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Многопрофилната
болница за активно
лечение в Ардино
бе домакин на среща между партньори по проект „Подобряване на първичната медицинска
помощ при изолирани и лишени общности в трансграничните
райони
(Smile)“ (Усмивка),
по Програмата за
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014. Събитието бе част от
програмата на лечебното заведение в
Ардино по повод 60-годишнината от
откриването му. То бе открито и водено
от управителя на болницата д-р Гюнер
Осман
Гости на форума бяха кметът на община
Ардино Ресми Мурад и председателят на
общинския съвет Сезгин Байрям.

Присъстваха още бившите главни лекари на ардинската болница д-р Кадир
Кабакчъоглу, д-р Иван Чепишев, д-р
Адам Персенски. Тук бяха още лекари,
медицински сестри, гинеколози, лаборанти, които са работили през годините
в ардинското лечебно заведение. Сред
тях бяха д-р Донка Дамакова, бивш детски лекар и завеждащ детското отделение
до 1990 г., д-р Стойка Русинова, акушергинеколог от 1981 до 1991 г., бившата
главна медицинска сестра в периода от
1963 до 1985 г. Елена Кисимова, гл.
лаборант Елена Георгиева-Згурова.
По повод 60-годишния юбилей на болницата в Ардино поздравителни адреси
бяха получени от МБАЛ „Д-р Атанас
Дафовски“ - Кърджали
и Регионалната колегия на Българския
лекарски съюз (БЛС) в Кърджали.
Мениджърът на проекта от страна на
водещия партньор – 4-тата здравна служба на Македония и Тракия Eмилия
Макриалея сподели, че предстои да бъде
извършен ремонт на помещения в МБАЛАрдино, позволяващ предоставянето на
подобрени услуги за първична медицинска помощ на пациентите. Ще бъде заку-
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пено и доставено съвременно медицинско
и компютърно оборудване, както и нова
мебелировка за медицинските кабинети.
За голямо съжаление не можем да честваме 60-годишния юбилей на лечебното
заведение със задоволство, защото проблемите в областта на здравеопазването
не са малки, заяви кметът на общината
Ресми Мурад. „Болницата е затруднена в
изплащането на заплатите на медицинския персонал. Тези проблеми могат да
бъдат решени чрез законодателни промени, които ще доведат до смекчаване на
медицинския стандарт за общинските
болници“, подчерта още Мурад.
Проф. д-р Елексиос Бенос от Аристотелския университет в Солун, Гърция
заяви, че се радва да бъде в Ардино по
повод юбилея на общинската болница и
да участва в представянето на съвместния трансграничен проект. Той отбеляза,
че проектът е насочен за подобряване на
медицинското обслужване на хората от
уязвимите групи.

Ресми МУРАД, кмет на Община
Ардино пред в. „Словото днес“

ДВИЖИМ СЕ ВЪВ
ВЯРНАТА ПОСОКА

на стр. 13

ÄÍÅÂÍÈÊ

Áîëíèöàòà îáçàâåæäà êëèíè÷íè ëàáîðàòîðèè
ñ äàðåíèå îò Ðîòàðè êëóá â Êúðäæàëè

2

Ротари клуб - Кърджали
дари 6000 лева за нуждите
на Многопрофилната болница за активно лечение в
Ардино. Чекът бе връчен
на управителя на лечебното заведение д-р Гюнер
Осман от Паст президентите на Ротари клуб-Кърджали инж. Джевдет Адем и
Себахатин Гьокче.
Д-р Гюнер Осман уточни, че
средствата ще се изразходват за апаратура за изследвания на хормони по т. нар.
елайза метод, както и за експресни
тестове на микробиологични показатели. Предвидени са и средства за консумативи. „Ротарианците от Кърджали имат душа за човещината“, заяви
още д-р Осман.
„Дарението е много важно в тези
трудни времена. Благодарим на ротарианците от Кърджали и техните
приятели от Бурса и Одрин, които
събраха и ни предоставиха сумата“,
заяви кметът на община Ардино Ресми
Мурад. Той подари плакет на Ротари
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клуб в Кърджали с благодарност.
От свое име и от името на председателя
на Общинския съвет Сезгин Байрям,
Ресми Мурад връчи плакет и на управителя на болницата д-р Гюнер Осман с
признателност за полаганите грижи за
здравето на населението от Община
Ардино и с пожелания за вдъхновен труд
и успехи в изпълнението на благородната му мисия. Прочете и поздравителен
адрес от общината до лечебното заведение по повод 60-годишния юбилей.
От името на Ротари клуб в Кърджали

пастпрезидентът Сабахатин
Гьокче се обърна с думите:
Мили герои на здравеопазването от миналото и настоящето в Ардино, събрахме
тези пари на малки вноски и
не наведнъж. Но те са дадени
от сърце. Вие с труда си предизвиквате радост и уважение сред нас. Моята майка е
от Синчец и аз се чувствам
половин ардинец. Затова и
вашият празник ми е особено близък. Сабахатин Гьокче
пожела още много успехи на
ардинските медици.
Поздравление поднесе и инж. Джевдет
Адем. Той посочи, че няма начин
ардинци да не са горди от такива блестящи медици, които работят в града.
„Това са истински хора, отдали живота
си за местните жители. Най-голямото
щастие за един човек е доброто здраве.
Вие правите хиляди щастливи. Ще гледаме и занапред да бъдем в помощ.
Вашият принос бе оценен и от нашите
приятели в Бурса и Одрин“, каза още
инж. Джевдет Адем.

нението на Стратегията за развитие на
социалните услуги в община Ардино
2016-2020 г. Ще се създаде заетост на
34 лица за срок от една година.
Съветниците приеха и предложението на
кмета на общината Ресми Мурад за
откриването на социалните услуги
„Личен асистент“ и „Домашен помощник“
като делегирани от държавата дейности за
финансиране по Закона за държавния

бюджет (ЗДБ) за 2019 година и
съгласно чл.36 в от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане.
Местните парламентаристи
приеха още и годишния отчет
за изпълнение на бюджета на
общината за 2017 година,
както следва: по прихода и разхода в размер на 9 521 520 лв.,
от които за държавни дейности - 4 893 752 лв. и за местни
дейности - 4 627 768 лв.
Съветниците одобриха още и
отчета за изразходваните
средства за капиталови разходи за 2017 г., както и отчетите за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз за 2017 г. и за състоянието на общинския дълг за 2017 г.
Общинският съвет утвърди още и структурата на училищата, детските градини и
обслужващите звена и транспортната
схема за учебната 2018/2019 година в
общината. Приета бе и общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

Ïîðåäíî ðåäîâíî çàñåäàíèå íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò

На поредното си редовно заседание Общинският съвет в
Ардино единодушно реши да
даде разрешение на кмета на
общината Ресми Мурад да
подпише запис на заповед за
поемане на задължение от
78 177 лв. по проект „Подкрепа
за социално включване на лица
от уязвими групи в община
Ардино чрез социално предприемачество“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
На съветниците бе пояснено,
че проектът е насочен към
хората с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и
другии социално изключени лица на
територията на общината. Чрез социалната икономика и социалното предприемачество, ще бъдат разрешени част от
съществуващите остри проблеми, свързани с безработицата и трудовата заетост на
уязвимите групи в общината. Реализирането на проекта ще допринесе за изпъл-
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В залата на читалище „Родопска
искра 1961“ в Жълтуша поетесата
Светла Узунова-Сандова представи своята втора стихосбирка
„Истина и обич“. Литературното
събитие се превърна в един малък
празник за жълтушенци. Сред
гостите бяха цялото ръководство
на общината, начело с кмета на
общината Ресми Мурад. Тук бяха
още кметът на Жълтуша Карамфил Димитров и директорът на
местното основно училище „Отец
Паисий“ Николай Богданов.
Литературен портрет за творчеството на авторката поднесе творецът
Саффет Ерен - секретар на Обществения съвет за опазване на
културното наследство в Ардино.
Той сподели: „Тук, на високата
земя, където планинските върхари
си другаруват с небесните простори и вселения - живее, по свой път
върви и твори „мъжкото момиче“
с поетичното име Светла! Светла
е пряма като клетва! Тя е поетеса
с гражданска позиция…“
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Талантливата поетеса Светла Узунова-Сандова прочете свои творби от
двете си стихосбирки „Зерделина“ и
„Истина и обич“. В тях основният
мотив е сред неогасимите и въздействащи на цялата човешка природа
емоционални преживявания. Събрала е житие-битието си с красивата
природа, с изгревите и залезите в
живота, вплела е късче от душата си.
От името на общинското ръководство кметът Ресми Мурад връчи специален поздравителен адрес на
Светла Узунова-Сандева. Пожела й
много здраве и творческо дълголетие! „Ценителите на поезията се

наслаждават на Вашата, пропита
от романтизъм и благородство,
поезия. Стиховете Ви разкриват
чувствителността на човек, който
милее за хармонията в съвременния
свят. Те грабват сърцата на читателите със своята непосредственост като оставят дълбоки и незаличими следи в съзнанието им“, се
казва в Поздравителния адрес.
Ресми Мурад подари на Светла Узунова-Сандева пластика със символите на общината.
Организатори на културното събитие бяха местното читалище „Родопска искра 1961“ и кметството.

звънец ги призова „отново в клас”. Влязоха в училището и разгледаха развълнувано празните кабинети и класни стаи.
Един от випускниците, който дойде в
Млечино е Бахтияр Йозтюрк от Белгия.
Той е собственик на фирма за каучукови
материали за автомобилната промишленост на заводите на „Теклас - България” в
Кърджали. Във фирмата му работят
десетки души, повечето от които са изселници от Кърджалийския край. Има и
ресторант в град Едегем, близо до

Антверпен. „Тук минаха най-хубавите ми
години от живота. Бяхме много задружен клас“, заяви Йозтюрк.
Срещата завърши с тържествена вечеря в
хотелски комплекс ‚Планински изглед“ в
Ябълковец.
ОУ „Христо Смирненски” беше един от
най-организираните и престижни на територията на община Ардино. С отлични и
добронамерени преподаватели, които бяха
готови да помогнат на всеки ученик с
добър съвет по всички проблеми.
Млечинското училище за онези години
създава всички условия след осми клас
много ученици от района да постъпят в
средни и висши учебни заведения в страната. То беше ковачница за изпълнители и
ръководни кадри за района на Млечино и
кърджалийския окръг. Измежду тях има
много лекари, инженери, учители, мед.сестри, акушерки, агрономи.

Âèïóñê 1986 íà çàêðèòîòî ìëå÷èíñêî ó÷èëèùå
„Õð.Ñìèðíåíñêè“ ñå ñúáðà ñëåä 32 ãîäèíè

Много вълнуваща среща събра бивши възпитаници от випуск 1986 година на закритото вече основно училище „Христо
Смирненски“ в ардинското село Млечино.
Водени от желанието да си спомнят за
неотразимата атмосфера на детството и
приятелството порасналите момчета и
момичета се събраха пред входа на закритото училище. Някои от тях бяха пропътували стотици километри, за да видят родното си село. От Белгия, Истанбул, Бурса,
Измир, Люлебургаз, София, Кърджали и
Млечино дойдоха бивши съученици, за да
се разпознаят отново и да изживеят вълнуващи мигове.
Някогашните млечински ученици са намерили своя път в живота. Всички са се реализирали успешно, създали са семейства и
днес се радват не само на порасналите си
деца, а и на внуци. Направиха си снимки
пред входа на училището.Училищният

Приключи вторият етап от обучението
на общинските служители
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На 26 юни 2018 г. в сградата на
община Ардино приключи вторият етап от обучението на служители от общинската администрация във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на
Общата рамка за оценка (CAF) в
администрациите“. Той се осъществява 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). Прилагане-

ÄÍÅÂÍÈÊ

то на CAF ще даде възможност на
общинска администрация Ардино
да бъде разгледана и оценена дейността й в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката ще се получи точна картина за
състоянието на администрацията и
яснота кое работи добре и кое може
да се подобри и надгради. Прилагането на оценката ще даде представа
не само къде са проблемите и на
какво се дължат, но в същото време

Ó÷åíèöè îò ÑÓ „Âàñèë Ëåâñêè“
ùå ãëàñóâàò â Åâðîïàðëàìåíòà

В Смолян се проведе регионалното състезание „Евроскола” за областите Кърджали и Смолян. За участие в
надпреварата бяха регистрирани 11 училища от двата
региона. По регламент учениците се подготвят за състезателния ден върху актуални
теми за Европейския съюз и
Европейския парламент.
Отборът на СУ „Васил Левски” от Ардино в състав: Екрем Хасан,
Милен Чолаков, Симона Павлова, Дениз Мюмюнова и Димитрина
Карамфилова представи на български и английски език темата:
„Промени в климата и околната среда. Кръгова икономика”. Ръководител на отбора беше Фиданка Кисьова, зам.-директор в училището.
Отличното представяне на младите хора от Ардино заслужено ги
нареди сред финалистите, които през втората половина на годината
ще пътуват до Европейския парламент в Страсбург. Там те ще разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския
съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент”, както и ще
участват в симулация на неговата работа.
„Горди сме, че за пореден път нашите възпитаници се представиха отлично и показаха завидни знания за Европейския съюз и Европейския парламент. Благодарение на успеха 24 ученици от гимназиален етап ще имат възможността да отидат до Страсбург и да
покажат своите знания и умения”, сподели директорът на СУ
„Васил Левски” Аника Петрова.
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ще се формулират идеи какво да се
направи, за да заработи „организационното 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.

Ñúâìåñòíî çàíÿòèå íà
äîáðîâîëíî ôîðìèðèðîâàíèå

Съвместно занятие
със служители на
Районната служба
на „Пожарна безопасност и защита на населението“
(ПБЗН) в Ардино и
членове на „Доброволно формирование - община Ардино“ се проведе в
сградата на местната шивашка фирма
„Ардатех“.
Главен инспектор Калин Грудев, началник на РС „ПБЗН“ в Ардино уточни, че занятието е съгласно програмата за професионално обучение по месторабота на служителите от РС „ПБЗН“
в Ардино, осъществяващи „Пожарогасителна и спасителна дейност“. Част от занятията са предвидени да бъдат проведени
съвместно с Доброволното формирование към общината с цел
по-голяма ефективност при осъществяване на съвместни действия.
„Първото занятие за годината. се провежда в началото на лятото предвид повишаващата се пожарна опасност през летния
сезон“, каза още главен инспектор Грудев.
Доброволното формирование в Ардино е създадено в края на 2016 г.
с цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и отстраняване на последствията от тях.

Âèñøèÿò ìþñþëìàíñêè ñúâåò
ïîæåëà ùàñòèå è áåðåêåò íà Àðäèíî
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„Висшият мюсюлмански съвет високо цени съществуващите добри отношения с Вашата институция, които се надявам, ще продължават да се развиват и в бъдеще за благото на нашите две институции, мюсюлманската общност и целия български
народ“. Това заявява председателят на Висшия
мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед в Поздравителния си адрес към кмета на община Ардино Ресми
Мурад по случай Свещения празник на мюсюлманите Рамазан Байрам.
„Приемете моите най-сърдечни поздрави и благопожелания по повод Рамазан Байрам. Използвам
възможността да Ви пожелая крепко здраве, щастие
и берекет. Моля да приемете уверенията в отличното ми към Вас уважение!“, посочва в писмото си
Ведат С. Ахмед.

Æ óð íà ëè ñòú ò
Îðãàíèçèðàò
Ìåòèí Åä èðíåëè
ëåòíè êóðñîâå çà
ïîñåòè ðîäíîòî ìÿñòî èçó÷àâàíå íà Êîðàíà
í à Ñ à á àõ à ò òèí Àëè

Известният турски
журналист Метин
Едирнели, който
дълги години работил за турската
държавна телевизия ТРТ, бе на посещение в Ардино.
Той дойде в родопския град, за да разгледа родното място
на световноизвестния
турски писател Сабахаттин Али, роден на
25 февруари 1907 г. в
Ардино. Романите му
са популярни и в България, книгите му с
разкази и стихове са
преведени на над 30
езика. Творбите му го
нареждат сред имената на най-големите
писатели-хуманисти
и демократи на Балканите и в света. През 1948 година е убит на път за България край
Къркларели.
Метин Едирнели, заедно с кмета на общината Ресми Мурад, разгледаха най-новите експонати в общинския музей. Положи цветя пред
бюст-паметник на Сабахаттин Али, който се намира в двора на
общинския музей. Спря се и пред борчето, посадено в памет на писателя в централния парк на града.

За поредна
година ще
бъдат организирани
летни курсове за
изучаване
на Свещения Коран
и основни
познания
по исляма
в Ардинско.
Това съобщи Ерхан Реджеб, наместник-мюфтия в Ардино. Той отбеляза, че
обучението по основите на ислямската религия е по програма,
утвърдена от Главното мюфтийство.
В курсовете децата ще бъдат учени да четат на арабски, както и
на текстове от корана. В програмата е предвидено запознаване с
основите на ислямската религия, с житието на Мохамед и изпълнение на петкратната молитва. Ще се организират забавни и
спортни мероприятия. Обучението по ислям ще се води от
имами. Курсовете ще продължат до 20 август, след което ще се
проведе регионално състезание по коран и основни познания по
исляма, като победителите в него ще участват на Националното
състезание, където ще мерят сили с най-добрите ученици от
цялата страна.
Наместник-мюфтията Ерхан Реджеб приканва всички родители да
изпратят децата си на курсовете, които ще се организират при
джамиите с оглед правилното оползотворяване на лятната им
ваканция. „Нека по този начин да спомогнем те да се запознаят
с Корана и ценностите на ислямската религия, за да бъдат
полезни на обществото“, заяви Ерхан Реджеб.
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Над 20-членна група от Ардино,
начело с кмета Ресми Мурад и
председателя на общинския съвет
Сезгин Байрям, уважиха в Кърджали честването по повод 90годишния юбилей от рождението
на голямата изпълнителка на
турски и румелийски народни
песни Славея на Родопите - Кадрие Лятифова.
Гости на събитието бяха кметът на
община Кърджали инж. Хасан Азис,
синът на Кадрие Лятифова, скулпторът Вежди Рашидов, председател на
Комисията по култура в 44-то Народно събрание, приятели и колеги,
работили с Кадрие Лятифова, основатели на Естрадния турски театър,
кметове на общини и почитатели на
песните на Кадрие.
Кметът Ресми Мурад и областният
лидер на ДПС инж. Изет Шабан се
включиха в акцията по засаждането
на седем японски дюли, пред паметника на Кадрие Лятифова в центъра
на областния град.
Ардинската група, разгледа изложбата, подредена във фоайето на театъра в Кърджали с фотоси от „Естрадата“, както е популярното име на

Естрадния турски театър, създаден с
Указ на Народното събрание през
1952 г., който проследява творческия
път на Кадрие Лятифова.
Музикалният театър „Кадрие Лятифова” към театрално-музикалния
център Кърджали представи юбилейният концерт-спектакъл „Послания
за човечност”, посветен на рождението на Славея на Родопите. По
време на концерта бе показан кратък
филм, в който участници и основатели на „Естрадата” разказваха свои
спомени за Кадрие Лятифова и за
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нейния творчески път. В него Севинч
Момчилова, която през 50-те години
на миналия век е работила заедно с
Кадрие в Естрадния турски театър,
сподели, че публиката е обичала
много Кадрие. „Тя беше човечна и
земна“, заяви Севинч Момчилова.
Публиката бурно аплодираше участниците в концерт-спектакъла, а
накрая сцената се оказа тясна за цветята, които бяха изпратени от лидери
на политически партии, народни
представители, кметове на общини и
почитатели на творчеството на Кадрие Лятифова. Прочетено бе и поздравителен адрес от името на председателя на Народното събрание Цвета
Караянчева.
Кадрие Лятифова е родена на 30 май
1928 година в хасковското село Големанци. Омъжва се за Лятиф Рашидов.
Имат двама сина - Ружди и Вежди.
Звездата на голямата певица изгрява
през 1953 г., когато започва работа в
„Естрадата”. На първия Национален
преглед на народната песен през 1955 г.
тя е удостоена с голямата награда.
В репертоара й намират място над
500 турски народни песни. Има около
200 записа, които са в Златния фонд
на Българското национално радио. До
ранната си кончина през 1962 година
Кадрие Лятифова спечелва обичта и
уважението на зрителите и слушателите в цяла България.
Посмъртно получава орден „Кирил и
Методий”. Нейният неповторим глас
продължава да звучи в програмите на
Българското Национално радио.
През 2003 г. в Кърджали е създаден
Държавно музикално драматичен
театър, чийто наследник е настоящият Музикален театър към Театрално-музикален център - Кърджали и
носи името на Кадрие Лятифова.
Поклон пред паметта й!

• Haziran 2018 •

Başkan
Resmi
MURAD:

HAYAT
BİR
TERAZİ
GİBİDİR

• Herkes yaşadığı hayatta rahat olmak ister, iyi olmak ister.
Ben rahatsam, imkânım bana yetiyorsa, ko herkes benden
daha iyi olsun. O zaman ben kendimi rahat ve mutlu hissederim. Herkes benden daha iyi ise, benim rahatlığım kimsenin
kıskançlığını çekmez. Ben de rahat olur, huzur duyarım.
• Yoksulluğu yeryüzünden kaldırma özlemini herkes yaşayabilir. Ama hayata gerçekçi gözle bakmak gerek. Hayat bir
terazi gibidir.
• Bir hedefe yöneldikten sonra ben onu ya yaparım, ya yaparım! Yapamamayı kendime müsaade edemiyorum.
• Toplumun vereceği kararı, toplum söyler.
• Sabırlı bir kişiyim. Duruma göre alındığım da olabilir. Eğer
birisi beni derin yaralarsa o yara beni derin etkiler. Ama çok
kolay
affediyorum
insanları.
Kin
taşımıyorum.
Hoşgörülüyümdür. Herkese anlayışla bakmaya çalışıyorum.
Eksikliğim de, gerektiği gibi “Hayır” diyememek. “Hayır”
derken bunu herkes benim gibi anlasın istiyorum ama öyle
olmuyor.
• En çok ikiyüzlülüğe kızarım. Biri yalan söylese de ona takılıp kalmam. Ama kendini çok samimi gösterip arkandan
kuyunu kazarsa ondan hiç hoşlanmam.
• En büyük özlemim Ardino’nun kalkınması, Ardinolularin
daha iyi şartlarda yaşamasıdır. Hayata ‘sorumluluk’ olarak
bakıyorum. Sıkıntı çeken insan kalmasın istiyorum. İnsan
egosunun önde olduğu, toplumsal projelerin önde olduğu birçok dalda yeni atılımlar yaptık, yapıyoruz.
• Bursa’da ve başka yerlerde yaşayan Ardinoluları en içten
duygularla anımsıyor, selamlıyorum. Memleketlerini unutmasınlar. Fırsatları oldukça gelsinler, görsünler. Burada yaşadıkları yerlere bir katkıları olabilecekse bundan kaçınmasınlar. Ardino ile bağlarını koparmasınlar. Buradaki yakınlarını,
akrabalarını yalnız bırakmasınlar, evlerinin yıkılmasına
müsaade etmesinler.

Hazırlayan: Saffet EREN

Aydın
YILMAZ,
Eğridereliler
Dernek
Başkanı:

Birlik ve
Beraberliğimiz
Yolunda Kararlıyız

Güçlü
ve
istikrarlı
gelişen
Türkiye
Cumhuriyeti’nin varlığı, Balkanlar’da yaşayan
soydaşlarımızın da özgürlüklerinin teminatı ve
güvencesidir.
Başta BAL-GÖÇ olmak üzere, soydaş camiamız ve
yöre derneklerimizle birlikte, ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda birlik ve beraberliğimizi
güçlendirmek adına, her zamankinden daha kararlı
olduğumuzu dile getirmek istiyoruz.
Bir süre once gerçeklestirdiğimiz Derneğimizin
genel kurul toplantısı sonucunda, şahsıma ve yönetim kurulumuza gösterilen ilgi ve güvene müteşekkiriz.
Dernek yönetimi olarak, ekip çalışması ve paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla düzenlediğimiz sosyal ve kültürel aktivitelerle, çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve yaşlılarımız ile birlikte, nesiller arasındaki bağlarımızı da güçlendirmeye önem
veriyoruz.
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneğimiz,
dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemizin birlik
ve beraberliğini korumanın yanı sıra, üyelerimizin
kimlik haklarını da savunan siyaset üstü bir anlayışıyla soydaşlarımızın gür sesi olmaya devam
edecektir.
İyilik ve güzellikler diliyorum.
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MEMLEKETİMDEN SES GELDİ
YAŞAMIN İÇİNDEN

Yorgun geçen bir iş haftasının son günü akşamı tam yatağıma
uzanmış dünyada ve yurtta olup bitenleri televizyonda seyrediyordum ki, rahatımı bozarcasına ev telefonumuz çaldı.
Bekletmeden ahizeyi kaldırdım. Gelen sıradan bir sesin
olmadığını belli ediyordu sanki. Evet, uzaktan memleketten
bir eski dost arıyordu. Çocukluk, gençlik arkadaşımdı. Baştan
irkildim, ‘neye gerek gördü acaba, bir ihtiyacı mı var’ geçti
önce içimden... Yanılmışım meğer. Daha hoş beş etmeye fırsat vermeden dostum öyle derinden ‘iğnelemeye’ başladı ki,
üzülmemek elde değildi: “Nerelerdesin be kayıp adam, insan
hiç selâm kelâm etmez mi? Bu kadar yıl geçti bir mektup yazmaz, bir telefon etmez mi? Buraları hiç mi hiç özlemiyorsun?
Unutulduk mu yani?!...”
Dostum mermileri seriye takmış tabanca misali göz açtırmıyor bana, Cevap vereceğim, fırsat vermiyor. Belli ki, çok ama
çook kırgındı. “Oralara gittiniz, büyük adam oldunuz” sezeryenişleri ile devam ediyordu dostum. Kendisine göre haklıydı belki ama, ‘baş suçlu’ ikimiz de olmadığından emindim. O
sitemlerini dizeleyedursun, hafızam bir anda çok eskilere
kaydı gitti yıldırım hızıyla.
Tütüncülük ana gelir kaynağımızdı o yıllar. Dört mevsim
tütünle yatar, tütünle kalkardık. Dağ taş, orman bahçe tütün
ekiliyordu. Küçüktük ama tütütn angaryasında baş aktörler
vazifesi görüyorduk biz çocuklar. Öyle yarışırcasına
çalışıyorduk illȃ Eylül başında Eğridere panayırına bir gün
fazla gideriz diye. Rahmetli dedem orak biçmeye beraberinde götürürdü beni. Gümülcine, İskeçe ovalarında geçen bahtsız yıllarını anlatır, bir çıkın unu eve getirebilmek için yan
kesicilerin tuzağına düşmemek pahasına Aladağ patikalarında tavşan korkusuyla geçen gece yolculuklarını anlatırdı
bana. İkinci dünya savaşı yıllarında süpürge otundan ekmek

pişirdiklerini, bir çift çarığı üç kardeş bayramlarda birer gün
ara ile taşıdıklarını anlatırdı. Bayılırdım onu dinlemeye.
Avlu altı’nda sulu kirazın en düz dalına salıncak kurardı
annem, ama zevkini çıkarmadan sökülürdü ‘işimize bakalım’
diye.
Köyümüzün yaşlılarında Kılıç Hasan Aga vardı. Mert adamdı. Askerliğin bir bölümünü Çanakkale’ye adamış hiç ağzından düşürmüyordu o meşhur türküyü. Çocukları çok severdi.
Toplardı bizleri o ceviz ağacının gölgesine, önce bir inceden
‘cezalandırırdı’ bizi, kimimizi ‘sünnet eder’, kimimizi kulaklarımızdan ‘çivilerdi’ cevizin kalın gövdesine. Sonra o ak
kuşağının içinden çok sevdiğimiz kesme şekerlerini çıkarır
ikram ederdi.
Tütün toplayan karşı köyden komşu kızı seriliyor gözlerimin
önüne. Hem çalışır, hem de türkü söylerdi askerdeki ‘yavuklusuna’. O ipek sesi ile bir de “Civan da Yusuf’umu Arda’lar
aldıya yoktur’a çaresi...” söylerdi yanık yanık değme gitsin.
Ayiren çayırlarında bez topla az mı futbol oynadık, az mı
‘milicik’, ‘çırakman’ oyunlarında el kol kırdık. Sonraki yıllarımızda gün geldi aynı kıza vurulmadık mı!?...
Telefondaki ses hâlâ ‘çivilemeye’ devam ediyordu ve ben
yine anılarımla baş başa bırakılıyordum. Bayramlar, düğünler, okul yıllarım geçiyor jet hızıyla beynimden. İlk aşklar, ilk
baba olma heyecanı, “Yeni Işık” gazetesinde ilk yazım, dostlarla vedalaşma anı... Bütün bunları unutamazdım, dostum.
Büyük adam filân falan da olmadık, bilirsin.
Bu arada telefonun diğer ucunda ses gitmişti. Oysa, ‘yakında
canlı canlı görüşene dek, esen kal’ diyecektim. Dostum zekidir, muhakkak anlamıştır beni.
Ramadan SÖNMEZ
Bursa

Okudum, mezun oldum ve mesleğim olan öğretmenliğe başladım. Memnun muydum, değil miydim, bilmiyorum ama,
birdenbire talihim değişti. Atalarımız demişler ki, “Olacak
olan dana necasetinden bellidir!”...
Ben de öyle biriymişim muhakkak, hemen Partinin kanatları
altında buldum kendimi ve işte o zaman yakalandım bu hastalığa. İşler kökten değişmişti artık. Para borusu tamamiyle açılmıştı. Sağdan da geliyor, soldan da geliyordu. Artık öğretmenliği dilime bile dolamıyordum, çünkü hastaydım, para hastası.
Yönetmenlik, yani şeflik işleri ardarda sıralanmaya başladı:
Parti komitesi, Belediye amirliği, nakliyat kodamanlığı, ticaret yönetmenliği. Hep yükseklerde uçma görevleri.
Elbette ki bütün bunlar sevgili Partimin kol kanat germesi,
değerlendirmesi sayesinde oluyordu. Ama ben de sadık mıydım sadıktım Partime. Görev esnasında var gücümle çalışıyor, para hastalığım da her günün geçmesiyle derinleşiyordu...
Eloğlunun ağzı da çuval değil ki, şöyle bir buruveresin! Sert
dediler, gaddar dediler, katil dediler! Neler neler
dediler...Hele bulgarlaştırma süreci yıllarında davranışlarım
için demedik sözler bırakmadılar.
Ne de olsa, ben aldırış etmedim tüm lakırtılara. Atalarımızın

dediği, “İt ürür, kervan yürür” deyimi birinci dereceli kılavuzumdur. Para borusu durmadan öğütüyordu ya! Benim de
hastalığım durmadan ilerliyordu. Artık parmakla gösterilen
kişilerdendim mal varlığı bakımından.
’89 devriminin ilk günlerinde biraz sıtmalandım mı sıtmalandım, ama o da uzun sürmedi kimbilir ne kadar. Bütün becerikliğimi kullanarak başka bayrak altına sığındım ve devam
ettim oyunlarıma.
Atalarımız “Bir at kırk yıl koşmaz” demişler. Ne de doğru
söylemişler! Zaten de bu üzüyor beni son günlerde. Para hastalığı mükemmel bir hastalık ama, şimdiki hastalıklar bir
başka. İsimlerini de öğrendim birer birer: prostat, tıknefeslik,
kalp yetersizliği, tansiyon ve daha bilmem neler...
Onların tedavisi için işte sözünü ettiğim o borudan akan paraların bir kısmını harcama zorundayım. Mal varlığımı da üç
oğlum arasında paylaştırma düşüncesiyle yaşıyorum son günlerimi, fakat o körolası para hastalığımı bir türlü tedavi edemiyorum. Muhakkak kalan bütün paralarımı oğullarıma bırakamayacağım. Neler kaldıysa cepleyip kabristana taşıyacağım. Orada düzenin nasıl olduğunu bilemiyorum ama, belki
buradakinden farksızdır. Yani orada da buradaki gibi göklerde uçmaya, yabancıya kaçmaya, büyüklere saçmaya devam
edeceğim!..
Ali DURMUŞ
Ardino, 2010

MONOLOG

PARA HASTALIĞI
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Mehmet Ş. ÇAVUŞOĞLU

DÜĞÜN

Upuzun bizim sokak
Gece teslim olmuş
Al yanaklı kızlara.
Kaldırım taşları davul
Ayak vuruşuna gelinlerin
Beliklerdeki ışık ışık tel
Ak kemerli bir çeşme
Kim bilir ne zamandan kalma
Suyun sesi zurna
Dol kara bakırım, dol.
Şahin M. ALTAN

İNSAN OLAN
BÖYLE YÜRÜR

Ïðèëîæåíèå
Ahmet ALİ
***
Bir konuğu var gecenin
yıllar ötesi baharlardan gelme
kaçak bir mevsim, erguvanlı bir bahçe
yalnızlıktan kaçmıştık biz de
Yeşillikler içinde gözleri yeşil
gözleri yorgun yeşili, elleri beyaz
rüzgâr esti, dal titredi, kuş uçtu
kendimizden kaçmıştık biz de

Ne benim adım vardı, ne de onun
unutmuştuk bir yerde kimliğimizi
öyle iş olsun diye değil, kendiliğinden
sevgiyi aradık, sevgi bizden kaçmıştı

Güçlüklerden daha erken,
Daha erken uyanırım.
Kalbim bana, durma derken
Yenemezsem güçlükleri
Ben adımdan utanırım.
Söyleyiniz; güçlük yoksa
Benden daha güçlü müdür?
Yollarında her gün çıksa
Mantar gibi eziver, geç
İnsan olan böyle yürür.
Mefküre MOLLOVA

MUHACİR

Okundu tezkeremiz
fetva verildi.
Yolculuk var başka diyarlara
Uyandım sabaha karşı
düşündüm kara kara.

Naci FERHADOV

SENSİZ

Kederliysem
Dostlar hoş görsün beni
Gülemem sensiz.

İnatçıyım, yaşarım
Beklerim seni
Ölemem sensiz.

Ressam Kamber KAMBER

Zahit GÜNEY

BEN MESELESİ

Yüzünde bir ben var
Fark edilir edilmez ıraktan
Benden başka gören olmaz o beni
O ben beni deli edecek meraktan.

Fevzi K. SEVER

YAŞADIKÇA

Yalan nedir bilmezdim.
Öğrendim aldana aldana
Kimseyi öğretmedim fakat
Yalana.

Çok sevdalar geçti başımdan
Yeni bir şey söyledi her sevdiğim kız
Yanak öptüm, dudak öptüm, göz öptüm
El etek öpmedim yalnız.

BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN ŞİİRİNDEN ÖRNEKLER
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Yazar
Margarita
PAVLOVA’dan
İki Masal

Vakvak
Kurbağa

Ïðèëîæåíèå

Sevimli kurbağa Vakvak bir yaprağı
sandal olarak kullanıyordu. Rüzgâr
onu gölde, bir tahtta otururmuşçasına
gezdiriyordu. Nilüferin beyaz çiçeklerinin yakınından
geçerken
kokularını
duyuyordu.
D a h a
s o n r a ,
serinlemek
üzere eğilen söğüt
ağacının
dalları
yakınlarından geçip
gururla kardeşlerini izliyordu. Şu anda
kardeşleri yüzme dersindeydi.

Annesi Vake:
- Vakvakçığım, hadi gel, sana yüzmeyi
öğreteyim! Gel de, istediğin yana yüzebilmen için ayaklarını ne şekilde kımıldatacağını
göstereyim,
dedi.
Kurbağacık
dalgın bir
şekilde
söğüt ağacını seyrediyor, serçelerin
iddialaşmalarını dinliyordu.
A n nes i
sakince:
- Vakvak, gel! Çünkü her kurbağa gölünü

Eralak Kozalak, yaşlı çam ağacının
tam tepesinde bir yana eğik şapkasıyla
şarkı söyleyip dans ediyordu. Elleri
üzerinde yürüyor ve bir sincap gibi
daldan dala atlıyordu. Parmaklarına
reçine ile küçük kanatlı tohumcuklar
yapıştırıyordu. Çam ağacının yapraklarını sırtına dizip bir kirpi gibi ortalıkta dolanıyordu. Bütün bunları ise,
kozalaklar arasında en güzeli olan
Kızalak Kozalak’ın dikkatini çekmek
için yapıyordu. Kızalak Kozalak, yan
taraftaki bir sekoya ağacının dallarında yaşıyordu. Sabahları Rengin’in
omuzları çiğ taneciklerinden ışıldıyor,
öğle güneşi ile reçineye kokuyor,
akşamın alacakaranlığında ise bir yıldız gibi parlıyordu. Belki de Eralak’a
öyle geliyordu.
Fakat Kızalak ona bakmıyordu bile,
çünkü sürekli dış görüntüsü ile uğraşıyordu. Eralak da ne yapsın, gönlünde
yaşattığı bu güzelliğin portresini çizmeye ve kendisine hediye etmeye

karar verdi. Ertesi gün elinde fırça, boya
ve şövale ile zar zor yaşlı çam ağacının
tepesine çıkıp Kızalak’ı çizmeye başladı.
A n c a k
Rüyel’in
a n i d e n
esmesi ile
Eralak yere
d ü ş t ü .
Arkasından
paleti,
şövalesi ve
henüz başladığı portre de dört
bir
yana
uçuştu.
Kahverengi
çam iğneciklerinin üzerine düştüğünde ise elinde
tek fırçası kalmıştı. İğnecikler her yerine
batmıştı, ancak Eralak onlara aldırmıyordu. Silkelenip bir kütüğün üzerine oturdu, gözleriyle tamamlanmamış portreyi
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bilmesi gerektiği* gibi, yüzmeyi de
bilmeli, dedi.
- Şimdi öğrenmek istemiyorum, bu su
çok ıslak, ben bunları yapabiliyorum
zaten! diye yanıtladı kurbağacık.
Ancak aniden güneşin önünü bir şeyler örttü. Vakvak, gökyüzünde beyaz
kanatlı, kırmızı ayaklı, uzun gagalı
büyük bir şeyin uçtuğunu gördü. Daha
önce hiç görmediğinden bu “kurbağa”
ona çok ilginç geldi. Gölün üzerinde
döne döne uçan bu “kurbağayı” hayranlıkla izledi.
O anda her yeri bir sessizlik sardı.
Vakvak, göl sakinlerinden hiçbir iz
kalmamasına bir anlam veremiyordu.
Anne Vake, Vakvak’ı kurtarmak için
yüksekçe zıpladı.
- Vako! Buraya gelir misin!
Kurbağacığımızı bu kanatlı, kuyruklu,
aç ve uçan canlıdan kurtaralım, diye
bağırdı yüksek sesle.
Babası Vako ve annesi Vake Vakvak’ı
şadırvana, suda yüzen söğüt ağacının
yaprakları arasına gizlediler. Leylek
birkaç tur attı ve bir şey göremeyince
büyük nehre doğru uçtu. Vakvak ise bu
olaydan sonra, ne zaman rüyasında
beyaz tüylü, kırmızı gagalı ve uzun
bacaklı bir “kurbağa” görse korkudan
tir tir titriyordu.
* Bulgarcada “Her kurbağa gölünü
bilmeli” atasözü Türkçedeki “Her
taş yerinde ağırdır” atasözünün
anlamına yakındır.

En Güzel Kozalak, Kızalak Kozalak

aradı ve hayretle boyalarının etrafa
saçılarak her şeyi sarıya, kırmızıya ve
altın rengine boyadığını gördü. Sadece
çam ve
sekoya
önceki
gibi hâlâ
yeşildi.
Kaşlarını
çatarak
yukarı
baktı ve:
Umarım
Kızalak,
benim
küçük
kozalağ ı m ,
karın altında kalmadan önce yanıma
düşer, diye mırıldandı.
Ressam Beste BERBER
Çeviren Habibe HALİLİBRAHİM

ÏÐÀÂÍÀ ÒÐÈÁÓÍÀ

Нотариусът като
орган на доброволното
охранително правораздаване
Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ 2018

Íîòàðèóñ Íàñêî ÁÎÐÈÑÎÂ:

През октомври 2018 г. ще се навършват 20 години откакто у
нас действа т.нар. „частен” нотариус. Но определението
„частен” за нотариусите в България не само не е подходящо, то е неприемливо от гледна точка на закона. В правния
статус на нотариуса няма нищо частно и настоящата статия
прави опит да защити тази позиция.
Съгласно чл. 8 от Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Ако законодателната власт има за функция първично създаване на
правни норми, а изпълнителната - тяхното властническо
упражняване по начин, осигуряващ държавното управление, то функцията на съдебната власт е правозащитна.
Тоест дейността на държавните органи, осъществяващи
съдебната власт е да охранява правния ред. Охраняването
или с други думи - защитата на правния ред, от органите на
съдебната власт, се нарича правосъдие. В зависимост от
това в кой точно момент съдебната власт се намесва с властническа интервенция по защитата на правния ред, правосъдието се разделя на два основни вида - възстановително и
превантивно. И двата вида правосъдие са израз на властническата дейност на държавен орган, който в единия случай
защитава един вече нарушен правен ред, а в другия случай
защитната функция се осъществява предварително - именно с целта да се избегне нарушаването на правния ред. И
възстановителното, и превантивното правосъдие са прерогатив единствено и само на съдебната власт.
Органът, осъществяващ възстановителното правосъдие се
нарича съд. А органът, осъществяващ превантивното правосъдие се нарича нотариус. Следва да се има предвид, че
понятията съдебна власт и съдебна система не са тъждествени. Съдебната система представлява системата на
съдилищата - общи и особени. Докато съдебната власт
включва и други властнически органи, които формално са
извън съдебната система - прокуратурата, конституционният съд и нотариусите. Защо това е така? Защото правосъдието не се изчерпва единствено във възстановяване на
законността, когато тя е нарушена. Издирване на правонарушенията, което е функция на прокуратурата, е друг вид
правосъдие. Контролът за съответствие на законодателството с Конституцията, което е функция на Конституционния съд, е трети вид правосъдие. Властническото съдействие за законосъобразното упражняване на субективни
права и интереси в частноправната сфера, което е функция
на нотариусите, е четвърти вид правосъдие - а именно
предварителното правосъдие или както още се нарича охранително правораздаване. Тоест нотариусът като правен субект притежава такъв характер и обем от функции,
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уредени в законодателството, които неизбежно го причисляват към съдебната власт и го определят като вид
съдебен орган. Ако има известно колебание в дефинирането на нотариуса като орган на съдебната власт, то произтича от неговия служебен статус, който в момента е извън
всякаква ведомствена подчиненост. Но служебния статус
на нотариуса е въпрос, който се отнася до организацията на
неговата служба, и този въпрос се регулира от устройствени закони какъвто е Закона за нотариусите и нотариалната
дейност. Не бива да бъркаме служебния статус на един
орган с неговия процесуален статус. Дали нотариусът е
част от служебната организация на съда, както е било у нас
преди 1998 г., или е извън ведомствена подчиненост - е
организационен въпрос, който никога не е влияел на процесуалния статус на нотариуса. И преди 1998, и сега основният закон в гражданското съдопроизводство е определял
нотариуса като съдебен орган на доброволното охранително правораздаване. Конкретните законодателни аргументи,
определящи нотариуса като съдебен орган, който е господар на превантивното правосъдие, са следните:
1. Редът, по който нотариусът осъществява дейността си, е
регулиран от Гражданския процесуален кодекс. Същият
кодекс урежда видовете производства и на органът на възстановителното правосъдие - гражданският съд.
2. Нотариалните удостоверявания подлежат на контрол на
общо основание пред гражданския съд по подобие на
инстанционността в самата съдебна система.
3. Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване подлежи на контрол от окръжния съд.
4. Районът на действие на нотариуса съвпада с района на
действие на първоинстанционния граждански съд.
5. В районите, в които няма нотариус, нотариалните действия се извършват от друг орган на охранителното производство към районния съд - съдия по вписвания, а в случай
че той отсъства - от държавния съдебен изпълнител или
районен съдия;
6. Нотариалните такси са утвърдени в тарифа, одобрена с
постановление на министерския съвет подобно на държавните такси събирани от съдилищата. 7. Нотариалната дейност не е свободна икономическа дейност, макар да е третирана като такава от данъчните закони, тъй като конкуренцията между нотариуси в търговския смисъл на думата, е
немислима. И това е така най-вече, защото конкуренция в
правораздаването по закон не може да има. Пример - когато
гражданският съд извършва проверка на собствеността в
производството по чл.19, ал. 3ЗЗД, това би ли могло да се
нарече свободна икономическа дейност?!

Ä-ð Êàäèð Êàáàê÷úîãë ó îòáåëÿçà
80-ãîäèøåí þ áèëåé ñðåä îáè÷ è ïî÷èò
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ÞÁÈËÅÉ

80-годишният юбилей на един
от бившите главните лекари на
Многопрофилната болница за
активно лечение в Ардино д-р
Кадир Кабакчъоглу, живеещ
понастоящем в Бурса, бе отбелязан тържествено в заседателната зала на общината. Инициативата бе по повод шестдесетгодишнината от създаването на
лечебното заведение.

Êîé å ä-ð Êàäèð
Êàáàê÷úîãëó?

Ä-ð Êàäèð
Êàáàê÷úîãëó å ðîäåí ïðåç
1938 ãîäèíà â Àðäèíî. Çàâúðøèë å Âèñøèÿ ìåäèöèíñêè
èíñòèòóò
 È â à í
Ïåòðîâè÷
Ïàâëîâ â
Ïëîâäèâ. Ïðåç 1963 ã. å ðàçïðåäåëåí
ïî äîãîâîð êàòî ëåêàð â êúðäæàëèéñêîòî ñåëî Ìîñò. Ïðåç òåçè ãîäèíè
äåòñêàòà ñìúðòíîñò â öåëèÿ êúðäæàëèéñêè îêðúã å ìíîãî ãîëÿìà - 14 ïðîöåíòà. Òîâà ãî ìîòèâèðà äà ñå áîðè,
çà äà ñïàäíå òîçè ïðîöåíò. Â ðàìêèòå
íà ãîäèíà è ïîëîâèíà íàìàëÿ ñìúðòíîñòòà â ñåëîòî äî 4 ïðîöåíòà. Ïî
íåãîâà èäåÿ è ñúñ ñúäåéñòâèåòî íà
ïúðâèÿ òóðñêè äåïóòàò â Íàðîäíîòî
ñúáðàíèå Èñìàèë Àëèåâ è ïîêîéíèÿ
ïðåäñåäàòåë íà ÒÊÇÑ â Ìîñò Àçèñ
Èñìàèë (áàùà íà êìåòà íà îáùèíà
Êúðäæàëè èíæ. Õàñàí Àçèñ) â Ìîñò ñå
îòêðèâà çäðàâíà ñëóæáà. Ñ ïúðâàòà
ñè çàïëàòà ä-ð Êàáàê÷úîãëó êóïóâà
òåðìîìåòðè è ãè äàðÿâà íà âñè÷êè
æåíè â ðåãèîíà. Ïðåç 1965 ã. å íàçíà÷åí îò Îêðúæíîòî çäðàâíî óïðàâëåíèå çà ãëàâåí ëåêàð íà àðäèíñêàòà
áîëíèöà. Â ãðàäà ïîä Áåëèòå áðåçè
ðàáîòè äî 1973 ã. Ñúùàòà ãîäèíà ñå
èçñåëâà â Òóðöèÿ ïî èçñåëíè÷åñêàòà
ñïîãîäáà. Ñúïðóãàòà ìó Ðåéõàíå
Êàáàê÷úîãëó îò Êúðäæàëè å ïúðâàòà
àïòåêàðêà-òóðêèíÿ â îêðúãà.

Празникът на юбиляра уважиха ръководството на общината, начело с кмета
Ресми Мурад и председателят на
Общинския съвет Сезгин Байрям. Тук
бяха още: областният лидер на ДПС
инж. Изет Шабан, пастпрезидентите на
Ротари клуб Кърджали-Джевдет Адем
и Сабахатин Гьокче, зам.-председателят
на Сдружението за културно сътрудничество „Егридерелилер“ (ардинци) в
Бурса Юксел Юртсевен, управителят
на болницата в Ардино д-р Гюнер
Осман, съпругата на юбиляра Рейхане
Кабакчъоглу.
Събитието бе уважено и от лекари,
медицински сестри, лаборанти, които
са работили през годините в ардинското лечебно заведение. Сред тях бяха
бившият управител на ардинската
болница д-р Себахатин Хаджисеид,
д-р Донка Дамакова, бивш детски
лекар и завеждащ детското отделение
до 1990 г., д-р Вълчо Митрушев, мед.
фелдшер Наджи Мустафов, гл. лаборант Елена Георгиева-Згурова, дългогодишната главна медицинска сестра
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Пакизе Ерен, главният
готвач Мюмюн Бекир.
С мултимедийна презентация общественикът и
зам.-председател
на
Обществения съвет за
закрила на културното
наследство в Ардино
Селяхидин Карабашев
представи професионалния живот на д-р Кабакчъоглу, както и историята
на болницата в Ардино.
В 170 слайта беше проследена историята на здравеопазването в Ардинско. Първият лекар в района
е Садък Ефенди (Хаджийсеинов), а
първата здравна служба е създадена от
д-р Валдемар Христензен, руски лекар,
белогвардеец. Сегашната болница в
Ардино е завършена и открита през
1958 г.от Строителни войски. Първият
главен лекар е д-р Марин Маринов.
От свое име и от името на председателя на местния парламент Сезгин Байрям, кметът Ресми Мурад, връчи на
д-р Кадир Кабакчъоглу плакет за големите му заслуги в сферата на здравеопазването. Прочете и поздравителн
адрес до юбиляра.
Развълнуван в речта си юбилярът изказа искрените си благодарности към
ръководството на общината за отбелязването на 80-годишнината му.
„Гордея се, че съм роден в Ардино и съм
ардинчанин. Пожелавам на всеки един
от вас да достигне моите години и да
ги надмине“, заяви д-р Кабакчъоглу.
Организатор на проявата бе община
Ардино.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ 2018

ÈÍÒÅÐÂÞ

Ðåñìè ÌÓÐÀÄ, êìåò íà Îáùèíà Àðäèíî
ïðåä â. Ñëîâîòî äíåñ
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- Господин Мурад, община Ардино е на
границата между Източните и Западните
Родопи. Какво значи да си в периферията на страната, в един район, където
хората - колкото и да са задружни, са
зависими от местната промишленост, от
бизнеса и външните инвестиции? Как се
справяте, кои са основните трудности
пред общинското ръководство?
- Действително община Ардино е разположена в югозападната част на област Кърджали, на границата между Източните и
Западните Родопи. Заема 388,8 кв. км.
площ, с 40 кметства, 52 населени места и е
с 12 000 население. Релефът на общината е
планински, с надморска височина от 340 м.
на нулата на язовир „Кърджали“ до 1241 м.
на връх „Алада“. Природогеографските
условия дават отражение върху стопанския
профил на общината, състоянието на техническата и социалната инфраструктура.
При тези дадености, аз като кмет с моя
екип полагаме усилия за териториалното
устройство и развитие на общината и населените места. Усилията ни са насочени и
към привличане на потенциални инвеститори в общината за разкриване на нови
работни места и намаляване на нивото на
безработица, което е по-високо от средното
за страната. Вслушваме се в гласа на хората и изпълняваме задълженията си в широкоспектърен мащаб, с максимално внимание и грижи.
Разбира се, не всичко е по силите ни и затова разчитаме на подкрепящата роля на държавата, както и на оперативните програми
на Европейския съюз.
- Още с встъпването Ви в длъжност станахте патрон на писателския международен форум „Братство” - такива инициативи в България, а и на Балканите, се броят
на пръсти. За Ардино нашите писатели
говорят с възхищение и обич, а съвместната работа между общината, Съюза на
българските писатели и Академията за
европейска култура „Орфеева лира” е
пример за единодействие. Какви са амбициите на Община Ардино в тази посока?
- В програмата за развитие на община
Ардино, приета още в началото на първия
ми мандат (2007-2011), бе заложено в
културната сфера да обърна сериозно внимание на нематериалното културно наследство. Международният литературен форум
БРАТСТВО стартира с активното участие
на Съюза на българските писатели и Академията за европейска култура „Орфеева
лира“, за което изказвам моята най-сърдечна благодарност. С особен принос за развитието на културния обмен в общината и
страната и за утвърждаването на литератур-

ното братство са Николай Петев, Иван
Есенски, Саффет Ерен - творец и дългогодишен издател на в. „Ардински глас“,
Фехим Хорозов, Бранко Цветкоск, Воймир
Асенов, Мюмюн Тахир, Ахмед Емин Атасой, Нахит Каябашъ и други.
Нашата дейност е планирана и координирана. Учредихме и успешно функционира
Обществен съвет за закрила на културното
наследство. Убедени сме, че се движим във
вярната посока. Това показа и срещата ни
на 2 май с председателя на Съюза на българските писатели Боян Ангелов и членовете на Управителния съвет Димитър Христов и Иван Есенски. На тази среща направихме преглед на извървения път и обсъдихме параметрите на нашето по-нататъшно единодействие.
- Ардино притежава интересно и богато
литературно наследство, което е обяснимо, защото тук са живели и работили
много от известните наши творци,
Ардино е родно място на поети, прозаици и краеведи, чиито влог в националната словесна култура е безспорен.
Каква ще е съдбата на тяхното духовно
наследство, като имаме предвид, че
повечето от нашите творци са родени
извън столицата и морално право на
общините е да съхраняват и популяризират тяхното творчество.
- Ардинци сме горди с богатото си литературно наследство. Малкият град е родно
място на цяла плеяда от писатели, поети,
журналисти, художници. Ардино е родно
място на Сабахаттин Али, Халид Алиосман

Даалъ и Наджи Ферхадов. Тук живяха и
работиха Кръстьо Димитров, Фаик Исмаил
Арда, Мехмед Чавушоглу, Христо Ганов,
Али Дурмуш, Георги Дамянов и други. С
Ардино са свързани изтъкнати имена в
съвременната литература от България, Турция и други страни. Международният литературен форум Братство дойде на дневен
ред, за да обединява и сближава творците, а
те от своя страна да бъдат общественополезни във време на морален и духовен разпад. Една от темите, които обсъдихме с
ръководството на Съюза на българските
писатели, бе и това как да организираме
съместната ни работа по съхраняване, класифициране и популяризация на литературното наследство на Ардино.
- Съвместно със Съюза на българските
писатели и Академията за европейска
култура „Орфеева лира“ сте инициатори на учредяването на Международна
награда за проза на името на Сабахаттин Али. Какво ще представлява тя,
кои съмишленици от Турция смятате
да привлечете - разбрахме, че тя ще се
присъжда веднъж на български, веднъж на турски автор. Какво ще представлява съпровождащия наградата
конкурс „Наджи Ферхадов”?
- Обединението ни около идеята за учредяване на Международна награда за
проза на името на Сабахаттин Али и
съпровождащ поетичен конкурс за средношколци на името на Наджи Ферхадов е
поредният пример за единодействие. В
тази връзка подкрепа очакваме да има и
от турската община Къркларели, където е
лобното място на писателя, както и участие на Синдиката на турските писатели.
Предвижда се международната награда
на името на Сабахаттин Али да се присъжда на всеки две години на живи автори за конкретно произведение - сбоник с
разкази или новели, повест, роман или за
книга с есеистика. Ще бъдат удостоени
произведения и автори, отстояващи
хуманните ценности и добродетели, междукултурните отношения и нравствеността, добросъседството и разбирателството.
Съпровождащият международната награда поетичен конкурс на името на Наджи
Ферхадов ще протече между средношколците от общината и областта - на български и турски език.
- Какво е бъдещото Ардино във вашите
мечти?
- Да се превърне в още по-привлекателно
място за работа и инвестиции. Нека продължи доброто сътрудничество със Съюза на
българските писатели, за да надграждаме
заедно духовния живот в Родопите.

ÑÏÎÐÒ

Ðåñìè Ìóðàä ïîçäðàâè Ðåïóáëèêàíñêàòà
øàìïèîíêà ïî òåíèñ íà ìàñà Ñèäåëÿ Ìóòëó
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„За пореден път ръководството на общината и
спортната общественост в Ардино са приятно
изненадани от шампионската титла, която
завоювахте
на
Държавното
индивидуално
първенство по тенис на маса до 12 години в Каварна.
Достойно за уважение е талантът Ви да печелите
призови места и да славите Ардино и СКТМ „Юнак
2005“, за което изразяваме нашата най-сърдечна
благодарност“. С тези думи кметът Ресми Мурад се
обърна към младата надежда на СКТМ „Юнак 2005“
Сиделя Мутлу, преди началото на поредната редовна
сесия на Общинския съвет.
От свое име и от името на Общинската администрация
той поздрави Сиделя и треньора на тенисистката Бейхан
Емин за големия успех. „Пожелаваме вашият устрем все
така да бъде към върховете и да носи още по-големи
успехи“, заяви Ресми Мурад.
Сиделя Мутлу спечели титлата в Държавното
индивидуално първенство по тенис на маса за момичета.

Ó÷åíèöè îò Àðäèíî ñà ¹1
â òåíèñà íà ìàñà

Äâà øàìïèîíñêè è 4 áðîíçîâè
ìåäàëà çà òåíèñà â Àðäèíî

Малките тенисисти от Спортен клуб „Юнак 2005“ - Ардино
се завърнаха с два златни и четири бронзови медала от Държавния финал за момичета и момчета до 10 години. Надпреварата се проведе в Панагюрище, като в нея участваха над
20 клуба с около 90 състезатели.
Даниела Сурчева и Беррин Хайрула са републикански шампиони на двойки. Арда Джебеджи и Даниела Сурчева са
трети на смесени двойки. В личната надпревара
при момичетата Даниела Сурчева и Беррин Хайрула отпаднаха на полуфинал и по този начин двете си поделиха третото място. Арда Джебеджи отпадна на осминафинал след
оспорван мач.
„Всички състезатели показаха изключително добра игра и
борбеност“, коментира треньорът на СКТМ „Юнак 2005“
Бейхан Емин. Той се надява през следващата година да се
представят още по-добре.

Възпитаничките на СУ „Васил Левски“ спечелиха отборната купа от държавните Ученически игри за 5-7 клас в тенис
на маса. Във финалната среща младите таланти от Ардино
разгромиха с 4:1 състава от Две могили. Надпреварата се
проведе през уикенда в Разград. Нашите бяха в състав: Цветелина Георгиева, Вероника Кехайова, Дилек Юсеинова и
Деница Радева. Добре се представиха и момчетата от СУ
„Васил Левски“, като получиха бронзовите медали.
Ардинските ученици обраха медалите и в индивидуалното
състезание. При момичетата Цветелина Георгиева спечели
шампионската купа, а Вероника Кехайова се класира на
второ място. При момчетата Нуркан Халилходжа се окичи с
бронзовото отличие.
Днес националният
отбор по тенис на
маса до 15 години
заминава за Балканиадата в Босна и
Херцеговина.
В национала са
включени и състезателите от Ардино
Цветелина Георгиева и Сиделя Мутлу. Треньор на България е наставникът
на
СКТМ
„Юнак 2005“ Бейхан Емин.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÞÍÈ 2018

ÄÍÅÂÍÈÊ

Ìàðãàðèòà Ïàâëîâà:

Äÿâîëñêèÿò ìîñò
å âúëøåáíî ìÿñòî
â ñúðöåòî íà Ðîäîïèòå

„Дяволският мост е вълшебно място в сърцето на
Родопите. Невероятна красота. Изключително съм
възхитена от архитектурата и внушителността на
древния мост”. Това заяви кърджалийската поетеса
Маргарита Павлова, която за първи път посещава мостасимвол на община Ардино. Тя е силно впечатлена от идеалната чистота на пространството около туристическия
обект. „Чудесни беседки! Поздравявам ръководството
на община Ардино в лицето на кмета Ресми Мурад, че
създават чудесни условия за отдих и почивка, за да
привлекат туристи не само от страната, но и от
чужбина”, допълни тя.
Маргарита Павлова е родена на 2 декември 1969 година в
Кърджали. Автор е на книги с приказки за деца и възрастни, като две от тях са преведени и разпространени в Русия
и една в Италия. Зам.-председател е на Конфедерацията на
българските писатели - клон Кърджали. По професия е
библиотекар.
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Възхитена от красотата и величието на древния мост, Маргарита Павлова е написала и стихотворение за легендата на
Дяволския мост.

Ïåíñèîíåðè ñå ïîêëîíèõà ïðåä æåðòâèòå
îò Âúçðîäèòåëíèÿ ïðîöåñ â Êèðêîâñêî

Група-пенсионери от Ардино
посетиха Тюркян
чешма в кирковското село Могиляне, която е
построена в памет на най-малката жертва на
т.нар. „Възродителен процес“ преди 34 години - 17-месечната Тюркян.
Те се поклониха пред паметта на жертвите от Възродителния процес в Кирковско. Тук на 26 декември 1984 година
милиционери и войници на комунистическия режим откриват огън срещу турците, защитаващи своите имена и националната си принадлежност. Загиват Муса Якуб от Китна,
Айше Хасан и 17-месечната Тюркян от Каялоба. Ардинските пенсионери споделиха, че вярата и името са най-големите човешки ценности в живота.
В неделя представители на пенсионерския клуб от Ардино
организираха еднодневна екскурзия с маршрут Ардино Неделино - Златоград - Бенковски - джамията на 7-те девойки в Подкова - Момчилград - Кърджали. За пореден път

възрастните ардинчани преживяха незабравим уикенд.
Пътуването на възрастните хора се осъществи с финансовата подкрепа на Светослав Сашев и братята Ертан и Юнал
Еминови.
Ръководството на Клуба на пенсионера в Ардино изказва
искрена благодарност за благородния им жест.

Ïî ïîâîä 60 ãîäèíè îò îòêðèâàíåòî íà ÌÁÀË Àðäèíî óïðàâèòåëÿò íà âîåííî-ñïîðòíèÿ êëóá
LASERWAR Balkans â Àðäèíî Åâãåíèé Ñìèðíîâ
äàðè êëèìàòèê çà êðúâíîòî îòäåëåíèå è 3 ïðèíòåðà çà íóæäèòå íà áîëíèöàòà.

Зрелостниците
получиха
своите
дипломи
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ÇÎÍÀ

В академичен вид 22-ма зрелостници от СУ „Васил Левски” в Ардино
получиха своите дипломи за
завършено средно образование. На
тържеството, директорът на училището Аника Петрова, връчвайки
дипломите, пожела на випускниците много успехи и добра реализация в живота.
„Скъпи младежи! Най-съкровеното
човешко право е правото на лично
щастие. Всеки го разбира по своему, търси го по своему. Светът днес
е пред вас - свят за изява, за труд,
за посвещение, за пътуване, свят за
обич. Всеки от вас ще избере своята пътека в него и ще тръгне да
търси своето щастие. Пожелавам
ви да го намерите. И когато след
години се обърнете назад, надявам

се мнозина от вас да си спомнят за
бялата сграда в Ардино и да казват на
тези край тях "Аз съм учил във СУ
„Васил Левски”. Бяха щастливи години!”, заяви в своето приветствено
слово към зрелостниците Аника
Петрова.
Първи своите дипломи получиха
отличниците на випуска Валентина
Димитрова, Мирела Хаджиева, Андрей Георгиев, Шенгюл Дурмушали,
Микаела Димитрова, Деря Садула,
Йълдъз Мурад и Габриела Палазова.
Те бяха наградени от ръководството
на училището с грамоти и предметни
награди.
В края на церемонията випускниците
хвърлиха шапките си във въздуха.
Някои от тях вече са приети в университети.

Кметът на община Ардино Ресми
Мурад лично сключи граждански
брак на младото семейство
Мустафа и Нарин Зор от
Истанбул. За да споделят
радостта на младоженците
дойдоха още майката на булката Сабрие Йозтюрк, дядо
и баба й Изет и Нурие
Ертюрк, които също живеят
в Истанбул.
Ресми Мурад пожела на младото семейство много дълъг
и щастлив семеен живот,
изпълнен само с радости и
красиви събития.
Булката Нарин е с корени от
Чернигово. Родителите й се изсел-

ват в Турция през 1990 година.
Завършила е техническият универси-

Àðäèíñêè ãëàñ, ЮНИ 2018

От името на
зрелостниците
о тл и ч н и ч кат а
Валентина
Димитрова
изказа искрена
бл а год а р н о с т
към учителите.
„Тук прекарахме най-хубавите си години,
получихме
много знания от
Вас, скъпи учители, за което Ви
благодарим!” заяви Валентина Димитрова. Тя ще продължи своето
образование по специалност „Международни икономически отношения“ в УНСС в София.

Кметът Ресми Мурад бракосъчета млада двойка

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀÑÅÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

тет в София със специалност
„Компютърен инженер“.
Зетът Мустафа Зор е от Самсун, чер-

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

номорската столица на Турция.
Работи като преводач в най-големият град в Република
Южна Африка - Йоханесбург. Завършил е университета „Претория“ със специалност „Международни
отношения“. „За първи път
идва в България. „Ардино е
много чист, зелен, тих и подреден град. Прекрасен е.
Хората са много приветливи,
отзивчиви, любезни и усмихнати“, сподели младоженецът Мустафа Зор. Той
уточни, че вече се чувства като
ардинчанин. „Откъдето е булката,
оттам е родата“, допълни той.

“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

