазма си допринесе за
реализирането на това начинание“, заяви Ресми Мурад.
68-годишният Мюмюн Дживан
от Маниса бе дошъл специално
за откриването на паметния
знак. Той сподели, че прадядо
му Мюмюн Емруллах Алипаша
е сред загиналите жители на
Ябълковец. „Те са нашата найголяма гордост. Нека паметният
знак, поставен в центъра на
Ябълковец , пази спомена за
невинно падналите жертви, причинени от Балканската война, която противопоставя хората
на етническа основа без хората да носят вина за това.
Моралното значение на този паметен знак е много голямо.
Той трябва да ни напомня за миналото и да дава пример на
младото поколение”, заяви Мюмюн Дживан.
Преди откриването на паметната плоча в местната джамия
се проведе мевлид за здраве и берекет. С дуа (молитва) бе
почетена и паметта на невинно загиналите по време на
Балканската война. Всички присъстващи бяха нагостени с 5
казана кешкек. Основен спонсор на религиозното събитие
бе Мехмед Хасан от Горно Прахово.

Курбан за здраве и берекет
събра над 3 000 души в Падина

„Мевлидите имат важно значение за съхраняването на мюсюлманската идентичност.
Те дават възможности да се изпълняват
религиозните ритуали и да сплотяват
мюсюлманската
общност
около ислямските принципи“. Това заяви
в своята проповед по време на
традиционния
мевлид-курбан
за здраве и
берекет
в
а рд и н с кото
село Падина
председателят
на
Висшия
мюсюлмански
съвет Ведат Ахмед. Над 3 000 души от
Падина и околните общини Неделино,
Златоград, Мадан, Баните и Рудозем участваха в пролетния курбан- мевлид. Тук
бяха и много падинчани, които са разпръсната в различни краища на страната.
Местни духовници, водени от председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат
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Ахмед,
наместник-мюфтията
Ерхан
Реджеб, бившия главен мюфтия Фикри
Сали и имамите на Падина, Бял извор,
Жълтуша и кв. „Диамандово“ прочетоха
айети
от
Корана.
Всички
присъстващи бяха
нагостени с 32
казана пилаф
сготвени
от
местния майстор-готвач
А х м е д
Ибрямов.
Религиозното
събитие уважи
ръководството
на
община
Ардино, начело
с кмета Ресми Мурад.
Религиозният ритуал в Падина има над 100годишна история и е най-многолюдният в
общината. Кметът на родопското село
Кямил Кичуков изказва искрените си благодарности към местните жители и бизнесмени за финансовата и морална подкрепа за
организирането на курбана.

Анонимен бизнесмен
дари 50 пакета
с храни в Падина

По случай свещения за мюсюлманите
месец Рамазан, бизнесмен от Бурса, който е
приятел на семейство Кичукови и е пожелал да остане анонимен, е дарил 50 пакета
хранителни продукти от първа необходимост на социално слаби и самотно живеещи хора от ардинското село Падина. Това
съобщи кметът Кямил Кичуков. Пакетите
съдържат: олио, захар, брашно, ориз, сол,
захарни изделия.
„Султанът на 11-те месеца” – Свещения
Рамазан е символ на сплотеността, взаимопомощта, толерантността, берекета, братството, приятелството”, заяви Кямил
Кичуков. Той изказва искрената си благодарност за благородния жест на семейния
приятел, като му пожелава много здраве,
късмет, успех и просперитет в бизнеса му.

ÇÎÍÀ
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На добър час, Випуск 2018!
Младост, красота и цветя изпълниха
двора на СУ „Васил Левски“ в
Ардино. Със сълзи в очите, 22-та абитуриенти от най-голямото ардинско
училище прекрачиха прага му за
последен път, за да кажат „довиждане” на учителите и приятелите си.
Многократно отброяваха от 1 до 12,
преди да поемат по вълните на океана, наречен живот.
Директорът Аника Петрова не скри
голямото си вълнение от раздялата с
поредния випуск. Тя лисна менче с
вода за здраве и късмет, преди абитуриентите да излязат от сградата на
учебното заведение и им пожела
попътен вятър.
Класният ръководител на зрелостниците Шенай Вели с нескрита тъга от
поредната раздяла, пожела на своите
ученици да бъдат борбени и уверени

в себе си.
По отколешна традиция
випускниците в Ардино
се изпращат
на градския
площад.
Зрелостниците, водени от мажоретния състав
към училищетo по проект „Твоят час” с ръководител Зоя Пашова, дефилираха пред близки, родители и приятели в своята първа
звездна вечер. Цветя, сълзи и много
снимки за спомен от тази незабравима
за мнозина абитуриентска фиеста бяха
основните моменти от празника.
Много от завършващите вече знаят къде

Делегация от община Ардино взе
участие в 17-ия Международен спортен фестивал в побратимената община Нилюфер, Бурса. Визитата на
ардинци бе по покана на кмета на
община Нилюфер Мустафа Бозбей.
Те бяха водени от началника на отдел
„Образование, култура и спорт“
Бахар Реджебов и началника на отдел
ГРАО
Мехмед
Алиев в общинската
администрация.
В спортния празник,
който събра стотици
участници от над 10
страни,
ардинци
участваха с представителния
детски
футболен отбор. Младите футболисти бяха ръководени от треньора
Ферди Велиев.
Спортният фестивал бе открит с
демонстративна футболна среща
между шампионския отбор на
„Бурсаспор“ от 2010 г. и ветеранския
национален отбор на Турция. Двубоят
се изигра в новооткрития стадион

„Ибрахим Язъджъ“ и завърши при
резултат 3:2 в полза на „Бурсаспор“.
Вратата на „Бурсаспор“ пазеше бившият
национален страж Димитър Иванков.
Във футболния турнир U13 участие
взеха отбори от Германия, Украйна,
Румъния, Азербайджан, Косово,
Турция и България. Нашите малки
футболист се представиха достойно и
се класираха в призовата шестица в крайното
класиране.
Победител стана силният
отбор
на
Германия.
„Нашите
момчета,
както обикновено се
представиха на високо
ниво. Изживяването за тях бе невероятно и много полезно. Самият контакт
на нашите спортисти с чуждестранните състезатели е от голяма полза“,
заяви след завръщането си Бахар
Реджебов. Делегацията е посетила
Сдружението на ардинци в Бурса, за да
поздрави новоизбрания му председател
Айдън Йълмаз.

Детският футболен отбор на Ардино се представи
достойно в Международния спортен фестивал в Бурса
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ще продължат образованието си.
Деря Сабри от Млечино мисли да
продължи образованието си в Стара
Загора. „Прекарах незабравими години в училището. Учителите ни подготвиха не само по отделните предмети, но и за живота“, заяви абитуриентът.

Късметлия от Кроячево спечели
50 001 лева от „Еврошанс“

54-годишният Гюлтекин Емин от ардинското село Кроячево спечели удивителните 50 001 лева от играта „Еврошанс“.
Щастието го спохожда в пункта на
Ардино, където решава да играе с 10
произволно избрани числа – 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79. И късметът му
се усмихва – познава всички до едно и
взима сериозната сума, при това със
залог от 0.50 лв.
„Не мога да повярвам! Никога до сега не
съм печелил в живота си!. Редовно играя
„Еврошанс“.До един месец играех с
постоянни числа от 70 до 80, но през
последните три седмици започнах да
пускам фишове с числа от 70 до 79“,
споделя Гюлтекин Емин, който работи
като дървосекач в местна частна фирма.
Със спечелените пари Гюлтекин мисли
да купи апартамент в Ардино.
„Пожелавам на всеки да има моя
късмет“, заяви щастливецът.

“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

