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Кметът Ресми МУРАД:
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КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ
СТИГАТ ДО ПОВЕЧЕ ХОРА

Уважаеми гости на Ардино!
Драги съграждани!
Скъпи деца и младежи!
Уважаеми госпожи и господа !
Приятели !
Отново сме заедно в тези слънчеви
септемврийски дни!
И слънцето изобщо не е „измислено“, както пее Лили Иванова в
песента си „Панаири“, а е толкова
истинско! Сякаш беше вчера, когато
през миналата година си обещахме
тази среща на връх шестдесетия
юбилей на ардинските панаири!
Панаирите са били не само пазари за
обмяна и покупко-продажба на

стоки, но и места за активни контакти и широка изява на творческия дух
на хората. Те са възможност да се
видят особеностите в бита и културата на общностите на дадена територия, техния съвместен живот в
трудовите им делници и способността им да съпреживяват празниците
си. Именно за това дните на панаира
за нас са и празници на културата и
творческия ентусиазъм на всички
поколения.
на стр. 3

Новата учебна година стартира

Новата учебна година бе открита
тържествено в СУ „Васил Левски“
в Ардино. Гости на празненството
бяха кметът на общината Ресми
Мурад, председателят на общинския съвет Сезгин Байрaм, областният председател на ДПС Изет
Шабан. Празникът на най-голямото ардинско училище започна с
издигането на националния флаг и
посрещане на училищното знаме.
„Скъпи ученици, служейки на вас,

в броя

Празник
Делови свят
Традиция
Роден край
Публичност
Фейлетон
Детски свят
Зона

Септемврийските културни празници на Ардино включваха много
инициативи и протекоха в рамките на 3 дни. Гостуваха ни танцови
и певчески формации от побратимената ни община Картал, от
Пловдив, Мадан, Крумовград.
Изявиха се и нашите местни дарования. Спортната програма също
предизвика много емоции за футболисти, тенисисти, шахматисти...
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Приложение на турски език - 7-10

ще раздаваме и осъществяваме
самите себе си, давайки ви не само
своите знания, но и своята човечност, като не забравяме, че нашата
първа задача е да образоваме и възпитаваме качествено децата на
България, за да бъдат те равностойни и конкурентоспособни в страните от Европейския съюз“, каза в
приветствието си директорът на
учебното заведение Аника Петрова,
след което по стар български обичай, лисна менче със здравец, за да
върви по вода на учениците новата
учебна година.
на стр. 4
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ÏÐÀÇÍÈÊ

Êîíöåðò íà
Åìè Ñòàìáîëîâà

В рамките на традиционните есенни културни празници
емблематичната поп-фолк певица Еми Стамболова изнесе
концерт в Ардино. Легендарната изпълнителка предизвика
истински фурор сред феновете й, които се събраха да я слушат в центъра на града. Над един час тя зарадва почитателите си с микс от най-добрите си хитове - баладите: „Ако те
има“, „Птица бяла”, „Не прекрачвай прага”, „Продадена
душа”... В централния площад на града се изви кръшно хоро.
В него се включи и кметът на общината Ресми Мурад.
„Не подозирах, че имам толкова почитатели в Ардино.
Родопчаните са прекрасни хора. Надявам се в най-близко
време отново да имам възможност да се срещнем”, каза
Еми Стамболова.

Âåòåðàíèòå íà „Àâðîðà“
âäèãíàõà êóïàòà íà Àðäèíî

За трета поредна година пенсионерския футболен клуб
„Аврора” от Ардино, с капитан Метин Мустафов, спечели
традиционния турнир по футбол на малки врати по време на
панаира. Във финалната среща ардинските ветерани победиха с 4:1 младия
тим на „Детелина“ от Ардино.
Четирите попадения за успеха
реализира Гюнер
Бекир - Гюни.
Голът за „Детелина“ реализира
Толга Хатиб. На
трето място се
класира тимът на „Вардар“ от Млечино.
За голмайстор и най-добър футболист на турнира бе отличен
Гюнер Бекир - Гюни, който реализира седем гола, а за найдобър вратар бе обявен Метин Мустафов.
Отборът на „Аврора“ игра в състав: Метин Мустафов, Ерхан
Салиев, Гюнер Бекир, Гюнай Кaрабекиров, Бахар Реджебов
и Емил Маринов. Победителите бяха наградени от младия
бизнесмен Ахмед Солак.
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Ïåíñèîíåð ñïå÷åëè
øàõìàòíèÿ òóðíèð

79-годишният пенсионер Хакиф Али от Малка Ябълка
стана победител в шахматния турнир за аматьори, който се
проведе в памет на Хикмет Таибов-Кънчо. На второ място
се класира д-р Недим Исмаилов от Ардино, а трети остана
Мюмюн Ерхан от Млечино.
В надпреварата се включиха 12 шахматисти от района.
Организатори на традиционния турнир бяха местният клуб
за спорт с ученици „Алада” и Община Ардино. С едноминутно мълчание и свеждане на глави участниците почетоха паметта на Хикмет Таибов - Кънчо и починалия наскоро Реджеб Еминов - дългогодишен учител по физкултура
и спорт.
Кметът Ресми Мурад направи символичния първи ход в
спортната надпревара. Той пожела спортменска игра на
всички шахматисти и сърдечно съчувствие към почетените.
Хакиф Али за пръв път печели шахматен турнир в Ардино.
Той играе древната игра повече от 65 години. Досега е спечелил шахматни турнири в Млечино, Долно Прахово и
Кобиляне. „Стана много хубав и оспорван турнир. Играя
шах от малък. Първият ми учител бе Рамадан Саличауш
от Червена скала, а любимият ми шахматист е бившият
световен шампион Анатолий Карпов”, сподели Хакиф Али.

Òóðíèð ïî òåíèñ íà ìàñà çà äåöà

Â Àðäèíî ñå ïðîâåäå
ãðàäñêè òóðíèð ïî òåíèñ
íà ìàñà çà äåöà. Îðãàíèçàòîð íà íàäïðåâàðàòà
áå Öåíòúðúò çà ïîäêðåïà
çà
ëè÷íîñòíîòî
ðàçâèòèå, ñ ðúêîâîäèòåë
ì.ñ. Éîðäàíêà Êîëåâà.
Ó÷àñòíèöè áÿõà òåíèñèñòèòå è òåíèñèñòêèòå äî
12 ãîäèíè îò ÑÊÒÌ Þíàê. Ñðåä ñìÿõ, çàáàâà è ñïîðòñìåíñêè
õúñ, äåöàòà ïîêàçàõà óìåíèÿ è æåëàíèå äà ñïîðòóâàò àêòèâíî.
Ïðè ìîì÷åòàòà íà ïúðâî ìÿñòî ñå êëàñèðà Íóðêàí Õàëèëõîäæà.
Âúâ ôèíàëíàòà ñðåùà òîé ïîáåäè ñúîòáîðíèêà ñè Äæåíãèç Âàñâèåâ. Íà òðåòî ìÿñòî ñå êëàñèðàõà Ñòèâúí Àäåâ è Àðäà Ñîëàê.
Ïðè ìîìè÷åòàòà ïîáåäèòåëêà ñòàíà Äàíèåëà Ñóð÷åâà, íà âòîðà
è òðåòà ïîçèöèÿ ñå íàðåäèõà Áåðèí Þçêàí è Ñå÷èë Ôåéçóëîâà.
Äåöàòà ïîëó÷èõà íàãðàäíè ïîäàðúöè. Òå áÿõà âðú÷åíè îò êìåòà
íà îáùèíàòà Ðåñìè Ìóðàä, ïðåäñåäàòåëÿ íà îáùèíñêèÿ ñúâåò
Ñåçãèí Áàéðàì è çàì.-ïðåäñåäàòåëÿ íà ñäðóæåíèåòî çà êóëòóðíî
ñúòðóäíè÷åñòâî Åãðèäåðåëèëåð Îëäæàé Äæîøêóí.
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ÏÐÀÇÍÈÊ

Êìåòúò Ðåñìè ÌÓÐÀÄ:

ÊÓËÒÓÐÍÈÒÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
ÑÒÈÃÀÒ ÄÎ ÏÎÂÅ×Å ÕÎÐÀ
от стр. 1

От друга гледна точка, тези дни са
своеобразен финал или заключително събитие на проведените в
общината селищни празници и
събори, проведени през това лято в
почти всяко село.
На повечето от тях бяхме заедно.
На традиционните мевлиди отправихме молитвите си към Всевишния за здраве, берекет и благоден-

ствие. Наред с това селищните
празници имаха богати културни и
спортни програми. Станаха и своеобразни землячески срещи - сборове. Хора, които по една или друга
причина са далеч от родните си
места, имат възможност да се срещнат със своите близки, роднини и
приятели.
Нашият празник през тези дни
отново има изключително богата
програма. Гостуват ни танцови и
певчески формации от побратимената ни община Картал, от Пловдив, Мадан, Крумовград. Ще се
изявят и нашите местни дарования
в състави към Общинския център
за подкрепа на личностното развитие на децата, от Народно читалище „Родопска искра“ - Ардино.

Организационният екип се е погрижил музикалната част и изпълнителите да отговорят
на най-разнообразни очаквания на
всички поколения
ценители.
Спортната програма ще предизвика
много емоции за
футболисти, тенисисти и шахматисти, с подобаващ
награден фонд, който се постарахме да осигурим за най-добрите.
В навечерието сме на първия учебен ден - щафетата на есенните
културни празници ще бъде предадена на един от най-истинските
празници на духовността, а именно
откриването на новата учебна година. Нека тя бъде много успешна и
плодотворна за всички деца в Детските градини и учениците в училищата на Общината, за педагогическите колективи.
Сред нас отново са нашите приятели от побратимените ни общини
Нилюфер и Картал; от „нашето“
сдружение „Егридерелилер“ в
Бурса, „Балканлълар“ - Картал.
Празниците и радостта от тях стават двойни, когато са споделени от
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приятели и скъпи
гости. Тяхната съпричастност към нашите
прояви и инициативи
ни окриля, братското
им рамо ни зарежда с
позитивна енергия.
Културните ни празници са за обединяване на хората. Няма да
се делим по никакъв признак. Трудим се и творим заедно. Заедно ще
се радваме на плодовете на труда и
творчеството си. В градината на
общия ни дом всички цветя са красиви по своему.
Отворете сърцата си за богато и
интересно общуване. Благородството и взаимното уважение са
присъщи на хора не с „мутки“
(малки), а с големи сърца.
Гостите на града ни да се чувстват
като у дома си. Народът казва:
гостът идва с девет късмета, консумира само един и си тръгва, оставяйки на домакина другите осем
късмета.
Обикновено Майските и Есенните
ни празници са по-наситени на
културни прояви, но те в никакъв
случай не са кампанийни и самоцелни. Културният живот в града и
общината е постоянна величина,
въпрос на системни усилия на
Общината културните ценности да
стигат до повече хора.
С огромно удоволствие откривам
Есенните културни празници
„Ардино - 2018“ и от все сърце ви
пожелавам отлично настроение!
Благодаря ви за вниманието!
Слово, произнесено на
14 септември 2018 г.

Новата учебна
година стартира

ÄÅËÎÂÈ ÑÂßÒ
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от стр. 1
Звънецът удари за 450 ученици. По
традиция първокласниците прекрачиха училищния праг през шестица, оформена от цветя.
От свое име и от името на председателят на местния парламент
Сезгин Байрям кметът на общината
Ресми Мурад прочете поздравителен адрес до учениците и учителите. В него двамата ръководители
уверяват, че в тяхно лице и в общината като институция ще намерят

подкрепа и разбиране по всички
въпроси, които са
свързани с учебно-възпитателния
процес. Те изпратиха поздравителни адреси и до
другите училища на територията на
общината.
Поздравителни адреси по повод
началото на новата учебна година в
СУ „Васил Левски“ бяха получени
и от председателя на Народното

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

К

метът на община Ардино
Ресми Мурад бе гост на 28-то
издание на ежегодния фестивал на културата и изкуството
„Карагьоз Какава” по покана на
кмета на побратимената турска
община Къркларели Мехмет Сиям
Кесимоглу.
Ресми Мурад се включи в празничното шествие, което премина през главните улици на Къркларели. Фолклорни групи за народни танци от България, Македония, Румъния, Гърция,
Черна гора представиха различните
Балкански национални култури.
Фестивалът приключи с традиционното запалване на „Огъня на мира”.
По-рано Ресми Мурад проведе работна среща с кмета Мехмет Сиям Кесимоглу. Двамата обсъдиха възможностите за развитие на двустранните
отношения. Кметът Мурад връчи на
колегата си спецаиално изготвен
сувенир, който съдържа символите
на общината - Дяволски мост, Орлови скали, Родопския силивряк.

Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÂÃÓÑÒ-ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ 2018

събрание Цвета Караянчева и просветната деятелка и бивш кмет на
община Ардино (мандат 1975-79 г.)
Йорданка Аянова.
50 първокласници получиха по една
детска книга, с лично послание от
кмета на общината Ресми Мурад.

ÊÀÌÏÀÍÈß

С

лужители от общинската администрация в Ардино, водени от
кмета Ресми Мурад и председателя на общинския съвет Сезгин Байрам, почистиха пътя към местността
„Карапънар“ край с. Правдолюб. Акцията бе в рамките на националната кампания на БТВ „Да изчистим България
заедно”.
Събрани бяха десетки чували с множе-

О

ство разпилени боклуци, сред които
имаше найлонови торбички, пластмасови бутилки, различни битови отпадъци, автомобилни гуми. Осигурени
бяха ръкавици и торби за участниците
в инициативата.
„Да изчистим България” е най-големият обществен проект у нас и ардинската администрация участва активно
в него от самото му начало през 2011 г.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

бщият фонд на читалищните
библиотеки в община Ардино
наброява над 95 000 тома книги.
Това сочат статистическите данни за
дейността на читалищните библиотеки в Кърджалийска област за 2017
година. Най-богатата читалищна библиотека е в град Ардино с 22 848
тома, следват читалищните библиотеки в Жълтуша - 12 639 тома, Горно
Прахово - 10 025 и Ленище - 9 658
тома. Най-малко книги има в библиотеката в Ахрянско - 600 тома. Наймного регистрирани читатели има в

градската библиотека в Ардино - 346,
следват Млечино - 156, Жълтуша - 113.
Най-малко на брой са читателите в
Сухово и Ахрянско.
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ÒÐÀÄÈÖÈß
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Åæåãîäíè ñåëèùíè ñúáîðè â
Áàøåâî

За 16-а поредна година в Башево се проведе традиционният събор, организиран от кметството, читалището и
земляческите организации. На празника се стекоха
много съборяни
и от околните
села. Дойдоха и
гурбетчии от различни краища на
света, за да се
видят с близки и
роднини.
Кметът на Башево Мюрен Сали откри празника. В своето приветствие
той сърдечно благодари на всички, които са оказали
финансова и морална подкрепа.
Общинскит кмет Ресми Мурад поздрави башевци за тяхната солидарност и единство, като пожела много здраве на
всички жители и гости на празника. Той каза още: „Празникът на Башево е най-популярният и в областта“.
Тази година специално за селищния празник в центъра
на селото бе монтирана метална конструкция - навес.
Това бе осъществено с подкрепата на общинското ръководство и местните жители. Разнообразната празнична
програма отново бе на висота.

×óáðèêà

На връх най-големия мюсюлмански празник Курбан
Байрам в Чубрика се проведе празник на селото, който
бе организиран от кметството, читалището и с финансовата помощ на
изселниците.
Общинският
кметът Ресми Мурад поздрави жителите и гостите
на събора. Той изрази задоволството си с думите: „Радвам се, че виждам толкова много хора
днес в това китно село. Това показва, че обичате Чубрика.
Празниците носят радост, настроение и надежди.“
От своя страна председателят на организационния
комитет Адем Гюнгьордю, живеещ в Мелбърн, Австралия, приветства присъстващите с кратко слово. Той
каза: „Родното място е много ценно. Елате да бъдем
заедно, като братя и сестри! Заедността е много
сладка и красива, като букет от цветя!”
И тази година празничната програма бе наситена с разнообразни културни и спортни прояви. Впечатляваща
бе концертната програма на фолклорната група за

автентичен местен турски фолклор към народно читалище „Родопска искра” - Ардино.
Кметът на Чубрика Фердун Али сърдечно благодари на
тазгодишните спонсори - братята Турхан и Назми
Джамбаз от Истанбул, както и на всички, помогнали за
реализирането на традиционния празник на селото.

Áîðîâèöà

В Боровица се проведе селищен събор с богата културноспортна програма. Селският мегдан се напълни със стотици хора от околните населени места, вътрешността на
страната и изселници
от Турция и Западна
Европа.
Селищният празник
бе открит от кметицата на Боровица Айсел
Мехмед. Тя изказа
искрените си благодарности към всички,
които са допринесли за организирането и осъществяването на мевлида и събора. В програмата със свои изпълнения се включи и местната фолклорна група за турски
народни песни „Чамдере“.
„Боровица се обновява, а празникът ви става все побогат и разнообразен“, заяви в приветствието си към
жителите и гостите на събора общинският кмет Ресми
Мурад. Той поздрави участниците и изрази възхищението си от прекрасната им програма. Поздрави и кметицата Айсел Мехмед за това, че се е ангажирала с организацията на един наистина добър и различен празник,
така че да бъде харесан от много хора.

Ãîðíî Ïðàõîâî

Тук се проведе традиционният селищен празник, организиран от кметството и читалището. „За пореден път
горнопраховци доказвате любовта си към родния край.
Трябва да съхраним традициите си. Поздравявам организаторите. Надявам се тази традиция да продължи и за
в бъдеще“, заяви в
своето приветствие
общинският
кмет
Ресми Мурад.
Групата за народни танци от Измир, с ръководители
Касим Ялчън и Еркан Гюлер, представи турски народни
танци. А танцовата игра „Зейбек” потопи зрителите във
вълшебния свят на фолклорното изкуство. В рамките на
празника бяха организирани турнири по футбол на
малки врати, шах и белот.
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ÄÅËÎÂÈ ÑÂßÒ

Eкип на фирма „NQA- Източна Европа“ - София, изследва
структурата и организацията на работа, както и на работните процеси в общинската администрация. Експертите инж.
Николай Самарджиев и инж. Николина Ловчалиева констатираха, че Община Ардино е извършила успешно прехода
на внедрената система по качество към новата версия, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015.
Общинското ръководство поддържа непрекъснат процес за
утвърждаване на високото ниво на административно обслужване и стриктно спазване на защитените стандарти, като
по този начин се стреми да постигне висока степен на
обществено доверие.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

В дневния ред на
августовското заседание на Общинския
съвет бяха включени
петнадесет проекта
за решения. Съветниците одобриха единодушно предложените
от кмета на общината
Ресми Мурад проекти „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градския стадион “ и „Обновяване на парк за
широко обществено ползване“ чрез внасяне в СНЦ „МИГ
Ардино-Джебел“.
Общинските съветници приеха и решение за кандидатстване пред ПУДООС към Министерство на околната среда и
водите, с проект „Изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води и главен колектор на град Ардино“.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ

Кметът
на община
Ардино
Ресми
Мурад
връчи плакет за благодарност на
Исмет
Кадайъфчъ
от Къркларели, собственик на завод „Татсан” - за тахан, локум и курабии.
Отличието се присъжда за приноса му при организареното
на традиционния курбан-мевлид на връх „Алада“. Почетният плакет бе приет от Ридван Алтънай, изселник от Теменуга, в присъствието на кмета на Гърбище Турсун Хусни.
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ÃÎÑÒÈ ÎÒ ÀÄÀÍÀ

Кметът Ресми Мурад прие група от турския град Адана.
Той запозна гостите с историята на Ардино, с природните,
културни и исторически забележителности. Не пропусна да
отбележи, че родопският град е родното място на световноизвестния писател Сабахаттин Али.
„България е прекрасна страна. Хората тук са изключително мили и добронамерени”, сподели председателят на
Дружеството за култура и сътрудничество на балканските
турци в Адана Азиз Саъроглу. Той отбеляза, че посещението им е организирано от кмета на община Сейхан Зейдан
Каралар и изрази желание за създаване на приятелски връзки между Ардино и Сейхан.

ÊÓËÈÍÀÐÍÎ ÈÇÊÓØÅÍÈÅ

Около 30 дами от Боровица се включиха в конкурса
„ Кул и н а р н о
изкушение“,
съдържащо
традиционни
местни ястия
и десерти. Майсторките приготвиха най-различни ястия пити, торти, кексове, сладки и солени лакомства, плодови
салати, мекици, домашен хляб, къпана баница, капама,
сарми, баклава, пълнени чушки. Най-възрастната участничка бе 79-годишната Асие Абдуллах, която бе приготвила
къпана баница.
Народният представител Адлен Шевкед, областният председател на ДПС Изет Шабан, кметът на община Ардино
Ресми Мурад, председателят на общинския съвет Сезгин
Байрам и общинският съветник Шахин Байрамов бяха специални гости и жури на кулинарна изложба.
„Поздравявам всички участнички в изложението. Да приготвяш храна е изкуство. Дамите от Боровица доказаха,
че са много добри майсторки. Хубаво е да пазим старите
традиции и да предаваме на младото поколение кулинарното умение и опит”, каза кметът Мурад.

ÏÐÈÄÎÁÈÂÊÀ

Приключи
асфалтирането на
2-километровата
отсечка от пътя
Богатино Червена скала.
Ремонтните
дейности на пътната артерия са
финансирани от
капиталовите разходи на общината.

• Aðus tos - Eylül 2018 •

Ardino’da uzun yıllardır geleneksel olarak yapıla gelen Sonbahar Panayırı, bu
yıl 14-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Resmi Murad:
“Bu yıl ki panayırımız yoğun ilgi gördü.
3 gün süren panayırımızda herhangi bir

Küçük Sidelya
Büyük Başarılar
Yolunda

Ardino “Yunak” masa tenisi kulübünün yetenekli oyuncusu Sidelya Mutlu,
Bulgaristan milli masa tenisi takımı
dahilinde 12 yaşına kadar küçükler
Avrupa masa tenisi şampiyonasında
altıncılığı kazandı. Şampiyona 24-26
Ağustos 2018 tarihleri arasında
Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleşti. Madalya yarışında Sidelya Mutlu
Romanyalı Avrupa şampiyonuna yenildi. Bulgaristan milli masa tenisi takımı
dahilinde Sidelya Mutlu’nun zaferi,
Ardino şehrinde ve tüm ülkede büyük
sevinç yarattı. Sidelya Mutlu’nun
antrenörü Beyhan Emin: ”Memnunum
ama biraz da üzüldüm. Maç boyunca
Sidelya’nın Avrupa şampiyonu olacağına inandım. Sidelya, gayet yetenekli
ve masa tenisinde çok daha üstün başarılara imzasını atacağına inanıyorum”
dedi.

Hazırlayan: Saffet EREN

YOĞUN İLGİ

olumsuzluğun yaşanmaması da sevindiricidir. Biz kültürümüze, geleneklerimize sahip
çıkıyor ve devam ettiriyoruz. Ülke çapında
birlik ve beraberliğimiz Bulgaristan’ın

daha hızlı kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizler komşu ülkelerle,
kardeşlik, dostluk ruhunun daha da
geliştirilmesinden yanayız ve bu uğurda
da sistemli bir şekilde çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz” dedi.

Kurban bayramı münasebetiyle Ardino
Rodopska iskra kültür evi büyük bir konser düzenledi. Sunulan konsere yediden
yetmişe herkes geldi.

solist Leman ve Smolyan’ın Borino
köyünden müzisyen Emrah ve Recep
Yakup kardeşler de sahne aldılar.
Başkan Resmi Murad, belediye yöneti-

Balkanika
halk
oyunları
grubu,
Rodopçanka folklor grubu ve Ardino Türk
folklor topluluğun gösterileri izleyenleri
büyüledi ve alkışlandı. Solistliğini ve
yönetmenliğini Yüksel İsmail’in yaptığı
Türk folkor orkestrası, bir kez daha muhteşem performansıyla seyircinin beğenisini kazandı. Konser programında genç

mi adına konserde bulunan müslümanların Kurban Bayramını tebrik ederek,
sağlık, bereket ve refah olması dileklerinde bulundu. Başkan, “Gerek müslüman bayramlarında, gerekse hristiyan
bayramlarında güzel ve hoş anılarla
dolu kutlamalarda hep beraber olalım”
diye kaydetti.

Bayram Konseri
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BİR ŞİRİN KÖYDÜ HALAÇ
Ïðèëîæåíèå

(Geçen sayıdan devam)
Bayramlar da bir başkaydı o zaman. Biz
çocuklar kızılcık ağacından çatallar
hazırlıyorduk. Benim memleketimde
bayram arifesinde Kulaç Günü derlerdi. O günlerde cicili bicili giyinmiş, biz
oğlanlar püsküllü feslerle, kızlar da allı
güllü giysilerle ev ev, mahalleleri bir bir
dolaşıp o çift daldan yapılma çatalları
bayram kulaçlarıyla (lokma) dolduruyorduk. Bayramlar bir hafta kadar sürüyordu. Bayramlarda köyümün gurbetçileri de dönüyordu. Konu komşu bayramlaşır, sonra da köy şenlikler başlıyordu.
Harman dedğimiz yerde büyük bir
armut ağacı vardı. Köyümün kızları bu
ağacın kalın dallarına urgandan salınacak kuruyorlardı. Bir daha salınacak
koşma başlıyolardı. Bir taraftan da kızlar iki sıra olmuş, karşılama oynayıp
etraf köylerden kıza bakmak için gelen
delikanlılara maniler yakıyorlardı.
Burada bütün renkleri görmek mümkündü. Kızların başında renk renk krepler vardı. Köy kızları çocuklar aracılığı
ile yabancı delikanlıların isimlerini
acele öğreniyorlardı. Bazı kızlar da sevdikleri delikanlılara mendil ve koku
gönderiyorlardı. Böylece aşk ilȃnı oluyordu bayramlarda.
Bayram sofrası da zengin oluyordu.
Ciğer çorbasından başla da börek çeşitleri, et böreğine varınca. Bol etli kapaması, baklavası bir başkaydı. En sonunda sarımsaklı mantı veya yoğurt veriliyordu bayram sofralarında.

Ne oludysa hep 1950
yılından sonra oldu

İnsanlar bir ara göç sevdasına düştüler.
Bizim her şeyimiz hazırdı. Neredeyse
yola çıkacaktık. Eşyalarımız uzun
zaman göçmen sandıklarında kaldı.
Babam yeni ev için taşını, kumunu
hazırlamıştı. Ne olur ne olmaz gibilerinde malzemeler o eski evimizin önünde
durdu. O yıllarda köyümüzden ancak
Gazoğulları ve Kahveciler sülaleleri
Türkiye’ye göçettiler.
Memleketimde bir eğitim seferi başlamıştı. Köyümüzde henüz orta okul
yoktu. Biz 7-8 genç Postallar köyünde
okuduk. Komşu köydü. Aramızı
Kocadere ayırıyordu. Postallar Kırcali
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kazasına bağlıydı. Benim köyüm
Eğridere kazasının sınır köyüydü.
Kütüklerde Halaç gider köyümün
adı. Doğrusu Hallaç. Emiroğullar,
Kırbaşlar, Kocabaşlar, Kalaycılar,
Salifoğulları, Üsencikler hep köyümün
mahalleleridir. Köyümün tarihçesini
bilen yok. O dere sahilindeki köy

Merhum Mümün Hatipoğlu,
Sofya Üniversitesi’nin Bulgar Filoloji
Bölümünden mezun olmuştur. Uzun
yıllar gazeteci ve öğretmenliği vardır.
Sofya Radyosu’nun Türkçe yayınlarının Güney Bulgaristan muhabirliği
ve Kırcali’de çıkan Nov Jivot
gazetesinin Türkçe sayfası editörü
olarak görev yapmıştır.

mezarlığında 300 senelik mezar taşlarına rastladım. Asırlık o koca gürgenin
yakınındaydı. Burası mezarlığımızın
hemen hemen yarısı. Diğer mezarlığın
da Doğu Batı istikametinde ikişer mezar
dikili. Mezar başlarındaki kara taşlar
daha büyük, diğerleri daha küçük.
Mezarlar Türk İslam gelenlerine uygun.
Demek buralarda yatanlar da atalarımız.
Mezarlıktan tarihimizin geçmişimize
bir bakarsak, köyümün hemen hemen
bir altıyüz senelik tarihçesi var. Bizleri
1400 senelerine götürüyor. Bu döemler
artık Balkanlar’da atalarımız hakimdi.
Köyümün mahalleleri, yer isimleri
bugüne bugün geçmişine hep türkçe
gider. Köyümde Bulgarca ve Yunanca
hiçbir yer ismine rastlamadım. Demek
köyümün kurucuları Anadolu göçmenleri. Bu isimleri geldileri yerlerden

alma. Anadolu’yu gönüllerinde taşımış
atalarımız.
Rumeli şivesine bakarsan Mevlana,
Yunus Emre, Hacıbektaş Veli’nin dillerinden esintiler var. Gara gızım, gara
guzum, diye konuşan memleket insanı
hiçbir zaman keçiye geçi, katıra da gatır
demez hani. Yumuşak ve akıcı bir şivesi var.

1980 yıllarında köyümün
ismi değişti

Asırlardan beri Halaç olan köyüm
Brezen oldu. Bu daha kötü günlerin
habercisiydi.
Hallaç köyü şirin bir köy. Her şeye
kavuşmuştu artık. Suyu, elektriği, fırını,
tüketim mağazası, restoranı, okulu, sağlık ocağı. Hele köyümün ilköğretim
okulu yıllarca cıvıl cıvıldı. Burada 250300 öğrenci okuyordu. Asfalt yol
Hotaşlı’ya kadar uzanıyordu. İnsanlara
iş aş vardı. Köyümde konfeksiyon atölyesi bile açılmıştı. O, Maşkılı denilen
yere küçük bir de fabrika kurulmuştu.
İşçi otobüsleri akşam sabah mekik
dokuyorlardı.
Buranın
insanları
Kırcali’de inşaatlarda çalışıyordu.
Yaşamaları yerindeydi.
Ama zaman geldi insanlarımız birer
canlı mezar taşı oldu. Su bardağı çoktan
dolup taştı. Olanlar hep adım adım oldu.
Birilerinin bayramlarımız çok geldi
gözüne. Kurban kesmek yasaklandı.
Sonra sünnetimize dokundular. Daha
sonra da cenazelerimize. Sünnetsiz
kalan olmuyordu. Kurban kesmeyenler
de tek tük kalırdı. Ama her şey, gizlice
olurdu. Artık insanlar bıkmıştı.
Derken o zalimler “tek sosyalist ulus”
nazariyesini uygulamaya kalktılar.

Aklımızdan geçmeyenler
başımıza geldi

Bulgarlaştırma neredeyse alıp gidiyordu. Pomaklarla daha 1971-1972 yıllarında bu iş bitmişti. Sonra Türk Çingenelerine Bulgar isimleri verildi. Sıra
Türklere gelmişti. Birkaç yıl hep karma
nikâh aradılar. Eğer kadın Pomaksa
çoluğun çocuğun ismini değiştiriyorlardı. Tek tük böyleleri de bulunuyordu.
Kapımıza 1984 yılı geldi çattı. Bizleri
tarihimizin en kara günleri bekliyordu.
Türk varlığımızı inkâra kalktılar.
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Hele o Aralık ayında askeri birlikler ve polis güçleri Türk köylerine
gece baskınları düzenliyord. Hemen
hemen ülkenin bütün polis güçleri buralara kaydırılmıştı. O amansız kırmızı
bareliler de buralardaydı. Ahmetler
Angel, Ayşe bacılarım İvanka oluyordu
bir bir. O dönemde Kırcali Ziraat
Lisesi’nde öğretmendim, kış tatiline
hazırlanıyorduk. Bazı okullarda nabız
yoklaması yapılmıştı. Gönüllü Bulgar
olmaları teklif edilmişti. Okulları bir
telȃş sarmıştı. Bazıları da kapanmıştı.
Türk gençleri direnişe geçmişti. Sancak
köylerinden acı haberler geliyordu. Bir
Sütkesiği
(Mleçino),
Mestanlı
(Momçilgrad), Killi (Kirkovo), Cebel
hep ayaklanmıştı. Kırcali çember altındaydı. Köylerle bağlantısı kesilmişti.
4 Ocak 1985 tarihinde okula çağrılmıştım. Okula vardım. Müdür ve parti
sekreteri beni bekleniyordu. Okul müdürü Naço Latinov konuya girdi. “Bütün
sancakta iş bitti”, dedi. Gerçekten bitmişti. Benden bir imza, listesinden bir
Bulgar ismi seçmem isteniyordu.
Bir Bulgar ismi düşünmemi söylemişlerdi. Bütün gece içtim. Dönüp dönüp
“Havada Turnam” türküsünü söyledim.
Sanki bizim için yazmışlardı bu türküyü:
“Burma da burma duman tüter
dağın belinden
Yazılmıştır fermanımız düşman
elinden...”
Kış tatili bitti. 13 Ocak günü okul yine
başladı. Erken erken okula vardım.
Öğrencilerin yüzleri sönüktü. Tatilde
olanlar olmuştu. Sabah erken müdür
çağırdı yanına. Eğitim Müdürlüğü’nden
gelen emri okudu. Bir 57 kişilik listeydi.
Benim de ismim ordaydı. Münevver
Hanımla ikimizin öğretmenlik hakları
alınmıştı. Demek müdürle tartışmamız
Emniyet Müdürlüğü’ne, yetkililerin
kulağına çoktan varmıştı.
O Pazar gecesini hiç unutmam. Kırlar
soğuktu. Gökyüzü bulutluydu. Zaman
zaman şimşekler çakıyor, gökgürlemesi
geliyordu kulaklarımıza. Sanki gökyüzü
de bizim durumumuza isyan ediyor,
ağlıyordu.
Birkaç ay sonra Emniyet Müdürlüğü’ne
çağrıldım. Burada devlet aleyhinde
konuşmayacağıma dair bir ihbarname
imzalamıştım. Okul müdürü ile yaptığımız tartışmanın banda alındığını, o
zaman anlamıştım.
Bir insanoğlu nelere katlanıyor. Bir daha
tütüncülük ve inşaat işçiliği yaptım.
Depremden zarar gören Strajitsa kasaba-
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sında evler yıktık, beton taşıdık.
1989 yılı sınırdışı edildim. O dönemde
sınırdışı edilen Bulgarlar da vardı. Onlar
Batıyı seçti.

İşte böylece benim köyüm
de hemen hemen boşaldı

Ülke iktidarı etnik arındırmayı kansız
olarak bir yere kadar başardılar. Daha
fazla yaşlılar kaldı köyümde. Bütün
aydınları da Türkiye’nin yolunu tuttular.
Köyümün aydını da boldu hani. Yaşlılar
bugüne bugün bir Salih Efendi, Hafız
Ahmet, Sayit Efendi, Abdurrahman
Efendi , Şerif Hoca, İsmail Cambazoğlu,
Sami Hatipoğlu, Mustafa Bayramali’yi
hep hürmetle anarlar.
Benim köyümde aydın kişilere hep efendi derler. Salih Efendi benim dedem.
Osmanlı medreselerinde okumuş.
Büyük bir hatip olduğunu yaşlılardan
dinliyordum. Babam bile hatırlamıyordu
dedemi. Amcam Topal İsmail iyi tanıyordu. Cuma ve bayram namazlarında
hütbeler okuduğu, çok güzel vazettiği
konuşuluyordu. O dönemde Çatak köyü
belediye merkeziymiş. Dedem de belediye reisi iken eşkiyalar tarafından öldürülmüş. Demek, bir zamanlar memleketimde eşkiyalar varmış. Çataklı Apti,
Keloğullar’dan Kocabıçak, Elmalı’dan
Kafalı Mehmet yolkesici birer eşkiya
olduğunu köyümün yaşlarından dinliyorum. Sonra devlet bu eşkiya çetelerini
hep kırdırmış. Kafalı Mehmet bir düğün
gecesinde bizim köyde, Gazoğulları’nın
evinde öldürülmüştür. Eşkiya olan
Kafalı mezarı Alaylasırtı’ndadır.
Balkan harbi deyince, köy mescidi
önündeki mezar, biraz daha ilerde yolun
kenarında bulunan birkaç mezar gelir
gözlerimin önüne. Bunlar şehitlerimizin
mezarları.Birkaç Bulgar askeri onları
mescitten çıkarıp işte burada kurşuna
dizmişler. Amcam da mescitte imiş o
zaman. O da kurşun yaralaları almış,
orada
ölmüş
diye
bırakmışlar.
Buralardan geçerken sakın bir Fatiha
okumadan geçmeyin! Onlar bizim şehitlerimiz.
Sayit Efendi, Abdurrahman Efendi hep
Şumnu
Nüvvab
mezunları.
Abdurrahman Efendi benim de öğretmenim. Hani bir zamanlar Kırcali Türk
Pedagoji Okulu vardı, orada Türkçe
öğretmeniydi. Sonra Kırcali Türk
Tiyatrosu’nun müdürlüğünü yaptı.
Hayatı Türk kültürüne hizmetleriyle

geçti.
Sayit Efendi öğretmen ve Kırcali müftülüğünde çalıştı. 1951 yılında göçedip
Manisa’nın Akhisar şehrine yerleşti.
Yıllarca burada okul müdürlüğü yaptı.
İsmail Cambazoğlu da Nüvap mezunuydu. O, Sofya Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden belki ilk mezun olan
Bulgaristan Türkü idi. Köydeşimin
hayatı yıllarca “Yeni Işık” gazetesi ve
Sofya Pres Ajansında gazeteci-yazar
olarak çalışmakla geçti.
Kompozitör olan Sami Hatipoğlu 1960
yıllarında Rumeli Türk Halk Türkülerini
derleyip kitap haline notalarla yayımladı. Yıllarca Sofya Konervatuvarında
öğretim üyesi olarak çalıştı. Asimile
politikasına dayanamayıp 1989 yılında
soluğu o da Türkiye’de aldı. Halihazırda
Eskişehir Anadolu Üniversitesinin
Konservatuvar bölümünde öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır.
Yıllarca Çamdere köyü belediye başkanlığı yapan akranlarımdan biri olan
Mustafa Bayramali bir avukat olarak
Kırcali şehrinde Rodoplu kardeşime hizmet vermektedir...
Babam, 1989 yılında rahmetli oldu.
Köyümün mezarlığında taş falan yoktu.
Mezar başlarında Bulgar isimleri yazılı
birer tabela vardı. O, Balkan harbini iyi
hatırlayan amcamın mezarı da buradaydı. O kara günleri o da görmüştü. Bu
durum hep içimi kemiriyordu. Yıllarca
imamlık yapmış babam, bir mezar taşsız
yatıyordu. Hani beterden beteri var,
demiş atalarımız. Bazı köy ve kasabalarda eski mezar taşları bile kırılmıştı. Hiç
olmazsa köyüm ve çevresinde ölülere
karşı bir saygısızlık olmadı. O dönemde
bölgenin lideri o koca Bulgar Delço
Yanev’di. O da Kovanlı köyündendendi,
ama bir başka Bulgardı. Türk dostuydu.
Elinden geleni yaptı. Yapılan baskılara
karşıydı. Uygulanan politikadan o da
aldı nasibini. Uzun sürmedi, liderlikten
uzaklaştırıldı. Buranın insanları o Delço
Yanev’i hürmetle anmaktalar.
O kara günler de maziye karıştı.
Jivkov dönemi de bitti. Yasaklıklar
ortadan kalktı. O taşsız mezarlara,
taşlar dikildi. Huzur içinde yatsınlar.
Gelip gitmeler, böyle ne güzel! Bence
dostluklar ebedi olmalı...
Bu kısa hayat notlarım; memleketim
insanına, ben Türküm diyenlere, bizleri Bulgar çıkaran o efendilere küçük
bir hediyem olsun.
Mümin HATİPOĞLU
Bursa, 2006
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Şair Alaeddin İKİCAN
KONUĞUMUZ

Esen ılık bir sonbahar yelinin serinliğinde, 1959 yılının
Ekim ayında Şerhat şehri
Kırklareli’nin toprak ve
rençberlik kokan bir yerleşkesi konumundaki Yayla
Mahallesinde dünyaya geldi.
Toprak kokan bir aile yaşamı, şehrin köy yaşamından
farkı olmayan çiftçi ailelerin
oluşturduğu mahalle kendisinin, şiir hayatının temelini
oluşturmuş, İlkokuldaki şiir
yarışmasına
katıldığında
aldığı birincilik ödülü ile lise yıllarında ulusal bir şiir yarışmasında KIBRIS isimli şiiri ile aldığı ödül onu teşvik etmiş, gün
geçtikçe gelişen şiir yaşamı, özellikle şiir dinletilerine başladığı 1998 yılına kadar kimseyle paylaşmadığı şiirlerini dinletilerde, dergi ve kitaplarda, gazetelerde yayımlanan şiirlerini
çeşitli etkinliklerle paylaşmaya başlamıştır. Şiirleri beğeni
kazandıkça, daha çok çalışması gerektiğine inanan şairimiz
Trakya çapında katıldığı onlarca şiir etkinliği ile birlikte,
Kapadokya, Nevşehir, Yozgat-Sürmeli, Kütahya-Simav,

YAKTIN DA GİTTİN

Kanadı yaralı / kanarya gibi
Ciğer parem beni / yaktın da gittin
Gözyaşım akıttın / göründü dibi
Vuslatı bıraktın / ağlattın gittin
Ciğer parem beni / yaktın da gittin.

Coşmuştun adeta / ölüm adına
İstedin çıkmayı / rahman katına
Doyamadın sende / dünya tadına
Vuslatı bıraktın / ağlattın gittin
Ciğerparem beni / yaktın da gittin.

Melekler seninle / neylersin kanat
Arama hüzünü / gönlünü kapat
Ağlayan bulutlar / sevince inat
Vuslatı bıraktın / ağlattın gittin
Ciğerparem beni / yaktın da gittin.

Dolanınca sisler / dağlar başında
Besmele ekersin / her bir aşında
Gülmek için sıra / geldi yaşında
Vuslatı bıraktın / ağlattın gittin
Ciğerparem beni / yaktın da gittin.

Antalya, Kemer, Kuşadası, Ankara Kabakçı Konağı, İstanbul
Kadıköy, Ümraniye, Çanakkale, Sivas, Manisa-Soma,
Samsun-Bafra, Isparta, Azerbaycan, Hollanda, Kıbrıs,
Yunanistan ve Bulgaristan’da şiir dinletilerine ve şölenlerine
katılmıştır.
Şiirlerini daha da geliştirmek suretiyle özellikle beden dilini
kullanarak sunumunda kulak ile beraber göze de hükmetmeyi
başarmıştır.
Edebiyat ve şiir bilgisi ışığında birçok şiir türünü denedi.
Sonuçta epik, lirik, didaktik, duygusal ve sosyal içerikli şiir
üzerinde yazmaya karar verdi. Ancak daha çok duygusal şiir
türü üzerinde yoğunlaştı.
Bestelenen şiirlerini ve kendi yaptığı şiir yorumlarını içeren
tanıtım CD’si mevcuttur. “Sevgiden Ötesi Yok”, “Umudun
Sevdası”, “Eğitim Sofrasında Tuzumuz Olsun”, “Gönül
Evinde İkican” isimli kitapları yayımlandı. Birçok antoloji,
gazete ve dergilerde şiirlerine ve kendisi ile ilgili haberlere yer
verildi.
Halen Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
İl Temsilcisi, Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
olup, Kırklareli Kültür, Sanat ve Edebiyatçılar Derneği
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini
yürütmektedir.

PARAMPARÇA

GEL

Sisler dolandı, sıra dağlar başında,
Dağlar ufalanmış, taşlar paramparça,
Bulutlar dolu dolu, beklenir yağmur da,
Yağmur ıslatmış, toprak paramparça.

Yalvartma beni uzat bir el, yeter!
Hasretimi dibinden, inan söker,
Tek taraflı aşk, ölümden beter,
Uzağı yakın eyle ne olur gel.

Yelken açtım sulara, deniz yol geldi,
Su almış yelkenim, yollar paramparça,
Sevgi saçtım kalbine, sana naz geldi,
Gönlün kurumuş, yüreğin paramparça.

Sevda yükü ağır, taşımak çok güç,
Onu sahiplendim,sevdam paramparça,
Yüreğim yeşillendi, artık çok geç,
Destek bulamadım, moral paramparça.

Uzun zaman oldu sana yazamadım,
Yazmaya kalktım, kalem paramparça,
Her an içimdesin, sevdim diyemedim,
Haykırmak istedim, sevgim paramparça.

Kader böyle imiş, birleşmek nafile,
İstedim birleşeyim, arzular paramparça,
Kavuşamadım sana, hasretim gözlerine,
Görmüyorsun beni, gözler paramparça.
Kırklareli, 21.09.2006

Ceylan gözlerinle vurdun özümü,
Sevda bağlarında aldın sözümü,
Muhtacım sevgine bildin gizimi,
Uzağı yakın eyle ne olur gel.

Nefesini nefesimde hissettim,
Kanatlı kuşlar misali özgürdüm,
Nasıl oldu,yek başıma soldurdun,
Uzağı yakın eyle ne olur gel.

Başka alemdeyim sen güldüğünde,
Hüzünler söner hoş bakışlarında,
Güller dikensizdir “He” dediğinde,
Uzağı yakın eyle ne olur gel.

Vefa,sevgi,saygı yok olmuş gitmiş,
Virane aşklarda baykuşlar ötmüş,
Yeter artık dilimde tüyler bitmiş,
Uzağı yakın eyle ne olur gel.

Kırklareli, 17.08.2008

КЪЛНОВЕ
Размисли на писателя
Халид Алиосман ДААЛЪ
Àðäèíñêè ãëàñ, ÀÂÃÓÑÒ-ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ 2018

Тази пътека, по която вървя, ми е познато от времето, когато дори не съм и
подозирал, че по света има светлина и
сянка, когато не съм знаел и затова не
съм се замислял - защо хората носят в
себе си заедно радостта и мъката. По
тази пътека мама ме носеше в скута си,
а баща ми - на гърба си. Сега вървя
сам, но гласовете им помня и земята,
която е под нозете ми, помни техните
гласове. Те са живи. И като че ли звучат
в мен, докато вървя към Латинка, към
дома на моя дядо, когото не помня. А
мама пък не помнеше баща си. Баба
беше отгледала петте си деца сама.
Този път, началото на който е нейде в
Беломорието, е извървян от много хора
и кервани, тръгнали към сърцето на
Тракия. Едни идвали да заробват, други
да припечалват своя хляб, вървели със
сълзи, с мъка и надежда, но шумът от
стъпките не секвал никога. От тяхното
завръщане зависел залъкът на децата и
малките радости на жените, живеещи
във вечна тревога и очакване...
Планината се събуди, но все още
продължава нощната тишина. Ах тия
родни, мили планини! Обичам чудните
им зелени губери, белите им върхове
като със сняг обгърнати от облаци,
течащите по тях студени поточета.
Любовта към планината, към родните
планини, с годинити става все по-мъдра, по-непреходна и като че ли по-взаимна. И тя ще си бъде все такава, когато мен и моето поколение няма да ни
има. Ще бъде обичана от тези малчугани, родени тук, ще очарова други,
както е очаровала моити деди и прадеди, живели и погребани в скутовете й...
Хората от този край никога няма да
забравят, когато се електрифицираше
село Латинка, хеликоптерите пренесоха електрическите стълбове от с. Горно
прахово. Грижата за човека не е просто
в това да осигуриш хляб за трапезата
му. Грижата за човека е и да пробиваш
път през урви и канари...
Село с име на цвете, село далеч от
магистрали, далеч от големи градове,
далеч от известни почивни стнации,
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далеч от полята... А някога хората се
раждали тук, умирали тук, без дори да
се изкачат на височинката над селото,
да погледнат света ей тъй, от високо и
да прогледнат по-далеч, там, където
земята е по-друга, а хората живеят поразлично от тях.
Годините не са в състояние като затревени пътеки да заличат, да потулят
човешките дела, човешките следи в
планината. Кълновете на живота са посилни от всичко.
Обикаляйки тези места, нещо свети в
мен, нещо болезнено, трогателно,
мило, защото след много години пак
идвам тук, по тези места, с които ме
свързват далечни спомени.
Беше ни станало навик - всяка сутрин,
щом излезем от къщи, да гледаме към
Латинка. Родното гнездо на мама магнетично привличаше нашето детско
внимание и любопитство. А и не само
нашето. Да стигнеш от Правдолюб до
там, трябваше да вървиш с часове.
Слънцето първо огряваше тамошните
височини и докато засвети над нас, ставаше пладне. Настанеше ли суша,
облаците първо се скупчваха над
Латинка и погледите на всички се
устремяваха натам с очакване, с радост
и тревога. А изтъркулнеше ли се голямата медна тепсия на вечерното слънце
зад височините, изгряваха големите
родопски звезди, за да бдят с приказното си сияние над нощната тищина в
планината.
Баба също беше родена в Латинка.
Запомнил съм датата добре, през същата година се е родил и Максим Горки.
Какво нещо е човешката съдба! Когато
великият писател е завършвал своите
„университети“ и е бродел сред хората
из необятната руска шир, когато е
сътворявал едни от най-човеколюбивите творби в световната литература,
хората в този край не са имали нищо
друго, освен своята несретна съдба. Но
заедно с нея - богато въображение и
плахи мечти за по-добри дни. Сбъдването на тези мечти ставало обикновено
в приказките, тези чудни умотворения
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на народния гений, с които са израсли
толкова поколения. В тях неизменно се
говореше за тримата братя, тръгнали
да търсят късмета си и накрая винаги
успява най-малкият. Нему помагат
самодиви с дълги до земята златни
коси, събрали в себе си магията и красотата на планината.
В Латинка навеждам глава пред гробовете на дядо, на баба. Разговарям с близки и приятели, мечтатели. А тишината
от край до край е прегърнала склоновене, дори жуженето на пчелите се чува.
Навред се носи дъхът на косена трева,
на узрял тютюн и презрели череши.
Боровите гори свършват току до къщите, сякаш домовете дишат боров въздух.
Бистри поточета са тръгнали от височината, провират се между храсталаците
и, блестейки на слънцето, слизат към
Арда. Цялата планина живее и диша в
ритъма на неповторим свой празник.
Любовта на тукашните хора към родния край не е от вчера. С желание и
ентусиазъм те променили пейзажа наоколо. От бреговете на Арда до острите
върхове на голите места са засадени
дръвчета, възродени са буйните гори.
Тук, обичта и уважението са наистина
основа в отношението към човека.
Тези чувства са се запазили в тях през
годините непокътнати.
На връщане от Латинка слънцето се
издигаше на челото на връх Вардар. А
тук леко се спускаше тихата сянка на
вечерния здрач. По отколешните пътеки белеят останки от крепостни стени,
виждат се стари каменни настилки. В
тях и по извитите като дъга отвори на
Дяволския мост на река Арда търся
рисунки, отзвуци от миналото далечно.
Колко човешки съдби познават тия
места! О, ако могат да проговорят!
Едно е ясно, тази благословена земя е
попила в пръстта си много сълзи, кръв
София, 1987 г.
и драми.
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Р Е Ш Е Н И Е № 420
Одобрява предложението на Кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино пред СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”,
с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски
стадион в гр. Ардино.“
Р Е Ш Е Н И Е № 421
Одобрява предложението на Кмета на общината за кандидатстване на Община Ардино пред СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”,
с проект „Обновяване на парк за широко обществено ползване
в гр. Ардино.“
Р Е Ш Е Н И Е № 422
Подкрепя предложението на кмета на общината за кандидатстване пред ПУДООС към МОСВ за обект „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадъчни води и главен колектор
на гр. Ардино”.
Р Е Ш Е Н И Е № 423
- Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността
на общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”
в община Ардино в съответствие с изискванията на проект
„Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в
община Ардино чрез социално предприемачество.
- Предоставя първия етаж на сграда - общинска собстевност
(Бивше БКС - Ардино) за обособяване на „Ателие за заетост”.
Р Е Ш Е Н И Е № 424
- Утвърждава поднормативни паралелки, като осигурява допълнителни средства по чл.68, ал.2 и ал.4, т.1, от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН при ЕРС - 1370 лв. за СУ и ОУ.
- Утвърждава поднормативни паралелки, които се финансират
в рамките на утвърдените бюджети на училищата.
- Първостепенният разпоредител с бюджет, определя конкретния размер на средно-месечната посещаемост в общинските
детските градини, считано от 1 октомври 2018 г., както следва:
ДГ от 3 до 6-годишни - 12 деца; яслена група - 8 деца;
ДГ полудневна - 6 деца.
Р Е Ш Е Н И Е № 425
Предлага за учебната 2018/2019 г. в Списъка на средищните
училища от община Ардино да бъдат включени следните
училища: ОУ - с. Боровица, с. Горно Прахово, с. Бял извор и
СУ - гр. Ардино.
Р Е Ш Е Н И Е № 426
Предлага за учебната 2018/2019 г. в Списъка със защитените
училища от община Ардино да бъдат включени ОУ - с. Боровица и ОУ - с. Горно Прахово.
Р Е Ш Е Н И Е № 427
Предлага за учебната 2018/2019 г. в Списъка със защитените
детски градини от община Ардино да бъдат включени
ДГ „Брезичка” - Ардино (с филиална група в с. Горно Прахово) и ДГ „Мир” - с. Бял извор.
Р Е Ш Е Н И Е № 428
Предлага за учебната 2018/2019 г. в Списъка на средищните детски градини от община Ардино да бъдат включени следните детски градини: ДГ „Брезичка“ - Ардино, с филиална група в с. Горно
Прахово, ДГ „Мир“ - с. Бял извор и ДГ „Слънце“ - Ардино.
Р Е Ш Е Н И Е № 429
Дава съгласие за удължаване сроковете на договорите за наем
на общински нежилищни помещения за срок от една година.

Р Е Ш Е Н И Е № 430
Дава съгласие за удължаване срока на договор №11/26.8.2013 г.
за наем на общинско нежилищно помещение.
Р Е Ш Е Н И Е № 431
Предоставя на наследниците на Мехмед Мюмюнов Делиисмаилов 1033 кв.м. от поземлен имот, находящ се в землището на
с. Бял извор, по искане на общинска служба „Земеделие“ Ардино.
Р Е Ш Е Н И Е № 432
Открива процедура за провеждане на търг с тайно/явно наддаване за отдаване под наем на земя от Общински поземлен фонд
на Община Ардино, за срок от 10 години, за отглеждане на
трайни насаждения, както следва:
- част от поземлен имот 00607.12.553, гр. Ардино, м. Тозлук;
- поземлен имот 62894.10.93, с. Родопско, м. Коджа тарла;
- поземлен имот 24788.11.103, Дядовци, м. Вели тарла;
- поземлен имот 24788.11.109, с. Дядовци, м. Вели тарла;
- поземлен имот 24788.11.110, с. Дядовци, м. Вели тарла;
- поземлен имот 65646.11.25, с. Светулка, м. Кепир;
- поземлен имот 65646.11.6, с. Светулка;
- поземлен имот 63402.1.340, с. Русалско.
Р Е Ш Е Н И Е № 433
Открива процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, както следва:
- Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII от кв. 8, с. Млечино;
- Неурегулиран поземлен имот с кадастрален №000457,
с. Латинка;
- УПИ XIII - 21 от кв. 5, гр. Ардино;
- УПИ X - 870 от кв. 26, гр. Ардино.
Р Е Ш Е Н И Е № 434
Приема пазарните оценки на 5 недвижими имоти, определени
от лицензиран оценител и предлага обявяване на публичен търг
с явно наддаване при утвърдени първоначални тръжни цени за
продажба.
Р Е Ш Е Н И Е № 435
Избира съдебни заседатели при Окръжен съд - Кърджали,
както следва: Велизара Вакрилова Добрева, Шенай Неджатин
Рюстем, Селда Селямиева Дурмушева, Сюлбие Хазим Али,
Ажда Шахинова Реджебова, Юджел Зафер Шакир, Мефкюре
Емин Емрула, Вейсел Мехмед Акиф, Христина Росенова Ставрева и Владимир Викторов Атанасов. Резерви: Нежла Ремзиева
Хайрулова и Месут Рафет Али.
Р Е Ш Е Н И Е № 436
Прекратява дейността на временната комисия за предлагане на
кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд - Кърджали
Р Е Ш Е Н И Е № 437
Избира членове на временната комисия за изработване на
Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет - Ардино, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация, както следва: Азис Халибрям
Мурад - председател и членове: Шинка Асенова Аврамова,
Бахтияр Фахриев Ходжов, Месут Мустафов Хайрулов и
Съби Милчев Узунов.
Сезгин БАЙРАМ
Председател
С пълните текстове на решенията можете да се запознаете
в сайта на Община Ардино: www.ardino.bg

ÈÍÒÅÐÂÞ
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- Откога работите на това място?
- На това място работя, откакто въведоха заплащане на
нуждите.
- Разкажете нещо за себе си!
- Казвам се Тодорка Вълчева Иванова... В този ресторант работя от двадесет и пет години. Бях сервитьорка, а като се пенсионирах, слязох при тоалетните.
Не смятам, че това е понижение, защото човек и тук
може да бъде полезен на другите. Новата ми професия
ме научи на едно: и малкият човек може да има голяма нужда, както и големият - малка!
- Как ви наричат хората?
- Хората ме наричат кака Тодора, а иначе се водя
„отговорник на ресторантска тоалетна, категория
„лукс“...
- Кое е най-характерното за професията ви?
- Най-характерното за професията ми е това, че съм в
непрекъснат контакт с хората. Хора различни, за всекиго трябва да намериш добра дума. Професията ми
изисква да съм малко психиатър...
- Дайте пример!
- Примери много... Има някои, просто нахълтват вътре,
без да ме забележат. Aз не им се сърдя, знам какво е да
си се стискал един или два часа. Не им правя забележки, а ги чакам да излязат и тогава, ако не си платят,
започвам с тях разговор на житейски теми. В смисъл,
че на този свят всичко се плаща рано или късно. Давам
им пример с мъжа си - Кольо Петров Иванов, който
почина от преяждане... Беше готвач в същия ресторант
и обичаше да опитва от всяка гозба... Аз му казвах: ти
сега не плащаш за яденето, мислиш, че много евтино ти
излиза, но един ден ще си го платиш всичко с лихвите!
Така и стана... Почина на петдесет и три години, а тежеше сто и двадесет килограма без дрехите. Повечето
клиенти разбират намека ми и си плащат веднага...
- Какви хора идват при вас?
- При мен идват всякакви хора... Случват се и по-прости хорица, попаднали случайно в ресторанта, но с
тях нямам трудности... Мога да ги наругая, мога да им
тегля една по-така... Някои от тях се учудват, че за
такива работи се плаща, и отказват. Аз пък им отказвам хартия и по този начин им показвам какво значи
да не си обслужен културно... Така е с по-простите...
Но с интелигентния човек трябва да си внимателен.
На него не можеш да му кажеш нещата направо или да
употребиш народна дума. На него трябва да му говориш със заобикалки... Трябва да му говориш поетично... Казваш му едно, а той разбира друго...
- Какво мразите най-много?
- Най-много мразя хората, дето използват служебното
си положение за лични нужди. Имам една съседка,
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вика ми: Мари, Тодоро, аз да имах твоята служба,
нямаше да излизам от тоалетната! Така не може... Аз
като не излизам, това значи, че някой нуждаещ се
няма да може да влезе...
- Носи ли самочувствие работата ви?
- Носи! Има една народна мъдрост. Там и царят ходи
пеш! Значи и царят, дето е цар, и той има нужда от мен!
- Какво не одобрявате?
- Връзките! Значи няма нищо по-лошо от връзките! Аз
благодарение на професията си имам много връзки.
Кой ли не е идвал при мен?! Винаги мога да ида и да
го подсетя: „Аз съм кака ти Тодора, дето ти помогна,
кога имаше нужда!“ Но не го правя... При мен връзки
няма! Ходатайства също. Ами мога ли да кажа: „Сега
този господин ще влезе преди вас, защото малката му
нужда е по-голяма от вашата?“ Как ще кажа? За мен
всички нуждаещи са равни... Ако се съберат много
хора, подреждам ги в опашка... Ще чакат реда си...
- Кога ви е най-трудно?
- Най-трудно ми е, като почнат банкетите! Всекакъв
народ идва и с всекакви претенции. Повечето мислят,
че като ядат и пият горе, тука при мен също ще минат
на аванта... Пък аз им викам - горе могат да ви
поемат една част от нуждите, другата част вие ще си
я поемете.
- Кога ви е най-лесно?
- Най-лесно ми е през лятото с чужденците... Езици
не знам, но с тях най-добре се разбирам... Аз да ви
кажа - прост чужденец не съм виждала!
- Имате ли неосъществена мечта?
- Имам... Като малка исках много да стана артистка.
Артистка не станах, но ако мога да ида отговорник по
тоалетните в някой театър, няма да има по-щастлива
от мен. Защото изкуството още е в кръвта ми...
- Ценят ли ви колегите?
- Ценят ме... Не мога да се оплача. И ръководството ме
цени, все ме пита имам ли предложения. Вчера споделих с директора едно - групите да се ползват с намаление! Обмислям и други работи - да се създадат
семейни кабинки и кабинки за майки с малки деца...
- Интересно...
- Най-интересно е предложението ми наред с малката
и голямата нужда у нас да се въведе и средната
нужда... Стига са ни обвинявали, че ние, българите,
сме били по крайностите!
- Имате ли девиз?
- Имам: „Всяка нужда е предпоследна!“
- Благодаря ви!
- И аз ви благодаря... И ако имате нужда, обадете ми
се... Всяка вечер съм тука!
Румен БАЛАБАНОВ
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ÏÓÁËÈ×ÍÎÑÒ
ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ

К

метът на община Ардино Ресми Мурад навърши 48 години. През целия ден, 5 септември,
той прие поздравления от близки, приятели и
колеги. Въпреки рождения си ден, градоначалникът бе
в делови ритъм и личният му празник не го откъсна от
служебните му ангажименти. Благопожелания към
рожденика поднесоха общински съветници, кметовете
на кметства, служители и граждани. Секретарят на
общината Кемал Алиев, подари на Ресми Мурад уникална снимка на Егридере от 1926 година (До 1934 г.
наименованието на Ардино е Егридере.).
Кметът Мурад благодари за прекрасните пожелания.
Той каза: „Рождените дни са много специални и
хубави. В половината от моя живот съм публична
личност. Обществената дейност изисква отговорно отношение и екипен подход. Надявам се заедно в
екип да продължаваме да решаваме задачите и
ангажиментите, които сме поели от нашите
съграждани и избиратели.”

ÊÎÍÒÀÊÒ
Кметът на община Ардино Ресми Мурад се срещна със
Садуллах Шентюрк и Танер Елхан - режисьори на
популярни турски сериали. Гостите посетиха културно-историческите забележителности - Дяволския мост,
тракийското светилище Орлови скали, туристическия
комплекс ‚Белите брези“, крепостта Кривус. Разгледаха
експонатите в общинския музей, положиха цветя на
бюст-паметника на писателя Сабахаттин Али.

Роденият през 1972 г. в Горно Прахово С. Шентюрк
сподели, че имат идея да създадат документален филм
за традициите, бита и културата в Родопите.
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сновно са обновени санитарни възли за пациенти в детското отделение на МБАЛ - Ардино.
Ремонтните дейности финансира управителят
на Военно-спортния клуб „LASERWAR BALKANS”
Евгений Смирнов.
По този повод управителят на общинската болница д-р Гюнер Осман зави:
„Изключително
сме трогнати от
щедростта на Евгений
Смирнов. Неговите
благородни жестове
са най-добрият пример
за обществото и допринасят за подобряването
и улесняването на
работния и оздравителен процес в лечебното
заведение.“
ÏÐÈßÒÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅ

ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ

íà àâòîáóñèòå îò àâòîãàðà Àðäèíî

Íàïðàâëåíèå

ÀÐÄÈÍÎ - ÑÎÔÈß
ÀÐÄÈÍÎ - ÕÀÑÊÎÂÎ
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÚÐÄÆÀËÈ

×àñ íà òðúãâàíå

- 06:00 ÷., 06:30 ÷. è 10:30 ÷.
- 07:00 ÷. è 08:40 ÷.
- 06:00 ÷., 06:30 ÷., 07:00 ÷.,
- 08:00 ÷., 08:30 ÷., 08:40 ÷.,
- 09:30 ÷., 09:35 ÷., 09:50 ÷.,
- 10:30 ÷., 11:30 ÷., 12:00 ÷., 12:30 ÷.,
- 13:30 ÷., 14:30 ÷., 15:00 ÷., 15:45 ÷.,
- 16:30 ÷., 17:00 ÷. è 18:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÌÎËßÍ
- 09:40 ÷. è 13:35 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÍÅÄÅËÈÍÎ
- 16:40 ÷., 18:45 ÷.,
-18:50 ÷. è 23:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÁÀÍÈÒÅ - 08:00 ÷., 09:15 ÷., 09:30 ÷. è 15:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÀÄÀÍ
- 14:20 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑËÀÂÅÉÍÎ
- 12:45 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÆÅÁÅË
- 07:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÀÕÐßÍÑÊÎ
- 08:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÎËÎÁÐÀÄ
- 12:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÃÚÐÁÈÙÅ
- 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÄÎËÍÎ ÏÐÀÕÎÂÎ
- 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÅÍÜÎÂ×Å
- 09:00 ÷., 10:00 ÷.,
- 12:00 ÷., 13:00 ÷. è 17:10 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÐÎß×ÅÂÎ
- 09:00 ÷. è 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ËÅÍÈÙÅ
- 07:00 ÷. è 13:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÌÈÐÎÂÅÖ
- 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÐÓÑÀËÑÊÎ
- 14:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÅÄËÀÐÖÈ
- 11:00 ÷. è 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÓÕÎÂÎ
- 12:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÅÌÅÍÓÃÀ
- 15:15 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÒÚÐÍÎÑËÈÂÊÀ
- 15:00 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ßÁÚËÊÎÂÅÖ
- 15:15 ÷.
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Áóêâè÷êè ñêîêëèâè
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ÀÇ ÐÈÑÓÂÀÌ

Òåçè áóêâè÷êè èãðèâè
òó ïîäñêà÷àò,
òó ïîäõâúðêâàò.
×åñòî â äóìèòå áúáðèâè
ñâîèòå ìåñòà îáúðêâàò.
Íî íå áèâà äà ñå ìàÿ,
÷å íàëè ñúì ó÷åíè÷êà.
Âñè÷êè áóêâè âå÷å çíàÿ,
ùå ãè ïîäðåäÿ ñàìè÷êà.

Îáúðíàòà áóêâè÷êà
Âèêíà âàæíî-âàæíî Åëè:
- Âå÷å ïèøà äóìè öåëè!
È çà äà ìå ñëèñà,
èìåòî ñè òÿ íàïèñà.
- Íî êàòî ÷å ëè
òè íàïèñà Çëè?
- Íå! Äîäåòî
ñå îçúðíà,
Å-òî ñå îáúðíà!
Êèðèë ÍÀÇÚÐÎÂ

ÃÀÒÀÍÊÈ

***
Áàùàòà íå ñå ðîäèë,
à ñèíúò ïðîõîäèë.
(ïóøåêúò)
***
Èìàì äåñåò,
ìàõâàì äåñåò,
ïàê ìè îñòàâàò äåñåò.
(ðúêàâèöèòå)
***
Íà íåáåòî ÷óêà,
ó çåìÿòà ñå ÷óâà.
(ãðúìîòåâèöàòà)

Çàéî-ó÷åíèê

Àéëèí ÎÑÌÀÍ, Àðäèíî

На малкото зайче-първолаче хич не му се тръгваше на училище.
- Побързай, Зайко, че
току-виж първият учебен ден започнал без
тебе! - подкани го майка
Зайка. Ей сега ще звънне школското звънче!
- Ама не ми се ходи на
мъчилище - рече зайчето и мустачето му затрепери.
- Училището не е мъчилище - отбеляза дядо
Зайо.
А баба Острозъбка се
подсмихна, докато пъхаше в новата ученическа
чанта морков за закуска.

Åëèöà ÊÀÐÀÌÈÒÅÂÀ, Àðäèíî

Ñåâãè ÊÀÐÀÕÀÑÀÍ, Àðäèíî

- Ти Зайче Байче, май се
страхуваш!
- Разбери, сине, всички
като малки сме ходили
на училище - започна
татко му. - Там ни научиха да разпознаваме
какви зеленчуци растат
в градината.
- Харесвах уроците за
прикриване на следи и
за бързо бягане - прекъсна го дядото. Добре че бях отличник!
Инак щях ли да се
спася от толкова ловци? Пък и лисиците
все надхитрям. Ей на стар съм вече, а кожухът ми още си е цял-

Ñàíèå ÀËÈ, Àðäèíî

целеничък.
- Аз пък най-обичах уроците за отглеждане на
малки зайчета - майка
Зайка ласково погледна
рожбата си.
В това време, докато ги
слушаше, Зайко грабна
ученическата си раница,
после махна с лапа за
довиждане и припна към
Горското училище. А
оттам вече се чуваше
гласът на школското звънче: „Зън-зън-зън! Бързо
влизай в клас, че започва
твоят първи час!“
Да, хубаво е да си ученик!
А още по-хубаво е да си
първокласник в нашето
славно Горско училище,
нали?
Анелия ЯНКОВСКА

ÀÇ ÐÈÑÓÂÀÌ

Åáðó ÄÅËÈÕÞÑÅÈÍ, Àðäèíî
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Айхан Хайрула с първа самостоятелна изложба

Талантливият
творец
Айхан
Хайрула от Ардино, който с творбите си покорява родината на комиксите Америка, откри първата си
самостоятелна изложба. В препълнената зала на общинския музея
той представи подбрани творби
пред въодушевени ценители.
Присъстваха ардинци на различни
възрасти, но доминираха младите
любители
на
комиксите.
Художникът Айхан Хайрула вече
отдавна е известен в културните
среди. Роден е през 1981 г. в
Ардино. Завършил е СУ „Васил
Левски”. Магистър от УНСС.
Учителят по рисуване Исмет
Дурмушев разказва, че му е преподавал само четири години, но е бил
впечатлен от таланта му. Малкият
Айхан имал силно желание да рисува. В час правел по няколко рисунки. Помагал и на съучениците си.
Рисунките му са се отличавали с
повече цветове, светлина, нюанси.
Той изрази убеденост, че творецът
от Ардино е на път да стане световноизвестен.
Не са малко младите творци в
Ардино, но Айхан е неповторим.
Той съчетава думи и рисунки в
комикси, изявявайки се в т.нар.
девето изкуство. Младият худож-

ник е част от дамара на талантите на
Ардино. Това подчерта в презентацията си Селяхидин Карабашев. Той
посочи, че първата самостоятелна
изложба на твореца в родния му град
е голямо събитие и е подготвено от

Обществения съвет за опазване на
културното наследство.
За откриването на изложбата специално в Ардино гостува секретарят на
секция „Комикси” към Съюза на
Българските
художници
Румен
Чаушев. Той поздрави за успеха
Айхан от името на председателя на
съюза Любен Генов и му връчи поздравителен адрес. Чаушев представи
историята на развитието на комиксите
в нашата страна. Отбеляза, че Айхан
се е представил блестящо на първата
национална изложба на комиксите в

ÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀÑÅÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

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

страната. За това е и приет за член
на секция „Комикси” на СБХ.
Негови творби са включени в голямо международно биенале, където
са представени работи от цял свят.
Кметът на община Ардино Ресми
Мурад, който е съорганизатор на
проявата, посочи, че Айхан е известен и в родината на комиксите
САЩ. Наскоро той имал разговор с
наши творци, работещи в Америка.
Запознал ги с Айхан и им споделил

за кои фирми от Щатите работи. Те
изразили възхищение от постиженията и признанието, което е получил. Днес, с Айхан съпреживяваме
много радостни мигове, отбеляза
Ресми Мурад. Той бе категоричен,
че е голяма чест за ардинци да имат
съгражданин с такива успехи в
деветото изкуство, който прославя
града зад граници. Връчи му поздравителен адрес и паметен плакет.
От името на Регионалния исторически музей, с галерия „Станка
Димитрова”, Айхан бе приветстван
от Айдън Серкан.
В обръщението си към присъстващите млади хора, Айхан Хайрула бе
лаконичен: „Четете! Магията на
комикса дава възможност на читателя да задейства въображението
си.“

“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

