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Риболовният фест на Дяволския
мост събра много любители на рибо-
лова от различни краища на областта
и страната. В спортната надпревара
се включиха риболовци от Ардино,
Кърджали, Момчилград, Смолян и
Пещера. 
Стартът бе даден от кмета на общи-
на Ардино Ресми Мурад. „Днес е

един истински празник за Ардино“,
заяви в своето приветствие и пожела
на всички участници наслука и къс-
мет. Участниците, разпределени в
три възрастови групи - деца, жени и
мъже метнаха своите въдици в 9:30
часа. Правилата в състезанието се
изпълниха стриктно, както от орга-
низаторите, така и от участниците.
Точно в 12 часа, главният съдия на
състезанието Стефан Димов, обяви
край на битката и започна да претег-
ля рибата, хваната от всеки участ-
ник.
Победител при мъжете стана Гюнай
Карабекиров от Ардино. Уловът му
бе 7, 4 кг. риба. 
Той спечели и наградата за най-голя-
ма риба, както и специалната награ-
да на състезанието „Албинос“.
„Страхотен риболовен фест, чудесна
природа и перфектна организация“,
заяви след състезанието победителят
Гюнай Карабекиров. Той посочи, че
тайната на успеха му е добрата стра-
тегия, шансът и мястото на улова.

на стр. 2

Кметът на община Ардино Ресми
Мурад гостува на турския си колега
Юмит Уйсал - кмет на община
Муратпаша, Анталия. В приятелски
разговор двамата градоначалници
обмениха опит за провежданата кул-
турна политика от тях и за взаимо-
действията си с побратимените им
общини. 

Тенисистите на СКТМ  „Юнак“ -
Ардино, с треньор м.с. Йорданка
Колева, спечелиха 2 златни и 1
един бронзов медал от 23-те
Държавни игри на спортистите от
малките селища, проведени в
Маноле, Пловдивско. Златните ни
медалисти са в състав в състав:
Нуркан Халилходжа, Румен Сур-
чев и Дженгиз Васвиев. В личния
шампионат  Нуркан Халилходжа
заслужи златото. При момичетата
отборът на „Юнак“ се класира на
трето място. Бронзовите ни меда-
листки са: Дилек Хюсеинова,
Даниела Сурчева и Берин Озкан.

Риболовен фест на Дяволския мост
ВВИИЗЗИИТТАА

Риболовен фест на Дяволския мост
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от стр. 1
На второ място се
класира Любо-
мир Димитров от
Ардино. На трето
място е момчил-
градчанинът Ай-
хан Хайрула. 
При жените по-
бедителка е Ше-
най Еминова, след-
вана от Шенай
Рюстем и Ека-
терина Карабо-
ва. И трите от
Ардино.
При децата на
първо място се на-
реди Юмит Али,
на второ - Ефе
Сезгин и на трето - Даниел Палазов
от Ардино. Наградата за най-малка
уловена риба отиде при Андрей
Георгиев от Ардино.

„Каръка“ на състезанието спечели
Сали Сали от Ардино.
Най-малкият участник в състезание-
то бе 3-годишният Доуш Айхан от

Момчилград, който бе дошъл
заедно с родителите си, а най-
възрастният бе - 70-годишният
Мустафа Халидов (Муси) от
Ардино.
Грамотите и предметните на-
гради на класиралите се на пър-
вите три места връчиха кметът
на общината Ресми Мурад,
председателят на общинския
съвет Сезгин Байрам и предсе-
дателят на Ловно-рибарското
сдружение „Бели брези” в
Ардино Шахин Байрамов.
За доброто настроение на при-

състващите на риболовния фест се
погрижиха самодейците от местно-
то читалище „Родопска искра”. А
по инициатива на Евгений Смир-
нов, управител на военно-спортния
клуб „Laserwar Balkans”, всички
риболовци и посетители на Ри-
боловния фест бяха почерпени с
боб чорба.
Организатори на риболовния фест
бяха Община Ардино, местни спор-
тни клубове, общински музей, турис-
тическо дружество „Бели брези“,
народно читалище „Родопска искра
1921“, Център за подкрепа за лич-
ностното развитие, Местна комисия
за  противообществени прояви и
ловно-рибарско сдружение „Бели
брези“.

Риболовен фест на Дяволския мост

Членовете на мотоклуб „Старите траки“ от
Сопот посетиха за първи път Дяволския
мост. Гостите от Сопот разгледаха и

Ардино.
„Родопите са едни от най-красивите планини в
България. Тук въздухът е чист. Пътищата са с много
завои, но с малко дупки. Със своите гостоприемни
жители Ардино е много симпатичен планински
град. Навсякъде е изключително чисто, подредено и
красиво. Инфраструктурата и до историческите
забележителности е много добра. Сред ардинските
шедьоври Дяволският мост е уникален и всеки
турист трябва да го види“, сподели председателят
на мотоклуб „Старите траки“ Борис Стефанов.

ФФООТТООООККОО



ÎÁÙÅÑÒÂÎ 3Àðäèíñêè ãëàñ, ÞËÈ 2018

В Синчец се проведе селищен
празник с пъстра музикална
програма. Имаше чевермета,
скари с кебапчета и кюфтета.
За доброто настроение на всич-
ки се погрижи оркестър от
Кърджали.
„Затъжихме се един за друг.
Родили сме се в тази прекрасна
земя, тук пораснахме, изучихме
се и продължаваме да живеем”,
с тези думи кметът на Синчец
Хълми Мустафа се обърна към
присъстващите на традиционния
събор.
В приветствието си към жителите
и гостите на събора кметът на

„Дълги години копнеех да видя
родния си край, родното си село
Гърбище. Мислите ми вина-
ги бяха в България, с любовта
към земята, зеленината, баири-
те, чистият въздух“, казва 
62-годишната Гюлбеяз Север
от Бурса. 
Тя е заминала за Турция през
1970 г. по силата на изселниче-
ска спогодба. Дошла е, за да
придобие българско граждан-
ство и да заживее отново в род-
ната страна. Заедно с нея са и
децата й Емел и Еркан.
„Камъкът си тежи на мястото.
Тук съм родена, тук мина дет-
ството ми. Все още си спомням,
как пасях кравите в подножието
на връх „Алада“. Помагах на
родители си, когато отглеждаха
тютюн. В Бурса стресът е много
голям, искам отново да се потопя

община Ардино
Ресми Мурад заяви:
„Радвам се, че пре-
върнахте подета-
та инициатива в
една много хубава
традиция. Ръковод-
ството на община-
та винаги ще откликва за про-
веждането на подобни събития,
които сплотяват хората от
близо и далеч. Вярвам, че всяка
година ще идвате тук, за да се
веселите и да споделите пробле-
мите, болките и радостите си.” 
Сред гостите на празника бяха
областният председател на ДПС

Изет Шабан и председателят на
Общинския съвет Сезгин Байрам.
Байсе Шабан от Истанбул за
втори път идва на проявата:
„Неусетно отлетяха годините.
Останалото в нас са спомени-
те за отминалото време. Надя-
вам се тази инициатива да
продължи”.

ÏÏððààççííèèêê ââ ÑÑèèíí÷÷ååöö

ÃÃþþëëááååÿÿçç ÑÑååââååðð 
ââ ððîîääííîîòòîî ññèè ììÿÿññòòîî
Ñëåä 48 ãîäèíè

в спокойствието и уюта на род-
ното място“, разказва Гюлбеяз
Север. Тя е родена през 1956 г. в
Гърбище. През 1970 г. заминава за
Турция, заедно със семейството
си. През 1980 г. свързва живота си
със Сами Север, също с корени от
Гърбище. Дълги години е работи-
ла в сферата на текстила. Сега е
пенсионерка.

ÓÑËÓÃÈ 

Ремзи и Севинч Байрактар от
Бурса чакат своя ред, за да подно-
вят международните си паспорти
и личните си карти, чийто петго-
дишен срок изтича след няколко
месеца. „Пристигнахме преди
десет минути. Опашката пред
гишето върви бързо. Има добра
организация и не се чака много.
Доволни сме“, казаха те.

Младият спе-
ц и а л и с т
Кязим Хай-
рула предла-
га лечебен
класически
масаж, който
релаксира и
т о н и з и р а
т я л о т о .
Желаещите

могат да го намерят във втория
етаж на болницата в Ардино.
Записвания чрез тел. 0877 068 166.
Работно време - всеки делничен
ден от 10:00 до 15:00 часа.
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Майор Петър Гогов от Ардино,
известен като Пешо Катаджията,
отпразнува 86-годишния си  рож-
ден ден в семейна обстановка. 
Той е емблематична фигура в града
под Белите брези. Бил е дългогоди-
шен старши автоконтрольор в
Районното управление „Пътна
полиция” в Ардино. Близо 40 годи-
ни отдава в служба на хората. Полу-
чил е много награди и медали и за
добра работа, и за минимум пътни
произшествия. От началото на 90-
те години е пенсионер с невисока
пенсия, но е доволен.
Нарушители на пътя в Ардинско
още разказват за срещите си с най-
строгия офицер в системата на
МВР - майор Гогов. Шофьорите и
пешеходците го помнят като вся-
ващ респект и изключителна стро-
гост, законност, справедливост
при налагането на наказанията
спрямо нарушителите. Казват, че
той не е делял хората по произход,
дали е българин, турчин, българо-
мохамеданин. Майор Гогов е бил
неподкупен и некорумпиран слу-
жител и единственият катаджия в
окръга, който не е притежавал

Ïåøî Êàòàäæèÿòà - 
íåïîäêóïíèÿò è ñòðîã ïîëèöàé!

собствена кола, с цел да не се
говори по негов адрес, че е изпол-
звал държавен бензин.
Роден е на 4 март 1932 година в
хасковското село Николово. През
1956 година пристига в Ардино по
разпределение от Околийското
управление в Хасково. Още същата
година е назначен за помощник на
началника на КАТ в Ардино лейте-
нант Георги Кирилов. В този сектор
той се справя успешно с контролна-
та дейност и след няколко години е
назначен за началник. Благодаре-
ние на неговия професионализъм и
всеотдаен труд КАТ-Ардино пости-

га добри резултати по безопасност-
та на движението в целия регион.
„Община Ардино беше за образец и
пример по безопасно движение.
Ден и нощ, в студ и мраз съм бил
навън, за да осигуря спокойствие-
то на пешеходците и учениците.
Системните нарушители глобявах
солено. През тези години шофьори-
те бяха дисциплинирани, спазваха
правилата. Периодично с наруши-
телите водехме профилактични и
превантивни дейности. Стремях
се да има по-малко произшествия
по пътищата, за да няма жертви
и ранени и черни забрадки след
катастрофи. Организирахме не-
делно училище, където допълни-
телно разяснявахме установените
правила за движението по път-
ищата. В Ардино беше изградено
контролно-пропускателен пункт,
където се извършваха периодични
прегледи на МПС”, разказва бай
Пешо. С неговите усилия в Ардино
през 1965 година е създаден отряд
„Млад регулировчик”. 
Той ще остане в съзнанието на
ардинчани, като един честен и
съвестен служител в МВР.

Кадрие Сали живее в София. Тя идва
всяка година в Богатино, за да посети
чешмата, построена в памет на покой-
ния й син Ерджан Салиев и покойния
й съпруг Салиосман Салиев.
„Два пъти през летните месеци идвам
да налея вода от чешмата. Радвам се,
че пространството около нея се под-
държа чисто. Цветята се поливат от
случайни посетители, за което ги поз-
дравявам”, споделя Кадрие Сали.
Крайпътната чешма се намира в брезо-
ва гора на изхода на Богатино за Мле-
чино и привлича с бисерната си извор-
на вода. Тя не е като другите. Градежът

е на цели два етажа. Има места за пик-
ник, огнище за чеверме, декоративно
мостче...
„От стари хора се знае, че да утолиш
жаждата на човек, е най-голямото
добро, което може да сториш. И едно
врабче да пие вода от крайпътната
чешма, пак хаир си направил”, казваше
приживе бай Салиосман. Той е постро-
ил чешмата в памет на рано починалия
си син Ерджан през 2000 г. А през 2008
г. самият той загива при пътен инци-
дент в София.
Ардинско е осеяно с каменни и мрамор-
ни чешми, в най-причудливи форми!

Êàäðèå Ñàëè:
Чешмите са на всички!
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Общинският кмет Ресми Мурад
проведе поредната си оперативна
среща с кметовете на населените
места. Сред тях бе и председате-
лят на общинския съвет Сезгин
Байрам.
На срещата бяха представени резул-
татите от изпълнените дейности  по
проект „Предоставяне на интегрира-
ни социални услуги за устойчиво
ранно детско развитие и активно
социално включване в община
Ардино“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси
2014-2020“. Координаторът на про-
екта Бахар Реджебов благодари на
общинския кмет Ресми Мурад за
реализацията на поредния социален
проект на територията на общината.
Той отбеляза, че има потребност от
предлагането на такъв вид интегри-
рани услуги и изказа своята благо-
дарност на консултантите, които
работиха по проекта и бяха в услуга
на потребителите - деца от 0 до 7
години. 

Проектът е на стойност 408 152 лв. и
се изпълни в продължение на 28
месеца.
Кметовете бяха запознати и с новия
социален проект „Подкрепа за
социално включване на лица от уяз-
вими групи в община Ардино чрез
социално предприемачество“, който
общината ще реализира през следва-
щите 15 месеца. Чрез проекта ще се
създаде заетост на 32 безработни
души, които ще изработват стоки и

ще се предоставят услуги на населе-
нието, с което се цели да се създаде
устойчива трудова заетост на безра-
ботните лица. Изработените стоки
ще се реализират на пазара и търгов-
ската мрежа на територията на
общината.
Кметът Ресми Мурад отбеляза, че
юлската кметска среща е едно добро
съчетаване за стартирането на про-
екта за социално предприемачество
и финализирането на проекта за
ранна детска превенция.
Директорът на дирекция „Социално

подпомагане” в Ар-
дино Зюлфие Ибря-
мова запозна кмето-
вете с промените в
Закона за интеграция
на хората с уврежда-
ния, които са в сила
от 1 юли 2018 г. Тя
разясни и предстоя-
щият прием на заяв-
ления и декларации

за целева помощ за отопление в
периода от юли до октомври.
Кметовете участваха и в ежегодното
обучение по Закона за здравословни
и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
Основните теми бяха държавната и
фирмена политика в областта на
ЗБУТ и оказване на долекарска
помощ при работа. Лектори на
обучението бяха инж. Емил Кехайов
и д-р Юлвие Моллова от „Ферекс
Консулт“ - Смолян.

Ôèíàëèçèðàõà
ñîöèàëåí ïðîåêò

ÏÎÇÈÖÈÈ

22-километровата отсечка от кър-
джалийското село Кобиляне до
Сполука е с безброй дупки и се
нуждае от спешен ремонт. Пътят,
особено в района на Долна Сполу-
ка, вече е непроходим за леки
автомобили, линейки и пожарни
коли. Информацията е от кметове-
те на Брезен, Боровица, Китница,
Сухово, Голобрад, Любино и
Русалско.
„Това не е третокласен път, а гор-
ски път. До кога ще обещават, без
да изпълняват? Търпението ни
вече се изчерпва“, изрази позиция
кметът на Китница Сали Мюмюн.
Той подчерта, че ако не се пред-
приемат спешни мерки за рекон-
струкцията и рехабилитацията на
пътя от страна на Областното
пътно управление (ОПУ) в Кър-
джали  и Агенция „Пътна инфра-
структура“ отново ще блокират
пътя от Кърджали за Ардино.
„Искаме да бъдем чути. Искаме да
се развива туризмът. А как ще го
развиваме, когато нямаме нормал-
ни пътища. Ще се борим докрай, за
да извоюваме правата си!“, катего-
ричен е кметът на Китница.
Кметовете на седемте села посочи-
ха, че по трасето е имало случаи
на пътно-транспортни произше-
ствия със сериозни материални
щети и според тях било въпрос на
случайност, че до този момент
няма човешки жертви.
От общинска администраци - Арди-
но съобщиха, че за състоянието на
въпросната отсечка ОПУ - Кърджа-
ли е уведомявано, и то неведнъж, но
досега оттам не са предприели
никакви ответни действия.

ÊÊììååòòîîââååòòåå ííàà 77 ññååëëàà èèññêêààòò
ññïïååøøííîî ððååììîîííòòèèððààííåå ííàà 
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„Създавайте семейства, работете
и уважавайте родителите си!” -
това е посланието на уважавания
духовник от Ардино Хаджи Бекир
Халил. 
На 12 юли той навърши 84 години.
Радва се на отлично здраве, а за рож-
дения си ден получи много подаръци
и поздравления от близки и познати.
Кметът на община Ардино Ресми
Мурад и председателят на общин-
ския съвет Сезгин Байрам поднесоха
скромен подарък и поздравителен
адрес. Пожелаха на рожденика да
отпразнува и 100-годишнината си в
отлично здраве и все така да радва
близките си.
„Очите ви винаги да греят от
радост и щастие. Слънчевите лъчи
да осветяват пътя ви. Здравето да
бъде ваш спътник всеки ден. Дните

да минават, да не бъдат тежки, а
годините да се множат и да не
оставят следи!”, се казва в поздра-
вителния адрес на двамата общин-
ски ръководители.

Хаджи Бекир Халил е роден на 12
юли 1934 г. в Горно Прахово. Учени-
ческите му години преминават в род-
ното му село. Тук създава семейство-
то си. Има шест деца - две дъщери и
четирима синове, дарили го с шест
внуци и двама правнуци. За него
семейството е ценност и учи на цен-
ност. Целият му трудов живот е пре-
минал по строителните обекти в
района и страната. През 1970 г.
построява къща в Ардино и до ден
днешен живее тук. Над 25 години е
бил имам в градската джамия и в
Чубрика. В момента е имам в Брезен. 
През 1991 година се сбъдва и голяма-
та мечта на бай Бекир - отива на хад-
жилък в Мека и Медина. Пожелава
всеки вярващ да има възможност да
посети двете свещени за мюсюлма-
ните места.

На 17 юли, след кратко боле-
дуване, на 95-годишна въз-
раст почина дългогодишният
общественик и учител в Ар-
дино Красимир Чаушев. Той е
роден на 20 април 1923 г. в
Смолянското село Оряховец,
в семейство на духовник.
Средното си образование
завършва във Втора мъжка
гимназия в Пловдив. 
Красимир Чаушев е първият
учител в с. Оряховец. През
1950 г. е преместен на работа в

Околийския комитет в Ардино. През 60-те години на мина-
лия век завършва Икономическия институт „Карл Маркс“ в
София. При откриването на бившата Оздравителна клима-
тична гимназия „Христо Смирненски“ в Ардино е поканен ка-
то преподавател по финансови и търговски дисциплини. 
Сред обществеността в Ардинска община и община Бани-
те, Смолянско, Красимир Чаушев е известен с пословична-
та си скромност, човеколюбие и хуманизъм. Той бе един от
учредителите на Пенсионерския клуб в Ардино.
Отиде си една прекрасна личност, един човек, когото вина-
ги ще помним, пазим и носим в сърцата си. Най-добрият
съпруг, баща, дядо, сродник и съгражданин. 
Поклон пред светлата му памет!

Õàäæè Áåêèð Õàëèë: 
Работете и създавайте семейства!

ÎÎòòèèääåå ññèè ××îîââååêêúúòò--îîááððààççîîââààííèèåå
В Ардино се
проведе мевлид
в памет на дъл-
гогодишната
детска учителка
Веджие Садети-
нова. Организа-
тори на религи-
озното събитие
бяха съпругът й
Назиф Садети-
нов и дъщеря й
Медиха Ерен.
Веджие Садети-
нова е родена на
8 януари 1940
година в старозагорското село Горно ново село. През
1959 г. с отличен успех завършва педагогическото учи-
лище за детски учители в Кърджали, след което постъп-
ва на работа по разпределение в Горно Прахово. Тук за
първи път прекрачва прага на учебно заведение, но вече
като учителка. Създава и семейството си. През 1965
година започва работа в Целодневна детска градина 
„Вела Пеева“ в Ардино. В дебрите на Родопа планина
минават годините на учителската й младост, в които
става любима съпруга, майка, баба и прабаба.
Поклон пред паметта й!

ÅÅääèèíí ææèèââîîòò,, ïïîîññââååòòååíí ííàà ääååööààòòàà
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Ardino (Eğridere) belediye başkanı
Resmi Murad, Lübino (Ömerler)
köyünde bulunan, ilçedeki en eski
caminin onarımı için girişim komitesi-
nin temsilcileriyle görüştü. Yapılan
toplantıda Hak ve Özgürlükler
Hareketi Kırcali il başkanı İzzet Şaban,
Ardino belediye meclisi başkanı
Sezgin Bayram, Lübino köyü muhtarı
Sıdkı Ahmet ve cami imamı Rafet
Mustafa da hazır bulundu. 
Girişim komitesi başkanı Salih
Bahtiyar, caminin restorasyonu için
gerekli para toplamak için açılan bağış
hesabına yaklaşık 10 000 leva yatırıldı-
ğını kaydetti. Toplanan miktarın büyük
olmadığını, ancak onarımları gerçek-
leştirmek için yeterli olduğunu söyledi.
Bu aşamada en acil olarak binadaki
tüm çatı yapısının restorasyonu, otan-
tik görünümünün bozulmasına yol
açmadan yapılanmasıdır.
Restorasyonun amacı, caminin korun-
ması, tamir edilmesi ve kullanılması-
dır. 
Belediye başkanı Resmi Murad,

hayırseverlik girişiminden dolayı ekibi
tebrik etti. “Lübino, çok güzel ve bir şirin
Rodop köyü. İçindeki manevi değerlerin
korunması için çaba gösterdiğinize sevin-
dim” diyen başkan Murad, girişim komi-
tesine caminin taş çatısının korunmasını
önerdi. O, sözlerinin devamında,
“Camiler dinimizin sembolidir. İnşallah,
ilçede diğer yerleşim yerlerine örnek ola-
cağınızı umuyorum” dedi. 
Lübino camisi, iki katlı bir bina, ikinci kat
kadınlar için öngörülmüştür. Caminin,
kendi girişine sahip 20 metrelik minaresi
var. Eşsiz mimari eser, 1800 yıllarında
Rodoplu inşaat ustaları tarafından inşa
edilmiştir. Doğu Rodoplar’da namaz kılı-
nan mekanın altında bodrum katı bulunan
tek camidir. Hemen cami girişinin yanı
peşinde eski medrese kalıntıları göze
çarpmaktadır. Eskiden burada hoca, imam
gibi din görevlileri yetiştiriliyormuş, daha
sonraki yıllarda ise ilahiyat okuluna dön-
üştürülmüştür. 
Bağışta bulunmak isteyenler için: 
IBAN: BG88STSA93000024707607
BIC: STSABGSF

Her yıl, yaz aylarında Ardino ilçe
sınırları içindeki köy ve farklı

yerlerde mevlit ve şenlikler düzenleni-
yor. Belediye yönetimi himayesinde
gerçekle yüzleşen bu etkinliklere gele-
nek çoktaan damgasını vurdu. 
Yaz kültür faaliyetlerine yurtdışından,

özellikle Turkiye’den çok sayıda yurdun-
dan yuvasından olan hemşerilerimiz katıl-
maktadır. 
Bu tür aktiviteler insanları bir araya geti-
riyor ve insan olmanın iyilik ve güzellik-
lerini perçinleştiriyor, kültürümüzü güç-
lendiriyor. Ne güzel!

* * *
2016 yılında çiftçilik mesleği üzerine
yapılan araştırma, AB'nin neredeyse
tamamında bu mesleğe sahip gençle-
rin azınlık olduğunu ortaya koymuş-
tur. Bulgar çiftçilerin yaklaşık yüzde
36'sı 65 yaş ve üzerindedir. 

* * *
Bulgaristan vatandaşlarının çoğu,
ikinci el arabaları sürüyor. Ülkemiz-
deki arabaların yaklaşık yarısı, 20
yıldan fazla kullanılıyor. Bunu
Eurostat’ın ve Otomobil üreticileri
derneğinin verileri gösteriyor.
Bulgaristan’da geçen sene yaklaşık
3.4 milyon otomobil kayıtlı idi.

* * *
Ulusal İstatistik Enstitüsü bilgilerine
göre, 2018 Haziran ayı tüketici fiyat
endeksi, Mayıs 2018'e kıyasla yüzde
100,1, yani aylık enflasyon yüzde
0,1'dir. Yılın başından itibaren
(Aralık 2017'ye kıyasla Haziran
2018) enflasyon yüzde 1,1, Haziran
2017'ye kıyasla Haziran 2018 yıllık
enflasyon ise yüzde 3,2 olmuştur.

TARİHİ CAMİNİN ONARIMI
İÇİN ÖRNEK GİRİŞİM

Lübino’da
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Köyümü hatırladıkça çocukluğum gelir
aklıma. Hayatım bir altmış yıl geri
döner. Her karış toprağında çocukluk
izlerim var. Hani hayvan otlattığımız
Değirmengediği, Güney, Karşıkoru,
Kızılkayrak, Kışla, Sabrigediği,
Yanıkevler, Maşatlı, Hamırkesen,
Kocabalkan ve Küçükbalkan denilen
yerler gözlerim önünde bir bir canlanır.
Asar’da koca koca taşlar arasında tilki
inleri vardı. Derinliklere kadar inip tilki
yavrusu arardık.
Hele Sonbahar gelince Kocadere’deki o
iki katlı beyaz değirmenin önü bir başka
oluyordu. İki taşlı su değirmeni gece
gündüz harıl harıl dönüyordu. Kimileri
dağarcıkla, kimileri çuvalla geliyordu
değirmene. O yıllarda eşek ve katırlar
en iyi yük aracılarıydı. Sırtında da ekin
taşıyanlar vardı. Bu değirmen dedeleri-
mizden mirastı. Üç kardeşindi.
Ağabeyimle zaman zaman değirmenci-
lik de yapıyorduk.
Fakirdi Rodop köyleri. 
Gurbetçiydi köyümün erkekleri.
Kimileri düvencilik, kimileri de dülger-
cilik yapıyordu. Üç beş ayda dönüyor-
lardı köyüne.  O yıllarda ev işleri, hay-
van hasanet annelerin çoluk çocuğun
elindeydi. 
Çocukluğumuzda her hanede hayvan da
boldu. Sürü sürü keçi, koyunlar vardı.
Keçiler çalı çırpıyı seviyordu.
Köyümün çevresinde asırlık meşe ve
kayın ormanları vardı. Orman bol olun-
ca yırtıcı kuşlar da boldu. Şahinler ulu
ağaçlara yuva yapmayı seviyordu. Hele
Kocabalkan’daki kayın ağaçlarının
tepelerine kadar çıkıp şahin ve kartal
yuvalarına yaptığımız baskınlar gelir
aklıma. Çocukluk bu sana, yuvalardan
kuş yumurtası topluyorduk. Zaman
zaman yuvalarından kuş da aldığımız
oluyordu. Başımıza gelip ana kuşun acı
acı ötmesi her halde bizleri insafa geti-
riyordu ki, kuşları yuvalarına bırakıp
suç işlemiş bir hırsız gibi oradan kaçı-
yorduk.
Değirmengediği bir baştan bir başa
meraydı. Mahallemizin afacanları sığır-
ların kılından yaptığımız toplarla oynar,
ha milicik çıkmacık, ha asırcık oyunu
derken, keçiler koyun ve sığırlardan
ayrılmış, komşu tarlalarına zarar yapı-
yorlardı. Bu yüzden dayak yediğimiz
bile oluyordu. Zaman geldi keçi besle-

mek yasaklandı. Yükümüz biraz hafifle-
di.
Nedense Sonbaharı en çok seviyorduk.
Hayvanlar serbest dolaşıyordu.
Yükümüz hafifliyordu. Bir de sabırsız-
lıkla Eğridere veya Kırcali panayırını
beklliyorduk. O yıllarda otobüs  falan
yoktu. İlk horozlarda yollara düşerdik...
Zincirli ve tehlikeli salıncaklara binmek
bizim için en büyük zevkti. Harçlık
vardı cebimizde. Bütün yaz tütün diz-
miş, hayvan koşturmuşuz biz mahalle
çocukları. Babalarımızla birlikte sıcak
somun alıp üzüm, peynirle adamakıllı
karnımızı doyururduk. Bir de çadırlara
girip kurtları, arslan ve zırtlanları görü-
yorduk. Sonra birer panayır düdüğü alıp
öttürerek akşamüstü yine köyümüzün
yolunu tutuyorduk.
O yıllarda henüz köyümde elektrik filan
da yoktu. 1950 yıllarında gördük ilk
radyoyu. Karadayıların Salih getirmişti
gurbetten. Pille çalışan bir Filips radyo-
suydu. Hele akşamları Karadayıların
evi dolup taşıyordu. Çoluk çocuk, kadın
erkek, Ankara Radyosunu dinlemeye
geliyorlardı. Aralarında inanmayanlar
da bulunuyordu. Bükülüp, şüpheyle
radyonun içine kadar bakıyorlardı.
“Nerede Ankara, nerede bizim köy!?
Şeytan işi bu...” - diyenler de vardı.
Yanık yanık türküler ve haberler dinli-
yorduk.         
Sonbahar gelince hayvanlara kışlık
hazırlıyorduk. Meşe yaprakları sarar-
madan önce budanıyordu. Sonra da
çatal ağaç dallarının üzerine üst üste
yığıyorduk. 
Birkaç sene içinde köyümün bütün
ormanları kesilip biçildi. O asırlık meşe
ormanlarından eser bile kalmadı.
Köyümün insanlarını bir korku, telaş
sardı. Hayvanlar geçim kaynağı idi.
Kocabalkan’ın o ulu kayınları da kesil-
mişti. 
Yine üç beş sene içinde her taraf orman
kuşağına çevrildi. Bir zamanlar mera
olan o çıplak Değirmengediği, Meşealtı
çam fidanlarıyla donatılmıştı.
Hayvanlara geçit kalmadı. Her yer
yasak bölgeydi. Otlak için ancak dere-
boyları ve çayırlar kalmıştı. Böylece
hayvancılık sonlanmıştı. Yine de herkes
bir inek, bir öküz, birkaç koyuna bak-
mak zorundaydı. Çoluk çocuk ne yer, ne
içerdi. O yıllarda üç beş dönüm tarla

kara sabanla sürülüyordu.
Zaman zaman köyümün ortasında bulu-
nan o Dibektaşı’nı hatırlarım. Köy deli-
kanlıları burada keşkek dövüyorlardı.
Düğünlerde, duvaklarda, mevlit ve bay-
ramlarda kalaylı bakır kazanlar içinde
etle karışık keşkek yapıyorlardı. 
Hele Yedikızlaraşı gecelerinde yediğim
keşkek ve yemeklerin tadını unutmam
hiçbir zaman. Yedikızlaraşı gecelerinde
türküler, maniler yakılıyordu. Bu gele-
nek atalarımızdan kalmıştı. Tarihini
bilen yoktu.
Köyümün erkekleri sık sık bu
Dibektaşı’ın etrafına toplanıyordu.
Kimileri masal, kimileri geçmişi anlatı-
yordu. Biz afacanlar da bu meydanda
hem oynuyor, arasıra da büyüklerimizi
dinliyorduk. O zamanlarda köyümün en
yaşlısı Ali Çavuş dede de buraya geli-
yordu. Yemen’i anlatıyordu içini çeke
çeke. O bir gaziydi. Yemen cephesinde
savaşmış, sonra da İngilizlere esir düş-
tüğünü anlatıyordu. Cepheden yedi yıl
sonra dönmüştü yurduna. Belki Yemen
türküsünü o getirmişti köyüne:
“Burası Muştur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir...” 
Rahmetli babam da yaz geceleri tütün
dizerken Yemen türküsünü sık sık o
yanık sesiyle söylüyordu.
Artık köyümde Tüketim Kooperatifi de
kurulmuştu. Tüketim mağazasını
amcam Topal İsmail tutuyordu. Mağaza
bizim evde ekliydi. Köye kadar henüz
yol yoktu. Bütün ihtiyaçlar Kırcali’den
katır kervanlarla taşınıyordu. Ama
insanlar yine de mutluydu. Un, şeker,
tuz, kumaşına varınca, ne ararsan mağa-
zada vardı. Köyümün insanları artık bir
dağırcık ekini öğütmek için Kocadere
boyundaki değirmenlere koşmuyordı.
Günlerce değirmen sırası beklemiyor-
du. Derken köye kadar kara yol da açıl-
dı... Zaman oldu, kamyonlar gelmeye
başladı. Sadece köyümün değil, bütün
Çamdere belediyesinin ihtiyaçları bu
mağazadan karşılanıyordu. Evimizin
önü fıkır fıkır insan oluyordu.
Bayramlarda burası daha da canlanıyor-
du. Herkes bayram şekerine varınca
buradan sağlıyordu.
Bayramlar da bir başkaydı o zaman.
(Devamı gelecek sayıda)    

Mümin HATİPOĞLU
Bursa, 2006

BİR ŞİRİN KÖYDÜ HALAÇ
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Faik İsmail ARDA

YAŞAYAN ÖLÜLER
Hey gidi özgürlüğümün
can evimizde yaşayan 
nur yüzlü ölüleri, 
ipe çekildi kiminiz,
kiminize kurşun sıkıldı, 
yuvası dağıldı kiminizin, 
evleriniz başınıza yıkıldı.
Hain, sinsi düşmanla
yıllarca vuruştunuz
ve varolmak üzere ilelebet
toprağa karıştınız.

Hey gidi özgürlüğümün
kalplerimizde yaşayan
şimşek gözlü ölüleri, 
sizin gözlerinizle
gülüyor gözlerimiz, 
sizin izlerinizden
gidiyor izlerimiz, 
sizin dillerinizle
konuşuyor dillerimiz, 
sizin ellerinizle
yaratıyor ellerimiz… 

Hey gidi özgürlüğümün
içimizde yaşayan 
ateş sözlü ölüleri, 
doğmazdı bir türlü güneş
ufuklar kapkaraydı, 
benim küçük memleketim
kocaman bir yaraydı.
Ama bir gün sizden gelen ışıklar
saçıldı ufuklara.
Ekmek getirdi, 
gülüş getirdi
ağlayan çocuklara.

Recep KÜPÇÜ

HELAL OLSUN
Bir yaşam bahşetti bana doğa
ki işim gücüm bekleyiş oldu
hep bekledim
Beklediklerim gelmedi fakat
ne gemiyle ne trenle ne de uçakla
Hep benden bir şeyler alıp gitti
gemiler trenler uçaklar, 
Gemiler trenler uçaklar
benden alıp götürdükleriniz
helal olsun
denizlere yollara
gökyüzüne!

İsmet KÜLECİ

***
İkiz kardeşler gibi
yan yana
bir çekirdeğin içinde
ölümle hayat 
İkisinden birini seçmek
bizim elimizde
Tam vuslat demini çalıyorsa saat
hangisini seçeceğiz 
Münevver?

Süleyman Yusuf ADALI

BEKLEME
İçimde beklemenin zevki var.
En güzel bahar, 
En güzel çiçek, 
En yanık türkü
Zevk vermedi bana
Seni beklemek kadar.
İçimde sabırsızlık zevki var.
İçim fıkır fıkır, bekleme zevki.
Seni beklemek güzel şey
Bir bahar akşamı
ay doğmasını beklemek gibi
ümitli.

Süleyman ÖZGÜR

GÖÇEBE YAĞMUR
sevdiğim bir ses yüklendi zamana   
dört yöne koştu üleksiz bulutlar   
yine azgınlaştı imbatlı yanım   
aynaların gitgide düşmanlığına inat  
göçebe bir yağmur oldu iyimserliğim  
bir kadifeydi mavinin toprağa dokunuşu

Ressam Aynur Mahmudova KAPLAN
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KONUŞAN AYNA
Semiha Hanım, ahbabı Nurcan Hanım’a dert yandı: 
- Bizim oğlan askerden geleli epey oldu. Evlilik çağı
geldi de geçiyor, ama evliliğin adını ağzına aldığı yok.
Gece eve geç geliyor. Nereye gittiğini, ne yaptığını, nere-
de kaldığını soramıyorum. Hemen sinirleniveriyor.
Başına bir iş gelir, soyu sopu belli olmayan bir kıza tutu-
luverir diye çekiniyorum. Elinden cep telefonu düşmüyor.
Ya mesaj çekiyor, ya da gelen mesajları okuyor, cevap
yazıyor. Şimdiki kızlar yaman. Tuzağa düşürmeseler bari.
Başımıza bir dert gelmeden şunun başını bağlayalım kar-
deş. Bildiğin, tanıdığın bir aile kızı varsa söyle de isteme-
ye gidelim. 
- Nasıl biri olsun? 
- Bizimkinin boyu uzun. Uzun boylu olsun. Sonra güler-
yüzlü olmalı. Bir işte çalışmasa bile, eli hünerli olmalı.
Hiç olmazsa kendi söküğünü dikebilmeli. Hani örgü, el
işi bilirse fena olmaz. Fazla güzel olmasın. Zararı yok.
Çirkin de olmasın. Güzeller havalı olur. Herkesi beğen-
mezler. 
Nurcan Hanım şöyle bir düşündü. Arkadaşına biraz daha
sokularak: 
- Bizim bir tanıdığın kızı var, dedi. İsterseniz ona bir baka-
lım. Liseyi bitirdi ama üniverite sınavını kazanamadı. İki
yıldır evde oturuyor. Yüksek öğretimden umutlarını kesti-
ler artık. Hayırlı bir kısmet çıkarsa kızlarını başgöz etmek
istiyorlar. İyi ailedirler. Halleri vakitleri yerinde. 
Semiha Hanım dudak  büktü: 
- Kızlarını bize verirler mi acaba? diye sordu. 
Nurcan Hanım, “Sizden iyisini mi bulacaklar?” diye
arkadaşının yüreğine su serpti. 
Semiha Hanım düşünceli düşünceli: 
- Kiminin gözü yükseklerde oluyor. Doktor, mühendis
diyor da başka bir şey demiyor. Gerçi oğlum onlardan
daha fazla kazanıyor, ama çoğu insan etiket  peşinde.
Damadıyla övünmek istiyor, diye konuştu. 
- Doktorun, mühendisin modası geçti kardeş, diye arka-
daşının sözünü kesti Nurcan Hanım. Çoğu, iş bulamıyor.
Bulsa bile fazla para kazanamıyorlar. Devlet memuru
maaşına talim ediyorlar. Bir de doğuya gönderildiler
miydi, uzun yıllar evladına hasret kalırsın.
Semiha Hanım’ın yüzü güldü: 
- Benim oğlumun oraya buraya gidip kalma sıkıntısı yok,
dedi. Serbest meslek sahibi. Evleneceği  kızı doğuya
değil, Bodrum’a, Didim’e götürür. 
- Öyleyse oldu bu iş. 
- Sen önceden kız tarafının ağzını bir ara bakalım. 
- Orasını bana  bırak sen. Bu iş olursa beni unutmazsın
değil mi? 
- Hiç unutur muyum ayol? İstediğin yerde ziafet çekerim
sana. 
Nurcan Hanım güldü: 
- Şaka ettim kız şaka, dedi. Böyle işlere aracılık etmek

sevaptır. Tek düşüncem o. Senden bir şey bekldiğim yok.
Bir yuva kurulsun. İki genç yuvalarında mutlu olsunlar.
Anne babaları da sevinsin, bana minnet duysun.
Bu konuşmalardan sonra bir süre geçti. Nurcan Hanım
görevini yaptı. Oğlan tarafını övdü, göklere çıkardı.
Kızını istemeye gideceklerini söyledi. “Bu fırsatı kaçır-
mayın ha! Bir daha ele geçmez böylesi” dedi. Kızın anne-
si buna çok sevindi. Nurcan Hanım’ın sırtını okşadı: 
- Hadi bitir şu işi de, dile benden ne dileren, dedi.
Nurcan Hanım, mahçup mahçup önüne baktı: 
- Ayol senden bir şey isteyen mi var? Maksat bir yuva
kurulsun. Kızın evde kalmasın. Sen de bir yükten kurtul,
diye konuştu.
Eve görücüler geleceği gün, annesi kızını bir kenara
çekti: 
- Bu ne pasaklılık kız? diye bağırdı. Bugün eve görücüler
gelecek. Üstüne çekidüzen ver. İyi hazırlan. Bu da bir
sınavdır. Hem öyle bir sınav ki, okuldaki sınavlara benze-
mez. Okuldaki sınavda zayıf alırsan çalışır kurtarırsın,
ama bu sınavda bir zayıf aldın mıydı, bir daha zor kurta-
rırsın. Adın çıkar dokuza, inmez sekize. Oğlan anaları
titizdir, kusur ararlar.
Kız omuzlarını silkti: 
- Onlar önce kendi kusurlarına baksınlar. 
Anne çileden çıktı: 
- Bu sınavdan yüzünün akıyla çıkmazsan görürsün günü-
nü, diye bağırdı. Bugün seni görmeye geliyorlar.
Yüzümüzü kara çıkarmak mı istiyorsun?  
- Gelirse gelsinler. Bana ne? 
- Kız o ne biçim laf? Gelenler bana değil, sana geliyorlar. 
- Beni olduğum gibi kabul etsinler. 
- Bırak bu palavraları. Kim kimi olduğu gibi kabul ediyor
ki? Kız dediğin kendisini satmasını bilmeli, kendini iyi,
güzel  göstermeli, hoşa gitmeli. Üstüne güzel bir şey giy,
biraz süslen, makyaj yap, saçını düzelt. 
- Ben satılık mal değilim. 
- Başlık parası istemiyoruz ki. Niye mal olasın? Açtırma
benim ağzımı. Büyük sözü dinle. Eve gelen görücülere,
kim olursa olsun, iyi davranılır. Bir kusurunu bulurlarsa,
kusur ağızdan ağıza yayılır, ömür boyu evde kalırsın val-
lahi. İnsanların diline düşeceğine kireç kuyusuna düş daha
iyi. Hadi benim güzel kızım. Söz dinle de, yap dediğimi. 
- Ya ben kendilerini beğenmez, kusurlarını bulursam... 
- Olsun. Gene de iyi davranmalı, kendini iyi tanıtmalısın.
Hadi çabuk ol. Neredeyse gelecekler. Dediklerini dinle-
riz. Uygun görmezsek hayır deriz. Öyle her isteyene kızı-
mızı verecek değiliz ya. Kız evi, naz evi.
Kız yüzünü  buruşturdu: 
- Tamam, tamam. Hazırlanıyoruz işte, diyerek hazırlan-
maya gitti.  

Erhan TIĞLI
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100 години от рождението на 
Хасан Кочоглу

Ðåñòàâðèðàò
200-ãîäèøíà äæàìèÿ
Кметът на община Ардино Ресми
Мурад се срещна с представите-
ли на Инициативния комитет за
набиране на средства за реста-
вриране на джамията в село
Любино, която е една от най-ста-
рите в района.
Председателят на Инициативния
комитет Салих Бахтияр съобщи, че
в откритата дарителска сметка за
набиране на средства,
необходими за реставра-
цията на молитвения
дом, вече са постъпили
около 10 000 лева. Той
уточни, че събраната
сума не е голяма, но е
достатъчна, за да се из-
вършват ремонтни дей-
ности. Като най-неотлож-
на на този етап той посо-
чи реставрацията на цялата покрив-
на конструкция, както и дейности
по самата сграда, без да се наруша-
ва автентичния й вид. Целта е обек-

тът да бъде съхранен, ремонтиран и
използван.
Кметът Мурад поздрави инициато-
рите за благородната им мисия.
„Любино е много красиво и китно
родопско селце. Радвам се, че се
стремите да запазите духовните
ценности в него“, каза общинският
кмет. Той предложи на членовете
на инициативната грпа да запазят

каменната покривна конструкция
на молитвения дом. „Джамиите са
символи на нашата религия. Надя-
вам се вашата инициатива да бъде

На 14 юли се навършиха
100 години от рождението
на Хасан Кочоглу
(14.07.1918 – 02.10.1996) -
бележита личност на
Ардино през ХХ век.
Природно интелигентна
личност, за когото никой
не мислеше какво е завър-
шил и каква диплома има.
Защото независимо в каква
област се изявява, с присъ-
ствието си в публичното
пространство излъчваше
интелигентност и природ-
на култура. 
В две области остави дъл-

бока диря. 
От една страна беше един
от най-известните тютюно-
производители, вещ позна-
вач на златото на източно-
родопските ниви. Славата
му на високодобивник и
орденоносец обиколи стра-
ната. Опитът му беше обект
на журналистически и про-
фесионален интерес не
само в местните и регио-
нални, но и в централните
медии. Беше герой на
книги, в които трудолюби-
вото му семейството осно-
вателно се възхваляваше

като водещо в производ-
ството на висококачествен
тютюн.
От друга страна, Хасан
Кочоглу беше надарен музи-
кант, самоук-цигулар, един
от основателите на турския
ансамбъл към Читалището в
града още от 1948 година.
Беше духовната „първа ци-
гулка“ на самодейността -
мотивираше, даваше кураж
на всеки, пожелал да се влее
в редиците на солистите и
музикантите на турския
ансамбъл (в това число на
пишещия тези редове).

пример за други населени места на
територията на общината“, каза
още Ресми Мурад.
Джамията в Любино е на два
етажа. Уникалната архитектурна
сграда е изградена преди два века,
около 1808 г. от местни майстори-
строители.
Дарителските средства за рестав-
риране на храма се събират в бъл-
гарски левове в банкова сметка:

IBAN:
BG88STSA93000024707607,

BIC: STSABGSF

И в културната област бе-
ше носител на високи пра-
вителствени отличия. 
Покланяме се дълбоко пред
забележителното му дело
като стопански и култу-
рен деец! 
Да почива в мир!

Селяхидин
КАРАБАШЕВ
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Мевлидът има спе-
циално място в
духовно-културния
живот на  мюсюлма-
ните в община Арди-
но. Тази традиция е
запазена непокътна-
та дори в най-тежки-
те и тъмни времена.
Затова и днес се отда-
ва голямо значение
на мевлида, който
сплотява мюсюлма-
ните и ги обогатява в
духовно отношение,
споделяйки добри чувства. Съдържанието на
организирания мевлид се състои от четене на
айети от Корана, части от Мевлид-и шериф и
произнасяне на слова, прославящи пророка
Мухаммед.
През летните месеци в отделни ардински села и
махали, както и в емблематични места се орга-
низират и провеждат мевлиди. 
Ето и нашата хроника за част от проведените
мевлиди в Ардинско:  

ÊÊóóððááààíí--ììååââëëèèää ââ ÄÄèèààììààííääîîââîî
Над 1000 души участваха в традиционно организи-
рания курбан-мевлид в кв. Диамандово. Религиоз-

ното събитие се прове-
де в местността „Кур-
банище“ (Курбан йери).
Духовници, водени от
Ерхан Реджеб, намест-
ник-мюфтия в Ардино
и имамина на местната
джамия Мюмюн Мех-
мед четоха айети от
Свещения Коран и Мев-
лид-и шериф. А моми-
чета от летните курсо-
ве за изучаване на
Корана в Диамандово
изпяха религиозни пес-

ни (илахита).
Всички присъстващи бяха нагостени с 16 казана
пилаф, сготвени от местните майстори Мюмюн
Мюдюр и Мюмюн Бекир. 
Организатор на проявата бе джамийското настоя-
телство в кв. „Диамандово“ със съдействието на
дарители. 

ÌÌååââëëèèää ââ ÄÄååëëèèììååõõììååòòëëååðð
Стотици души се събраха на мевлид, организиран от
жителите на приградските квартали Делимехмет-
лер, Ефендилер и Здравец. Местни духовници, воде-
ни от имамина на Бял извор Арслан Хайрула четоха
айети от Корана и се помолиха за здраве и берекет.

ÌÌååââëëèèääèèòòåå ââ ÀÀððääèèííññêêîî

ÊÊììååòòúúòò ííàà îîááùùèèííààòòàà ÐÐååññììèè ÌÌóóððààää ååêêèèïïííîî ïïîîääêêððååïïÿÿ,, ííààññúúðð÷÷ààââàà 
èè ïïîîääïïîîììààããàà ääóóõõîîââííîî--êêóóëëòòóóððííèèòòåå èèííèèööèèààòòèèââèè êêààêêòòîî ííàà 
ììþþññþþëëììààííññêêààòòàà îîááùùííîîññòò,, òòààêêàà èè ííàà õõððèèññòòèèÿÿííññêêààòòàà..

ÒÒððààääèèööèèÿÿ
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Всички присъстващи бяха нагостени с три казана
пилаф, приготвен от дългогодишния майстор-го-
твач от Ардино Мюмюн - Гочка.
Председателят на организационния екип на мевли-
да Мюмюн Коджаман изказва своите искрени бла-
годарности на всички, подпомогнали финансово
ритуала.

ÌÌååââëëèèää ââ ÒÒúúððííîîññëëèèââêêàà
Мевлид за здраве и берекет събра стотици от село
Търносливка, околните села Ахрянско, Родопско и
изселници, пристигнали от Турция и Западна Евро-
па.
Традиционният религиозен ритуал се проведе в
местността „Караю-
мер йери“. Местни
духовници, водени от
имамина на аринската
джамия Орхан Якуб,
четоха айети от Све-
щения Коран и
Мевлид-и шериф.
Всички присъстващи
бяха нагостени с 5
казана пилаф, сготвен
от майстор-готвача
Фикрет Джила от Бял
извор. Организатор на
религиозната проява
бе кметство Търносливка. Кметът Джемал Сали
изказва сърдечна благодарност на спонсорите и
местните жители за оказаната финансова и морална
подкрепа за изрдно организирани мевлид.

ÌÌååââëëèèää ââ ÊÊààððààïïúúííààðð
Традиционен мевлид за здраве и берекет събра над
1 500 мюсюлмани и християни в местността „Кара-
пънар“ край  Ардино. Духовници, водени от Насуф
Насуф, наместник-мюфтия в Крумовград и имами-
на на ардинската джамия Орхан Якуб, четоха зна-
мения (айети) от Свещения Коран – сура Хашър. В
своето изказване наместник-мюфтията Насуф
Насуф подчерта, че мевлидите са поводи за сплотя-

ване на единството и заедността на хората.
Религиозният обред бе организиран от местното
джамийско настоятелство и със съдействието на
община Ардино, както и на местни бизнесмени,
Сдружението за култура и сътрудничество „Балкан-
лълар” (Балканци) в побратимената община Картал,
Истанбул. 
Всички присъстващи бяха нагостени с 20 казана
пилаф. От вкусното ястие бе изпратено в болницата
и Защитеното жилище, а останалото количество
пилаф бе раздадено за домовете.
На религиозното събитие присъстваха област-
ният председател на ДПС Изет Шабан, зам.-
председателите на земляческото сдружение за

култура и сътрудни-
чество в Бурса Ол-
джай Джошкун и Ал-
пер Коч, землякът
екс депутат Хаяти
Коркмаз, председате-
лят на сдружение
„ Б а л к а н л ъ л а р ”
Олджай Юзгьон и на
изселническата орга-
низация „Халларлъл-
ар” Ръфат Ягджъ. Тук
бе и цялото общин-
ско ръководство на
Ардино.

От името на всички ардинчани организаторите бла-
годарят на спонсорите и местните бизнесмени,
които всяка година подкрепят финансово религиоз-
ния празник.
Спонсори на мевлида:
Сдружение „Балканлълар“ Картал/Истанбул - 1 300
евро, Ресми Мурад - 320 кг ориз, Кемал Алиев -
1000 бр. айран, Сулхи Байкал - 500 лв., Баяр Ко-
рай - 300 лв., Евгин Шефкедов - 300 лв. Метин
Солак - 200 лв., Гюрсел Емин - 100 лв., Ейваз Фах-
рединов - 100 лв., Атанас Хаджиев - 100 лв., Сей-
фуллах Мутен - 50 лв., Шенол Хюсеин - 50 лв.,
Шахин Байрамов - 500 бр. айран, Адам Персенски -
500 бр. айран и Слави Аврамов - 300 бр. хляб.
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Встъпителна конфе-
ренция за представя-
не на проект „Под-
крепа за социално
включване на лица
от уязвими групи в
община Ардино чрез
социално предприе-
мачество“ се проведе
на 4 юли в заседател-
ната зала на община-
та. На нея присъства-
ха кметът на община-
та Ресми Мурад, пред-
седателят на общинския съвет Сезгин Байрам,
кметове на населени места, служители и други.
Проектът за социално включване на лица от уязви-
ми групи в община Ардино чрез социално предприе-
мачество се реализира по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. Той е на стойност
390 889,80 лв., като 85% се осигурява от Европей-
ския социален фонд и 15% от националния бюджет.
Ръководителят на проекта представи своя екип и бла-
годари на ръководството на общината в лицето на
кмета Ресми Мурад за неизменната им подкрепа към
работата на социалните институции в общината.
Дейностите по проекта са насочени към разширяване
на съществуващото общинско предприятие „Център
за услуги в домашна среда” в община Ардино. Целта
му е за улесняване на достъпа до заетост и осигурява-
не на подкрепа за социално включване на уязвими
групи и създаване на подходящи условия за реализа-
ция в сферата на социалната икономика в общината.
Основните дейности по проекта са психологично под-
помагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за
включване в заетост, социална и професионална инте-
грация на представителите на уязвимите групи в сек-
тора на социалната политика, Общинско предприятие
„Център за услуги в домашна среда“, подкрепа за
осигуряване на заетост за период 12 месеца, осигуря-
ване на наставник от работодателя за новонаети лица,
оборудване на новосъздадени работни места, адапти-

рани за лица с увреж-
дания и извършване на
ремонт на помещения-
та, проучване на тър-
сенето и възможности-
те за пазарна реализа-
ция на изработените
стоки и предоставени-
те услуги, социален
маркетинг и популяри-
зиране на социалната
икономика и социал-
ното включване.
В резултат на изпъл-

нение на проекта ще бъдат осигурени работни
места с продължителност 12 месеца за следните
длъжности: работник, ръчна изработка на изделия
от дърво (4 души), работник, ръчна изработка на
текстилни изделия - (7 души), работник, ръчна
изработка на хартиени изделия (5 души), помощ-
ник, кухня (4 души), общ работник (7 души), съби-
рач, отпадъци разделно (5 души).
Изработването на стоките и предоставянето на услу-
гите ще се извършват с подкрепата и съдействието
на мултидисциплинарен екип от приложни специа-
листи, наставници и управителя на социалното
предприятие. Изработените стоки и предоставяните
услуги ще бъдат с утвърдени цени от Общински
съвет - Ардино.
Като цяло проекта е насочен към хората с увреждания
и лица в неравностойно положение на пазара на труда
и други социално изключени лица на територията на
общината.
Лицата от целевата група ще получат подкрепа за
формиране на трудови навици и съдействие за нами-
ране на работа с цел създаване на условия за устойчи-
ва трудова заетост.
Чрез социалната икономика и социалното предприе-
мачество, ще се разрешат част от съществуващите
остри проблеми, свързани с безработицата и трудова-
та заетост на уязвимите групи в общината. Проектът е
с продължителност 15 месеца.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÕÀ ÍÎÂ ÏÐÎÅÊÒ ÇÀ ÑÎÖÈÀËÍÎ
ÂÊËÞÂÀÍÅ ÍÀ ËÈÖÀ ÎÒ ÓßÇÂÈÌÈ ÃÐÓÏÈ
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Кметът на община Ардино Ресми
Мурад връчи сертификати на 11 едина-
десетокластници от СУ „Васил
Левски“, завършили успешно учебната
си практика в рамките на проект
„Ученически практики”, реализиран с
финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж”. Община
Ардино и Многопрофилната болница
за активно лечение  бяха партьори на
училището за провеждане на практиче-
ско обучение.
„Ученическата практика е един траен
спомен в човешкото съзнание. Надявам
се, че обучението тук ви е дало полезен
практически опит, самочувствие и уме-
ние за работа в екип и то ще остане във
вашето съзнание като един хубав спо-
мен“, заяви Ресми Мурад.
Той пожела на младите хора успешно
завършване на средното им образова-
ние. „Знанията, които се придобиват в
училище са основата на успеха. Ако
имате здрава основа, вие ще бъдете
сигурни и убедени в знанията си и със
самочувствие ще отидете на работното
си място“, посочи още Мурад.

Събитието се проведе в заседателната
зала на общината. На него присъстваха
директорът на СУ „Васил Левски“
Аника Петрова, консултантът на про-
екта Фиданка Кисьова, наблюдаващият
учител Мелихат Сали, както и настав-
ниците от общинската администрация
и болницата Фатме Хаджисаид и
Либуша Цветкова.
Директорът на училището Аника

Петрова благодари на общинския кмет
Ресми Мурад и управителя на лечебно-
то заведение д-р Гюнер Осман за
съдействието им при реализирането на
ученическата практика в реална работ-
на среда. Пожела успех на учениците в
бъдещата им професионална реализа-
ция. 
Всички ученици ще получат стипендия
в размер на 300 лв.

Стъпка в професионалната реализация
Практика в реална работна среда упражниха единадесетокласници

За поредна година Джемил Хасан от Ардино превръща
двора на къщата си в цъфтящ оазис с най-различни видове
цветя. В цветната му градина има лалета, лилиум, иглика,
нарцис, божур, които красят дома му от май до октомври.
„Човек, когато има желание, може да отглежда всичко. Само
да иска. От малък обичам да отглеждам със собствените си
ръце цветя в съдове. В двора имам и лимоново дръвче в сак-

сия, чийто листа
пречистват въздуха
и убиват голямо
количество от бак-
териите в него“,
казва бай Джемил.
Питаме го как успя-
ва да се грижи за
тях. Родопчанинът
споделя, че хората,
които обичат цветя-
та винаги намират
време да се грижат
за тях. Тайната спо-
ред него е в любов-
та към цветята и
природата.

За поредна година 53-годишният очен специалист от ардин-
ското село Млечино д-р Еркин Осман стана победител в
шахматния турнир за аматьори на традиционния селищен
празник в Млечино. На второ място с равен брой точки в
състезанието се
класираха Ерсин
Мюмюнали от
Ябълковец и
Мюмюн Ерхан от
Млечино. 
В състезанието
участваха 10
шахматисти от
р а й о н а .
Ограничение за
възрастта няма-
ше. Играеше се
всеки срещу всеки. Много добри впечатления с играта си
оставиха още 82-годишният Абдурахман Якубов от
Ябълковец и Хюсеин Кьороглу от Измир.
Призьорите бяха наградени с парични награди от кмета на
Млечино Гюлистан Садула.
Организатор на проявата бе местното читалище „Любен
Каравелов“.

Бай Джемил превърна
двора си в цъфтящ оазис

Медик спечели шахматния
турнир в Млечино
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ПОЕЗИЯ

ФОТОХРОНИКА

Христо ГАНОВ

СЕМЕЙНА ИСТОРИЯ
Нали се обичаме, а защо денонощно 
като куче и котка сме във вечна вражда.
Ето - без повод почва канонадата мощна...
Това не е любов, а война...

Само някой да закъснее и се събужда 
съмнението - кибритът на всеки раздор.
И ревността сляпа тъмни инстинкти възбужда.
Това не е любов, а затвор...

Свързваме двата края. Дори пари остават.
Но парите проклети са най-страшния звяр.
И взаимните обвинения се разгарят.
Това не е любов, а пазар...

Нервите ни се късат, от нищо се стряскаме,
препускаме като луди и няма покой.
И не стига време за добра дума и ласка.
Това не е любов, а двубой...

Но децата растат и ни свързват все по-здраво - 
тежък, но желан и сладък е този хомот.
И след толкоз години ще ти кажа направо: 
това не е любов, а Живот.

● Кметът на община Ардино Ресми
Мурад прие делегация от Сдру-
жението за култура и сътрудничест-
во „Егридерелилер" в Бурса, водена
от зам.-председателите Олджай
Джошкун и Алпер Коч. Те бяха при-
ети и от председателя на Общинския
съвет Сезгин Байрам. В деловите
разговори, посветени на ползотвор-
ното сътрдничество, участва и
Наджи Кале - общински съветник в
местния парламент в побратимената
община Нилюфер.  

Кметът Ресми Мурад и председате-
лят Сезгин Байрам изказаха голяма-
та си благодарност към ръководство-
то на земляческата общност за вни-
манието, което отделя към проб-
лемите на местните жители.

● За поредна година Сдружението за
култура и сътрудничество „Егри-
дерелилер” от Бурса организира дари-
телска дейност в Ардино. Този път зем-
ляците дариха спални коплекти за нуж-

дите на потребителите от Защитеното
жилище за хора с умствена изостана-
лост и Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания. Хуманитарната
помощ бе  връчена от зам.-председате-
лите  на Сдружението Олджай Джош-
кун и Алпер Коч.
„Винаги ще бъдем съпричастни към
проблемите на лицата със специфични
нужди”, заяви Олджай Джошкун.

● Кметът на община Ардино Ресми
Мурад лично провери докъде са
стигнали ремонтните работи при
асфалтирането на още километър на
отсечката от с. Дядовци до Дя-
волския мост. Той отбеляза, че под-
обряването на туристическата ин-
фраструктура е приоритетна дей-
ност в работата на общинското ръко-
водство. „Когато работиш със сърце
и душа, целите се постигат, а мечти-
те се превръщат в реалност. Целта
ни е недвижимото културно наслед-
ство, което се намира на територията
на общината, да е достъпно за турис-
тите и посетителите“, подчерта
общинският кмет.

Саффет ЕРЕН

*  *  *
обичта 
оставила пътечки от сълзи
сега кехлибарено мълчи
в планините ни безлюдни 

*  *  *
калинка се люлее
върху крилце 
на пеперуда
и пее


