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Първокласници от СУ „Васил Левски“ в Ардино
сурвакаха за здраве, берекет и успешна нова годи-
на кмета на общината Ресми Мурад, председателя
на Общинския съвет Сезгин Байрам и общински-
те съветници. С оригинални дрянови сурвачки,
облечени в народни носии и с нахлупени калпаци,
малчуганите с традиционни наричания за
Рождество Христово изпълниха общинската засе-
дателна зала с надежда и коледно настроение. Те
дариха на присъстващите саморъчно изработени
новогодишни картички с късметчета.

Светлините на колед-
ната елха озариха цен-
търа на Ардино. Сред
детски смях и развъл-
нувани жители, грей-
наха светлините на
украсената коледна
елха в центъра на
Ардино. Коледните
светлини бяха запале-
ни от кмета на общи-
ната Ресми Мурад. 

Ресми МУРАД Сезгин БАЙРАМ
Кмет  Председател
на Община Ардино на Общински съвет 

Уважаеми жители и гости
на община Ардино,
Приемете нашите сърдечни поздравления
по случай настъпващите Коледни
и Новогодишни празници! 
Нека да запазим чистотата на мислите и
действията си, щедростта на сърцата си,
милостта, състраданието и добротата! 
Сега, когато отброяваме поредната година
от нашия живот, правим равносметка на
това, което сме постигнали и за какво още
можем да се преборим, възкресяваме надежда
за нещо хубаво и светло! 
Нека си пожелаем повече оптимизъм и вяра.
Приемете нашите искрени пожелания за
щастлива, мирна, спорна и щедра нова година. 
Бъдете здрави и честити!
Весели празници!

ППООЗЗДДРРААВВ
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Ардинската тенисистка Цветелина Георгиева спечели титлата на националния турнир
„Млад Олимпиец“ за момичета до 15 години. Вторит етап от надпреварата се прове-
де във Варна, с участието на 32-те най-добри тенисисти от Северна и Южна Бълга-
рия.  На финала Цветелина победи с 3:0 гейма Кристина Иванова от тима на „Стоян-
строй“ - Пловдив. 
А в Панагюрище се състоя втория етап на националния турнир „Млад Олимпиец” за
деца до 12 години. Ардинчанката Сиделя Мутлу спечели турнира без загубен гейм.
Треньорът на СКТМ „Юнак“ Бейхан Емин - Майкъла каза: „Доволен съм от предста-
вянето на всички мои възпитаници. Успехите на Цветелина и Сиделя са в резултат на
ползотворни тренировки, упорит труд и постоянство. Изразявам благодарността си
към всички, които помагат за развитието на тениса в Ардино.“

На кметска среща обсъдиха програма за
управление на отпадъците на община Ардино.
Кметът Ресми Мурад запозна колегите си с проек-
та на програмата, която е качена и в сайта на общи-
ната. Той отбеляза, че програмата е в процедура на
съгласуване с РИОСВ - Смолян и е в съответствие
с методическите указания на Министерството на
околната среда и водите. Общинският кмет посочи,
че един от основните принципи в програмата е
принципът „Замърсителят плаща“, който е вклю-
чен в договора за създаване на Европейската
общност (член 174). Този принцип изисква причи-
нителят и притежателят на отпадъци да ги управля-
ват по начин, който да гарантира висока степен на
защита за околната среда и човешкото здраве. 

В дневния ред на последното за тази година
заседание на Общинския съвет бяха включени 13
точки. Общинските съветници приеха актуализа-
ция на бюджета за 2018 година, чрез  извършване
на компенсирани промени между отделните обекти
в Програмата за капиталови разходи за 2018 годи-
на. Приета бе и общинска програма за развитие на
читалищната дейност през следващата година.

9-годишният Беркай Юмер
от Ардино се класира на
трето място в конкурс за
детска рисунка, организи-
ран по случай Деня на 
учителя. В конкурса 
участваха десетки ученици
от цялата страна. Той се
провежда за пореден път 
у нас със съдействието на
Сдружението на учителите
по турски език за Южна

България. 
Първото 
призово място
спечели Фатме
Бахтияр от
Шумен, а на
второ място 
се нареди
Синем Джелил
от Кърджали.
Беркай е възпи-
таник на Шко-
лата по изобра-
зително изкус-
тво към Ардин-
ския център 
за подкрепа на
личностното
развитие.

ÖÖââååòòååëëèèííàà èè ÑÑèèääååëëÿÿ ññòòààííààõõàà
ääúúððææààââííèè øøààììïïèèîîííêêèè 

ÒÀËÀÍÒ 

�Eñåí êðàé Àðäèíî�. Ñí. Ãþíåð Øþêðè
ÑÑêêúúïïèè ÷÷èèòòààòòååëëèè ííàà ââ.. „„ÀÀððääèèííññêêèè ããëëààññ””,,
ÏÏððèèååììååòòåå ííààøøèèòòåå ííààéé--ññââååòòëëèè ïïîîææååëëààííèèÿÿ
ççàà ççääððààââåå,, ììííîîããîî ññëëúúííööåå èè ââääúúõõííîîââååííèèåå
ïïððååçç ííîîââààòòàà 22001199--àà ããîîääèèííàà!!
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изпрати писмо до министъра на икономиката Емил
Караниколов и управителния съвет на държавно
предприятие „Управление и стопанисване на язо-
вири“, с което иска да се предприемат неотложни
аварийно-възстановителни дейности за управле-
ние на водите на микроязовирите в кв. Горичево -
Ардино и село Дядовци.
В писмото кметът Мурад изразява безпокойството си от
състоянието на двата  микроязовира, които са собстве-
ност на „Земинвест“ ЕАД към Министерството на земе-
делието и храните. „Към настоящия момент със-
тоянието на микроязовира в кв. Горичево е незадоволи-

телно и с риск от причиняване на наводнения. Изпуска-
телният му кран е повреден и не функционира. При про-
ливни валежи, водните количества в микроязовира не се
задържат и изтичат в скатовете от северната му
страна. Коритото на водното съоръжение е обрасло
от дървета и растителност. Част от насипната сте-
на на микроязовира в Дядовци е отнесена и има изкопан
авариен канал за оттичане на водата. Значението му е
изключително важно, тъй като в близост са разположе-
ни няколко животновъдни ферми, както и предприятия
за мрамор. В летните месеци жителите на кв. Къпина
също оползотворяват водните ресурси“, пише кметът.

Трапезарията и болничните стаи
към детското отделение в МБАЛ
- в Ардино ще посрещат малките
си пациенти в изцяло обновен
облик. Те са декорирани и изри-
сувани по идея и с личен труд и
средства от Дамла Йорданова от
Ардино и Ширин Солак - Джебе-
джи от Бял извор. 
„Рисувахме по стените в болнич-
ните стаи и облагородихме тра-
пезарията, според възможно-
стите си. Благодарни сме на бол-
ничния персонал за отзивчивост-
та и готовността да осигури
удобно време и условия за осъще-
ствяването на нашата идея. На
децата пожелаваме бързо оздра-

вяване и малко по-лек престой в
болницата, благодарение на
нашите рисунки“, споделиха
двете дами. Те се надяват ини-
циативата им да провокира и
други граждани, за да направят

нещо за общото благо. 
Управителят на общинската болни-
ца д-р Гюнер Осман оцени наглед
малкия хуманен жест на Ширин и
Дамла, като един голям скок за
духовно извисяване.

Започна поетапното раздаване на хранителни продук-
ти по европейската хранителна програма във  времен-
ния пункт на БЧК в Ардино, който се намира в сграда-
та на бившето „БКС“. 1129 бенефициенти от терито-
рията на община Ардино ще получат 16 вида храни-
телни продукти в изпълнение на Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане,
финансирана от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица. В списъка са включени: зрял
боб, леща, захар, олио, ориз, конфитюр, лютеница,
грах, рибна консерва, спагети, гювеч консерва, зелен
фасул и др. Общо 24 кг. 
Раздаването на хранителните продукти ще продължи
до 21 януари 2019 година.

MMyyccÚÚaaÙÙaa XXaaÎÎËË‰‰oo‚‚ ooÚÚ AApp‰‰ËËÌÌoo ËËÁÁppaa··ooÚÚ‚‚aa
ÔÔoo ÔÔoopp˙̇˜̃ÍÍaa ÌÌaa‰‰„„ppoo··ÌÌËË ÔÔaaÏÏeeÚÚÌÌËËˆ̂ËË,, ÏÏeeÏÏooppËËaaÎÎÌÌËË

ÔÔÎÎoo˜̃ËË ËË ‚‚ccËË˜̃ÍÍËË ‚‚ËË‰‰oo‚‚ee ÌÌaa‰‰ÔÔËËccËË..

ÈÑÊÀÍÅ 

ÊÊììååòòúúòò ííàà îîááùùèèííàà ÀÀððääèèííîî ÐÐååññììèè ÌÌóóððààää 

ØØèèððèèíí èè ÄÄààììëëàà ïïððååîîááððààççèèõõàà ääååòòññêêîîòòîî îîòòääååëëååííèèåå

ÅÅââððîîïïååééññêêîî ïïîîääïïîîììààããààííåå
ííàà ííààéé--ííóóææääààååùùèèòòåå ññåå ëëèèööàà
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Музейният уредник
следи за състоянието на
автопаркинга край све-
тилището. Двата подхо-
да - туристическа и еко
пътеки, се поддържат в
проходимо състояние.
Отстраняват се паднали камъни
или дървета, съборени от силни
ветрове... Правят се и нови горски
пътеки, за да може светилището да
бъде все по-достъпно, без обаче да
се нарушава автентичността на
природата. Укрепва се и старото
тракийско каменно стълбище край
скалата, което наскоро бе възстано-
вено от общината.

Освежава се туристическата марки-
ровка, подменят се и ориентировъ-
чните табели, които са повредени
поради различни причини. Хигие-
ната е водеща за района на светили-
щето. Поддържат се големи и малки
кошове за смет, наситени в нужната
гъстота. Монтирани са пепелници,
дори е сложено и сандъче с пясък за
гасене на цигарени фасове...

Светилището „Орлови скали” тряб-
ва да е в готовност да посрещне
увеличения поток от посетители,
който ще започне през март и април
идната година, споделя Христо
Красин. През тази година външни-
те посетители - гости на Ардино,
туристи, екскурзианти, рокери, уче-
нически групи от страната и чуж-
денци са се удвоили в сравнение с
миналата година.
Ардинският кмет Ресми Мурад е
поръчал Светилището да е привет-
ливо и чисто като аптека за прибли-
жаващия нов сезон, за което общи-
ната не жали средства.

Руди СЛИВНЕВ

Всеки петъчен ден 80-годиш-
ният Нуритин Исмаил от село
Башево поставя на главата си
каска и запалва 125-кубиковият
си мотор „Хонда“, за да отслужи
традиционната петъчна молитва
в Медресето на Долно Прахово.
Това се повтаря повече от 20
години.
Бай Нуритин е имамин и отслу-
жва молитвите в района на
Башево. Викат го и на мевлиди и
погребения. 
„Двуколесната машина носи

прекрасно изживяване. Само
през зимата се затруднявам,
тъй като понякога не пали зара-
ди минусовите температури”,
казва бай Нуритин и  уточнява,
че преди е обикалял селата с
велосипед или с руския си мотор
„ИЖ-Планета“, а през зимата
разчитал на съселяните си с
коли. ‚Комшиите не ме оставя-
ха на пътя, винаги ме качваха“,
казва още бай Нуритин. 
Въпреки преклонната си въз-
раст, родопчанинът винаги е

Духовен водач идва на
петъчна молитва с „Хонда“

„Орловите скали“
през зимата
„Зимният сезон не може да е пречка за посе-
тителите на  древното тракийско светили-
ще „Орлови скали”! Това казва уредникът на
общинския музей в община Ардино, писате-
лят Христо Красин.
Външните посетители са рядкост, но
ардинчани често навестяват любимото си
светилище. Идват, за да се разходят, да се
радват на природните красоти, да си отдъ-
хнат на тишината, която се нарушава
единствено от изгладнели кълвачи, самотни
гарги и от тракането на елени, които
чешат рогата си по стволовете на дървета-
та. А често и кръстосват рогатите си изра-
стъци, за да се преборят за любовта на
някоя кошута...

готов да тръгне на погребения,
мевлиди. „И баща ми, и дядо ми
са били хафузи, тоест знаели са
наизуст Свещената книга на
мюсюлманите - Корана. Покой-
ният ми баща Халибрям е завър-
шил духовно училище в Шумен и
е бил имамин в Млечинско.“
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Кметицата на село Ябълковец
Мюзейен Сюлейман изрази
благодарността на съселните си
към общинския кмет Ресми
Мурад и неговия екип за ползо-
творните усилия, които пола-
гат за подобряване инфра-
структурата в населените
места. Тя сподели:
„През тази година в Ябълковец
се случиха много хубави и добри
неща. Асфалтирахме  улици в
централната махала, както и
пространството пред читалищ-
ната сграда. Със съдействието
на жители от селото и община-
та изградихме детска площадка,
за да има къде да играят децата.
Особено съм щастлива, че успях-
ме да обновим мегдана пред
читалището, тъй като тук през
лятото се организира селският

И жителите на
село Млечино
сърдечно благодарят на общин-
ския кмет Ресми Мурад за асфал-
тираните улици в Долна и Горна
махала. Селският кмет Гюлистан
Садула каза, че  градоначалникът
държи на думата си и изпълнява
ангажиментите, които  поема по
време на системните си срещи с
населението. Той благодари и за
решеният проблем с водоснабдя-
ването на селото. „Надяваме се, че
от подетите дейности и дела за
разрешаване на важните пробле-
ми и на малките населени места
отстъпление няма да има“, лако-
ничен е млечинският кмет.

Шофьорът
Юксел
Иса
от фирма
„Олме-
на“ - Кър-
джали,
предаде на
собствени-
ка намере-
ния от
него портфейл със солидна сума 
и лични документи. 
Той обясни, че е намерил 
портмонето, изпаднало под
седалката и веднага уведомил
представител на фирмата.
80-годишният Мюмюнали
Абдурахман от с. Русалско 
сърдечно благодари за 
честната и доблестна 
постъпка на шофьора.

събор. Това
ми бе и най-
г о л я м а т а
мечта за
осъществя-
ване през
тази годи-
на. Радвам
се, че село-

то ни става едно приятно за
живеене място. Разбира се, че се
сблъскваме и с трудности, но
трябва да бъдем търпеливи.
Надявам се, в бъдеще да асфал-
тираме и останалите махленски
улици и пресечки.“ Кметицата
отбеляза, че се старае да откликва
на нуждите на хората. 
На фона на обезлюдяването в
повечето села, Ябълковец през
последните години се оживи.
Предприемчив бизнесмен пре-

върна сградата на старото учили-
ще в хотелски комплекс с басейн,
на разположение на гостите са
велосипеди и АТВ за посещение
на близки исторически и природ-
ни забележителности.

ÂÂ ßßááúúëëêêîîââååöö ññåå ññëëóó÷÷ââààòò ääîîááððèè ííååùùàà

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ ÏÎÑÒÚÏÊÀ ÇÄÐÀÂÅ

Шофьор върна
изгубено портмоне

Младият специалист
Кязим Хайрула 

предлага лечебен 
класически масаж,

който релаксира
и тонизира тялото.

Записванията 
се приемат на телефон

0877 068 166. 
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Ивайло
Ангелов
е сред най-добрите
млади математици в
България. Третоклас-
никът от СУ „Васил
Левски“ в Ардино
спечели престижното
второ място на 18-то
издание на национал-

ното математическо състезание „Перперикон
2018”, в категория „3 клас“. Ивайло още от първи
клас има интерес към математиката. През свобод-
ното си време решава задачи със съдействието на
учителя по математика Северина Койнарчева и
родителите си.
Училищното ръководство поздравява талантли-
вия ученик за постигнатия успех и му пожелава и
в бъдеще да участва в математически състезания
и да показва своите умения.

Среща на служители от Район-
ното управление в Ардино с
възрастни хора се проведе в
местния клуб на пенсионера.
Целта на срещата бе пенсионе-
рите да бъдат обучени да разпоз-
нават телефонните измамници и
техните схеми. Районният
инспектор Венелин Венелинов
запозна присъстващите с най-ха-
рактерните сценарии за извърш-
ване на телефонни измами. Той
акцентира върху новите подходи

Ивайло
Тенекеджиев 
пък е сред най-добрите млади
футболисти за 2018. 10-годиш-
ният играч на  ФК „Юнак“ -
Ардино взе участие в церемо-
нията по награждаването на 16-
те най-добри млади футболисти
за 2018 година. Ардинският фут-

болен талант получи купа, която му бе връчена от
звездата на „ЦСКА“ Кирил Десподов. 
Ивайло Тенекеджиев играе футбол от 6-годишна
възраст под ръководството на треньора Метин
Мустафов. Голмайстор е в различни детски първен-
ства и турнири. „Много съм горд със спечелената
награда. Тя нямаше да бъде постижима без подкре-
пата на моите съотборници. Искам да благодаря
сърдечно на моя наставник, който изгражда у мен
футболни умения, с които стигнах до тази награ-
да. Благодаря и на моето семейство“, каза Ивайло.

за заблуда, в които измамниците
се представят не само като поли-
цейски служители, а и като лека-
ри, адвокати. Отбеляза, че благо-

дарение на бдителността на
гражданите и доброто взаимо-
действие с органите на МВР, не
са допуснати и телефонни изма-
ми в града и населените места. 
На пенсионерите бяха раздадени
информационни брошури за
запознаване с телефонните
измами. Те се поинтересуваха
как могат по-бързо да се свър-
жат с Районното полицейско
управление. Изразиха задовол-
ството си от проведената среща.

сведе указания до кметовете и кметските
наместници на населените места за обезопа-
сяване на водните площи на територията на
общината. Те са в съответствие със Закона
за защита при бедствия, Закона за водите и
Общински план за работа при влошени
метеорологични условия през есенно-зим-
ния сезон. Това съобщиха от общинската
управа.
На кметовете и кметските наместници в общи-
на Ардино е възложено постоянно да наблюда-
ват както водните количества на микроязови-

рите и водоемите, намиращи се в населеното
им място, така и техническото състояние на
изпускателните кранове и отводнителните съо-
ръжения. Почистването на речните корита от
дървета и храсти за осигуряване на проводи-
мост на водите е също сред важните и неотлож-
ни задачи.
При констатирани нередности и нарушения,
свързани с експлоатацията на микроязовирите
и водоемите, незабавно следва да бъде уведоме-
на общината за предприемане на адекватни
действия.

ÊÊììååòòúúòò ííàà îîááùùèèííàà ÀÀððääèèííîî ÐÐååññììèè ÌÌóóððààää 



• Kasým/Ara lýk 2018 • Hazır layan:  Saffe t EREN

ARDİNO ŞAİRİYLE
BULUŞTU

Sevgili 
Eğridereliler, 

Elmalılı şair Mehmet Çavuşoğlu’nun
70. doğum yılı kutlandı

Ardino belediyesi meclis salonunda gerçekleşen saygı
gecesine yoğun katılım vardı. Programı, Ardino Belediye
Başkanlığı ile Rodopska İskra Kültür evi ortaklaşa düzen-
ledi. Geceye şair Mehmet Çavuşoğlu’nun yakın arkadaşı
ve aynı zamanda şair-çevirmen olan Ahmet Emin Atasoy,
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murad ve Meclis
Başkanı Sezgin Bayram katıldı. 
Saygı gecesi ilk önce Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir
Yoldayım' eseri  Elmalı köyünden Ali Emin sazı eşliğinde
seslendirdi ve katılımcıları duygulandırdı. Aylık iki dilde
çıkan Ardino'nun Sesi Gazetesi Yayın Yönetmeni Saffet
Eren şairin özgeçmişi hakkında bilgi verdi ve katılımcıla-
ra sunduğu şiir dinletisi merakla izlendi. Sayfa 8-9’da

2019 yılının tüm insanlığa barış, huzur,
hoşgörü getirmesi dileğiyle ve Ardino'nun
Sesi gazetesi aracılığıyla, Bursa'da yaşa-
yan Eğriderelileri aynı çatı altında buluş-
turan Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneğimizin Yönetim Kurulu, Dernek
üyelerimiz ve şahsım adına en içten duy-
gularla sizleri sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum.
Bursa'da yaşayan Eğridereli hemşehrileri-
miz ve Eğridere'de yaşamını sürdürmekte

olan akrabalarımız, dostlarımız ve kardeşlerimiz arasındaki
sosyal dayanışmanın ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini
sağlayan Eğridere Belediye Başkanımız sayın Resmi
MURAD ve Meclis Başkanımız sayın Sezgin BAYRAM
başta olmak üzere, tüm Eğridereli hemşehrilerimize şükranla-
rımızı özellikle ifade etmek istiyorum.
Köklerimizin uzandığı Eğridere ile aile bağlarımızın güçlen-
dirilmesi, nesiller arasında kaynaşmanın sağlanması, özellik-
le çocuklarımızın ve gençlerimizin birbirleriyle tanışmalarına
zemin hazırlayacak karşılıklı ziyaretlerin düzenlemesiyle,
yaşadığımız yer olan Bursa ile doğduğumuz yer olan
Eğridere arasında güçbirliği oluşturmak mümkün olabilecek-
tir.
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, gücümü-
zün elverdiği ölçüde Eğridere'de yaşamını sürdüren hemşeh-
rilerimizin her zaman yardımına hazır olduğumuzu bir kez
daha belirtmek istiyorum.
Sılamız, hasretimiz, gözbebeğimiz Eğridere'ye, Eğridereli
büyüklerimize, dostlarımıza ve kardeşlerimize yeni yılın sağ-
lık, mutluluk ve huzur getirmesi ümidiyle, sizlere sevgi ve
saygılar sunuyorum.
Görüşmek, buluşmak, özlem gidermek üzere, hoşçakalın,
esen kalın!

Aydın YILMAZ
Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Başkan Resmi Murad ile şair Mehmet Çavuşoğlu (sağda) 

Aydın YILMAZ

Belediyenin meclis salonunda gerçekleşen saygı gecesine yoğun katılım vardı
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Sayfa 7’den
Ardino, Bulgaristan'ın 
kültür ve manevi köprüsüdür
Belediye Başkanı Resmi Murad, şaire sağlıklı uzun ömürler
dileyerek şöyle konuştu, 
“Ardino, yıllardır bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde
kültürel faaliyetler düzenlendiği bir yer olmuştur.
Buralarda birçok ünlü şair ve yazar doğdu. Sıralayacak
olursak; Sabahattin Ali, duayen ve belediyenin onursal
vatandaşı olan Halit Aliosman Dağlı, Naci Ferhadov,
Şahin Mustafa Altan, Faik İsmail Arda, Mehmet Çavu-
şoğlu, Saffet Eren, Ali Durmuş, Hasan Özkan, Hilmi
Haşal, İsmail Cambazov, Zülkef Yeşilbahçe, Nihat
Altınok, Mustafa Bayramali, Mercan Civan, Ramazan
Ulusoy... Ardino, Bulgaristan'ın kültür ve manevi köprü-
südür.” 
Bursa merkezli Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Aydın Yılmaz’dan gelen tebrik mesajı ve şiir sevda-
lısı gençlerimizden Şahin Süleyman’ın  mektubu okundu. 
Ahmet Emin Atasoy ise şairin geçmişi hakkında kesitler
okudu. Atasoy, Ardino'ya en son 3 yıl önce geldiğini ifade
ederek devamında,
“Şair Mehmet Çavuşoğlu'nu 50 yıldan beri tanıyorum. O,
Rodoplar’ın oğludur. Diğer şairlere benzemiyor. Yerli
edebiyatımızda onun şiirleri en orijinalidir” dedi.

Sizlerle bir arada mütevazı edebiyat
çalışmalarımın semeresini görmekten çok mutluyum 

Değerli hemşerimiz Mehmet ÇAVUŞOĞLU,
70’inci Baharınızda burada, başkentiniz Ardino’da, beraber
olmaktan gurur duymaktayız. Mutluyuz. Çünkü Siz,
Bulgaristan Türklerinin önemli şairlerinden birisiniz. 
Özünden sözüne, sözünden özüne akan şiirlerinizle okurları-
nızı yüreklendiren, nefeslendiren, heveslendiren, kanatlandı-
ran şairimizsiniz. 
Yıllara yayılan şiirlerinizin sesi çok ve tok, rengi çok. Şiirle-
riniz kopuk değil, parçalı anlatımlı değil. Şiirlerinizin anlam-
sal alanı geniş, ufku güneşli... Az kelimeyle çok şey söyleme
ustalığını şiirlerinizde görüyor, hissediyoruz. 
Şiiri sevdirdiniz bize! 
Yolu doğru olanın yükü ağır olmazmış! Belki de ondan şair-
ler yaşlanmaz. Şairler baharlarında yaşarlar baharları yaşat-
mak için. 
Şair dostumuz Mehmet Çavuşoğlu, 
70’inci Baharınız kutlu olsun! 
Sağlıklı, huzurlu, çok okurlu nice şiirli baharlara!

Şair Mehmet Çavuşoğlu ise belediyenin dikkatinden duyduğu
memnuniyeti  dile getirerek şöyle konuştu,
“Sayın Belediye Başkanım,
Sevgili hemşerilerim ve kıymetli konuklar,
Çok değerli bayan ve baylar,
50. sanat yılım dolayısı ile ilgili belediye yönetiminin beklen-
medik bir biçimde hoş bir jest yaparak gerçekleştirdiği bu
güzel ve samimi buluşmadan ötürü içten hoşnutluğumu belirt-
mek isterim. Bu jest beni heyecanlandırdı ve gönülden şükran-
larımı sunuyorum.
Bir süre önce dostum Saffet Eren, belediye yönetiminin bu
günde bir karar verdiğini söyleyince tamamen istemeksizin bu
özel ilgi ve saygıyı acaba hak ediyor muyum ve benim yazın-
sal yaratıcılığım bu ilgiye layık mı diye kendime sordum. 
Fakat hemen önceki yıllarda bu yörenin yazarları, ozanları
olan Halit Dağlı, Naci Ferhadov, Şahin Mustafa vb. için
düzenlenmiş sanat etkinliklerini anımsadım.
Bu sanat etkinlikleri belediyemizin bu hususta bir gelenek
yarattığını gösteriyor ve sıramın geldiğini düşünerek rahat bir
nefes aldım.
Bu fırsattan yararlanak nerede olduklarına bakmaksızın kendi
sanatçılarına gösterdiği ilgi ve saygıdan dolayı belediye yöne-
timini kutlarım.
Kültür ve kültür varlıklarına karşı işte bu duygusal ilgi ve
olumlu yaklaşım öyle olağanüstü bir nitalik ki, dünyaca ünlü
romancı Sabahattin Ali’nin de doğum yeri olan bu küçük
kasabayı bir sürü büyük kentlerden daha büyük yapıyor ve

yalnız ulusal çapta değil, uluslararası alanda gerçek, çağdaş
bir kültür-sanat merkezi haline gelmesine yardım ediyor.
İşte bu yüzden bugün çocukluğumun beşiği ve deli gençliği-
min meydanı olan bu yörenin kasabasında bulunmaktan ve
sizlerle bir arada elli yıllık mütevazı edebiyat çalışmalarımın
semeresini görmekten çok mutluluk duyuyorum.
Bu da bana kendimi eşsiz güzellikteki bu yörenin akarsuları
ve kuşları gibi sevinçli ve Rodop dağlarının mağrur tepeleri
gibi onurlu hissetmemi sağlıyor.
Beni şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Kalın sağlıcakla!”

RESMİ MURAD SEZGİN BAYRAM
Ardino Belediye Başkanı Ardino Meclis Başkanı

07 Aralık 2018, Ardino

TEBRİK

7 Aralık 2018 tarihinde Bulgaristan’ın Ardino (Eğridere)
kasabasında belediye yönetimi ile Rodopska iskra
(Rodop Kıvılcımı) Kültür evi’nin işbirliğiyle halen
Bursa’da yaşayan şair Mehmet Çavuşoğlu’nun 70.
doğum yıldönümüne adanmış özel bir kutlama etkinliği
düzenlendi. Belediyenin konferans salonunda gerçekleş-
tirilen (ve çok duygulu anların yaşanmasına neden olan)
mükemmelce hazırlanmış bu geceye ilçe yönetmenleriy-
le birlikte şairin dostları ve yakınlarından oluşan geniş
bir kalabalık katıldı.

Büyük kültürel etkinliklere 
imza atan küçük kasabada

Ahmet Emin ATASOY:
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sensin benim başkentim
sana sessizce geldim sessizce ayrıldım senden 
bıraktım o güzel sabahlarını, o gri akşamlarını
oysa çaydan kalkan mavi dumanı severdim 
severdim cıvıltısını ‘büyük sokağı’nın
bıraktım o sıcak, o kalabalık cuma  günlerini 
bıraktım salkım söğütlerini...

bugün cuma yine,
içimde bir şeyler kımıldadı
indim sana kadar 
liseli kızlar aklımı aldılar,
dolayımı sardılar eski dostlar 
sevgiden, şiirden, müzikten söz ettik 
gülmek de bizim için, üzülmek de 
kimi güldük, kimi üzüldük...

burada her adımda bir dost, bir bildik, 
meğer büyük kentler içinmiş kimsesizlik 
ardino -kemiğim, iliğim, etim- 
büyük büyük kentler neyime, 
sensin benim başkentim!

ŞİİRLERİNDEN

1948’in 5 Ekim günü Ardino’nun Yabılkovets
(Elmalıkebir) köyünde dünyaya gelir Mehmet Şükrü
Çavuşoğlu. Tarımla, tütüncülükle uğraşan beş çocuklu bir
ailenin en küçüğüdür. Temel öğretimi kendi köyünde,
liseyi Ardino’da bitirir. 1971 yılında Sofya Üniversite-
si’nin Türk Filolojisi Bölümü’nden mezun olur. Bu yüz-
den de edebiyat ortamının içindedir. 1960’ların sonu ile
70’lerde yayımladığı özgün şiirleriyle adını duyurur.
Kişiliğinde içtenlik, dürüstlük ve insancıllığın öne çıktığı
Çavuşoğlu, köyüne tepeden tırnağa âşık bir şairdir. Öyle
ki, şairlik yeteneğinin, köyünün ruhundan ve güzelliğin-
den geldiğine inanır. Köyüne bu düşkünlüğünden ötürü
de ‘Elmalılı Mehmet’ bilinir.  
Doğup yetiştiği yörede öğretmenlik yaptı. Bir süre inşaat-
larda çalıştı. Zorunlu göçle gittiği Türkiye’de Bursa’ya
yerleşti. Uzun yıllar Bursa’nın Karacabey ve Nilüfer ilçe-
lerinde Türkçe Öğretmenliği yapıp 2012’de emekliye
ayrıldı. 
Şiirlerinin çoğu Yeni Hayat ve Tuna dergilerinde,
Ardino’nun Sesi  ve Nov Jivot gazetelerinde yayımlandı,
birkaçı da Türkçe’nin Sarmaşıkları ve Rumeli Motifli
Türk Şiiri antolojilerinde yer aldı. 
Allığını Soyunurken Kavaklar (1998), Dünya Durdukça
Durasın (2014) ve Balkan Senfonisi (2018) adlı üç şiir
kitabıyla Bulgaristan Türklerinin Şiirinden Örnekler
(2016)  başlıklı bir de derleme yayımladı. 
Mehmet Çavuşoğlu, Bursa Yazın Derneği üyesidir.

Mehmet Çavuşoğlu Kimdir?

Ünlü şair Naci Ferhadov’un mezarı başında

Resmi Murad ile Ahmet  Emin Atasoy Mehmet Çavuşoğlu  ile Saffet Eren

Sezgin Bayram ile Mehmet Çavuşoğlu

ETKİNLİKTEN KARELER
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* * *
Büyük şehrin sokaklarında gezinirken akşamüstü
Eşle dostla görüştük, görüştük tanışıklarla.
Şehir ne güzeldi, ne güzeldi bahar elbisesinde,
Hele gece o renkli ışıklarla.

Dostlar sordu; ne var, ne yok Rodoplar’da,
Bizim için de içiverdin mi soğuk sulardan?
O anda kulağımda şırıldadı da Arda
Tütünün kokusu geldi ana diyardan.

Su içtim, Dibek Pınar’dan içermişim gibime geldi,
Oturdum, bizim çimene otururmuşum gibime geldi.
Oradaydım, oradaydım, oradaydım ama,
Buradaymışım gibime geldi.

* * *
Hayatını verilmiş bir ödül gibi düşün
Nasıl yön vereceksin bu yalnız kendi işin.
Bu dünyada bu fırsat bir defa geçer ele
Ömür nasıl geçecek budur asıl mesele.

* * *
Burdan gidince günün birinde
Sana ait olan nerde ne varsa
Kalacak öyle yerli yerinde.

Bir iki saksıda sardunya, ıtır
Bir yığın gazete, gözlük, büyüteç
Okuma hevesin değildi ki sır.

Bir takım askıda kalır asılı
İçi boş bir cezve, içi boş fincan
Kâğıtlar, üstünde bir şey yazılı.

Bir yanda kitaplar, kimi okunmuş
Kimi açılmamış bir defa bile,
Ama her birine elin dokunmuş.

Artık başkaları alır da okur
Eşyalar verilir kimbilir kime
Her birinin yeni sahibi olur.

Birkaç tabak, kaşık, tencere, tepsi,
Karyola, sandalye, masa ve sehpa
Beş para etmez ki bunların hepsi.

Miras için kavga yaşanmaz kesin
Hiç kimse sürünmez mahkemelerde
Gönlü rahat olsun o gün herkesin.

Burdan gidince günün birinde
Umarım öyledir, huzur içinde
İzlersin bunları yeni yerinde.

* * *
Önünde kâğıtlar, elinde kalem
Başından geçenler kalmasın saklı
Yazıp çizdiğini okur el alem
Beğenir, beğenmez ne dese haklı.

Bilinen şeyleri aldım kaleme
Açtım yüreğimi cümle aleme
Okuyunca bilmem ne dersin, ama
Asla hatır için beğendim deme ! 

* * * 
Ne kadar şükretsen yine azdır, az
Yüreğin acıdan, dertten arındı.
Sene yetmiş üçtü, mevsimlerden yaz
Ama bu yaz senin ilkbaharındı.

Yıllar öncesinden anılar kalmış
Bazen o günleri unutsam, dersin.
Acını bu toprak çıkarıp almış
Borcunu sevgiyle ancak ödersin.

* * *
Bir şeyler zamanla değişir diye
Uğraştık, bekledik hem de sabırla.
Anladık bakınca biraz geriye:
Taşımışız suyu, ama kalburla...

* * *  
Çok fazla çile çektik, içimizde var izi
Bir değil, iki değil, âdeta dizi dizi.
Vallahi endişem yok öteki dünya 

için
Tanrı hazırlamıştır cennette yerimizi.

Şair Şahin Mustafa Altan 80 yaşında
Şahin Mustafa Altan,
1938’de Ardino’nun
Ahrânsko köyünde doğdu. 
Kırcali Türk Pedagoji
Okulunu bitirdi, uzun yıl-
lar öğretmenlik yaptı.
1973’te Türkiye’ye göç
etti. Hâlen İstanbul /
Kartal’da oturmaktadır.
B u l g a r i s t a n ’ d a y k e n
devamlı şiir yazan ve şiir-
leri gazete, dergi ve yıllık-
larda yer bulan Şahin
Mustafa Altan, doğduğu
yörenin güzelliklerini, Rodop insanının iç zenginliğini,
bu topraklara olan bağlılığını, sevgisini dile getirdi. 
Yalın ve içli bir anlatış biçimi, insan sevgisinin ağır
bastığı şiirleri ile Bulgaristan Türklerinin şiirinde
önemli bir yer tutmaktadır.
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„Ела, ела, ела, който и да си, дали
неверник, или на огъня се кланяш, или
езичник, дори и да си престъпил свои-
те обети стотици пъти. Нашата врата
не е на отчаянието. Ела такъв, какъвто
си.“ Тези мъдри слова на световноиз-
вестния персийски поет Мевляна,
живял преди хилядa години са актуал-
ни и днес. Както ни е известно, тези
думи са възприети като философия на
партията ДПС от нейния създател д-р
Ахмед Доган. 
Човек никога не може да избира живо-
та си, животът избира него. 
Роден съм в китното родопско село
Млечино. Тук са родени дедите ми,
родителите ми, синът ми Санер, но
заради това, че съм турчин с турско
самосъзнание на 14-годишна възраст
бях принуден насилствено от комуни-
стическите власти да сменя турско-
арабското си име. Бях Гюнер, а станах
Гергин. Все още помня студа и страха,
които бяха сковали сърцето и душата
на всички турци, които въпреки, че
живееха  в мир и разбирателство с бъл-
гарското население, насилствено им
бяха сменени имената. 

Сега живея в Кърджали, който вече е
възприет като столица на толерант-
ността. 34-години след нечовешкото
асимилиране в страната, на което
лично станах свидетел и жертва, се
питам какво е етническа толерантност.
Може би е хармония в различието или
е признаване на правото и свободата на
другите да бъдат такива, каквито са. Аз
съм турчин и такъв искам да бъда до
края на живота си. Хората са различни,
но когато се създадат реални условия
на живот, въпреки различията си, те
могат да живеят съвместно в условия
на толерантност и разбирателство.  
Мисля, че основна заслуга за етниче-
ската толерантност в Кърджали има
настоящия кмет на общината инж.
Хасан Азис. Той винаги върви заедно,
от едната страна със свещеника, а от
другата с мюфтията. Така именно се
изгражда етническия мир в Кърджали,
в моя роден край, където живеем раз-
лични етноси. Тук по време на Рамазан
и Курбан Байрам, Коледа, Великден
християни и мюсюлмани се поздравя-
ват взаимно. 
България е нашата обща родина. Тук

ÇÀÅÄÍÎÑÒÒÀ ÍÈ ÏÐÀÂÈ ÑÈËÍÈ

сме родени, тук сме били винаги и тук
ще останем! Няма по-голяма ценност
от това да сме заедно и да споделяме
празниците. Моделът на заедността е в
основата на всички нас. Заедността е
това, което ни прави силни, изгражда
не само нашия образ, но и днешния ни
ден, бъдещето ни.

Гюнер ШЮКРИ

Общинският център за обществена подкрепа в Ардино
стана носител на отличителния знак на Държавната
агенция за закрила на детето - „Аз
гарантирам щастливо детство“, в
категория „Устойчиво развитие“.
Това съобщи директорът Светла
Карамитева. Отличието е присъ-
дено по повод Международния ден
за правата на детето - 20 ноември. 
Ардинският център функционира
като социална услуга в общността
от 2009 г. и се утвърди като ключо-
ва услуга в подкрепа на децата и
техните семейства.

Ëåêîâèòà âîäà òå÷å îò ÷åøìàòà ñ
÷åòèðè ÷ó÷óðà êðàé ñåëî Êðîÿ÷åâî.
Â òîâà ñà óáåäåíè ìåñòíèòå æèòå-
ëè. Òå òâúðäÿò, ÷å èçâîðíàòà âîäà
ëåêóâà ïðîáëåìè ñúñ çðåíèåòî.
Ëå÷åáíàòà è òðàïåçíà âîäà áåçñïèð-
íî òå÷å îò ÷åøìàòà ñ åäíàêúâ
äåáèò - íèòî ñå óâåëè÷àâà, íèòî
íàìàëÿâà.

ÎÒËÈ×ÈÅ ËÅ×ÅÁÍÎ ÈÇÂÎÐ×Å
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Ñâåòêàâèöè ÿðêè íåáåòî ñðåäíîùíî ðàçäèðàò.
Êúðâàâîçëàòíè ñëåäè òå ïî íåãî ðåäÿò
è îáëàöè ÷åðíè â çåìÿòà ñàìîòíî ñå âçèðàò,
èçñèïâàò íàä íåÿ ÷àñòèöè îò ñâîÿòà ïëúò.

Òúé òðúïíå ïðîñòîðà âúâ îãíåíîâîäíàòà áóðÿ,
àäñêèÿ òúòåí - ñèðåíà òðåâîæíî çâó÷è.
Äúæäúò íå ïðåñòàâà - ñ êàìøèöèòå áÿñíî òîé óäðÿ
è âÿòúðúò òðúñêà ãëàâà è ôó÷è ëè ôó÷è.

Áåçäîìíà ñòàðèöà ñâåù âúâ ðúêàòà ñè ñêðèâà.
Òèõà ìîëèòâà áåç äóìè ñïîêîéíî ìúëâè.
Ñúëçèòå é ñ êàïêèòå áóðíè äúæäîâíè ñå ñëèâàò,
ïîä òàêòà íà ïúêúëà áàâíî ñúðöåòî êúðâè.

Â äóøàòà ÷îâåøêà, ïîäîáíî íà áóðÿòà äèâà,
ñòðàñòíî âèëíåå ñòèõèÿ áåç íèêàêâà æàë.
Ïîíÿêîãà ñàìî èçãðÿâà äúãàòà êðàñèâà,
íî áúðçî ñòîïÿâà ñå, â ëîêâèòå ñòàâà íà êàë.

Ìàðèÿ ÃÀÐÀËÎÂÀ

24 ìàé 2018 ã., Àðäèíî. 
Êìåòúò Ðåñìè Ìóðàä è 
Ìàðèÿ Ãàðàëîâà îò 
Ðàêèòîâî.

ÁÓÐß

ÍÀ ÁÎÉ Ñ ÊÎÐÓÏÖÈßÒÀ
В обширния кабинет на министерството се настани
новият шеф! Самият Козодоев, от квотата на новата
партия ЕБВГЗ, каквото и да значеше тази абревиатура.
Козодоев беше голям пич, нищо че щеше да оглави
такова голямо учреждение. И готин! Но най-вече, той
кипеше от енергия! А бе от ушите му извираше! Щом
прекрачи прага на сградата, където също кипеше тре-
скав труд, той свика моменталистически първото засе-
дание. Към кабинета му мигом се чуха чаткането на
множество токчета, все едно препускаше лека кавале-
рия на някой революционер. Мъжете също пристигна-
ха запъхтени и по стар обичай всеки стискаше папка
под мишницата. 
- Привет, бойци! - поздрави ги Козодоев и без да се
помайва, го удари право в целта: - Няма какво да усу-
квам! От тази секунда почваме люта битка с корупция-
та! Безпощадна, по всички фронтове и каквото се
сетите.
Във всяко кюше ще се навра, ако трябва и в миша
дупка, но ще разоблича всеки корумпиран тип. За
целта моментално създавам комисия за борба с коруп-
цията! 
- Ама вече има създадена такава... Още  по времето на
еди кой си премиер - вдигна ръка един плешивец,
който от години успешно създаваше илюзия, че рабо-
ти неуморно. 

- Тогава ще създадем друга комисия, която да наблю-
дава работата на предната. Така, че от първата да не
могат да гъкнат. И една стотинка да вземат, ще ги
издебнем. 
- Съжалявам, че ви прекъсвам, но вече имаме и коми-
сия, която да контролира контролиращата комисия -
вдигна ръка платинено руса мацка, която беше назна-
чена... а бе все едно от кого.
При тази констатация Козодоев си затрая малко. Виде-
ше се, че едната му мозъчна клетка се допитваше до
другата като какво да създаде, та да пребори тая пуста
корупция! Стига са приказвали хората! Седна на
стола, за да стикова работата на клетките, белки
измъдри нещо. Всъщност, винаги измъдряше! Макар
че понякога му се струваше, че едната  мозъчна клет-
ка се ошумолява и повече мислеше за приятни забав-
ления. Козодоев отпи от кафето и притвори очи. В
това време и двете мозъчни клетки се мобилизираха
до краен предел и Козодоев в упор изстреля новото
предложение, което най-после щеше да тури ред и в
министреството, и в цялата държава! Герой ще стане,
новатор, професор, генерал даже! 
- Да знаете, колеги - авторитетно започна Козодоев,
все едно, че наново е открил теорията за относител-
ността - работата е там, че сме почнали от средата.
Борим корупцията! Ама има ли я, няма ли я, кой знае? 
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Каква е, от къде идва, какъв е корена на думата, исто-
рическото й развитие, кой я е създал, защо я е създал,
има ли почва у нас... Да, за почвата кой се сети? И ако
има почва, кой я тори, с какво, колко... Ей такива неща
трябва да разберем, че после да се преборим един път
и завинаги.
Като чуха тази реч, стотината ръководители на отдели
във въпросното министерство се ококориха! Ми как до
сега никой не се беше сетил? Що правителства, що
министри, що заместници крачеха тук никой не се сети
за корена, почвата, историята и другите тинтири мин-
тири. 
- За целта - окашля се Козодоев - от утре назначавам
една комисия за проучване на историята на корупция-
та. Дори да имам хора, проверени в живота! Познавам
ги от деца. Всичките са ми първи брадовчеди! Вижте
там, та се сместете по кабинетите, да опразним десе-
тина... 
- Миналия път се сгъчкахме - вдигна ръка някой си.
- Тук е като автобус! Винаги има място за още! Освен
това тези хора почват истинската борба с корупцията.
Стига имитиращи продукти! И тук въвеждам продукт
Стара планина! Край на ментетата! Казах! Стига сме
говорили, мама му стара! Ще ме извините за израза,
ама и аз съм прост. Като вас. Да живеят простите!
Няма смисъл да усукваме думите! 
И какво да се прави, служителите се сгъчкаха още
малко, пък и колко му е, до сградата имаше едно кафе-
не с тераса колкото футболно игрище. Да ти е кеф да
преседиш целия си работен ден там. И го правеха, но
пиейки кафето, те усилено мислеха за борбата с коруп-
цията. Носеха си тефтери, та ако им хрумне случайно
някоя идея, веднага да я впишат.
Като мина месеца, брадовчедите на Козодоев се опоз-
наха с други нечии братовчеди, даже се сдушиха и си
другаруваха! Чуден микроклимат!
На поредното заседание на шефовете на стотината
отдели, Козодоев отново снесе поредната идея за бор-
бата с корупцията: 
- Виждам, че нещата пак не са както трябва. Нещо ми
се губи в самата дума... Откъде произхожда!? Това
трябва да се разчепка! Разчепкаме ли го, успехът ни
е в кърпа вързан. Нали знаете значението на буквите.
Те не са току така измислени и свързани! Затова съм
намислил да създам комисии за изследване на всяка
буква. Ние от ЕБВГЗ не си поплюваме и ще измък-
нем от миша дупка всеки корумпиран! Ама трябва
методика, план. Да се зане! Намерил съм хора за
осемте комисии. Вие нямайте грижа! Женен съм
четири пъти и родите на жените са свестни хора. Ама
много свестни! Даже и апартаменти са ми подарили.
Не за друго, ами да мога да преспивам в тях, ако
работата ме свари на близо и да не губя време за
транспорт! За кабинетите не се притеснявайте.
Осигурил съм цял етаж!
И така, за нула време довтаса народ от двете роди на
първите две жени. Радостни, доволни, нахъсани за
борба с нещо си. Важното е да се борят! Колкото пове-
че, толкова по-добре, рече им Козодоев!

Както отбелязахме вече, в мислованата дейност на
Козодоев понякога се включваха и двете му мозъчни
клетки. Но какво се случи, та в една утрин отнякъде
изникна и трета, моля ви се! Това го хвърли в смут!
Защото той много искаше да прилича на върховния
ръководител, който винаги наблягаше на едното!
Първи да е, първи в държавата, единствен във Вселе-
ната, една книга, една жена или една по една, една
чаша вино, дори една мозъчна клетка, ама да се шири
из черепната кутия, та да мисли по- добре. И затова
на Козодоев му стана странно. Но пък важен е резул-
тата! А той беше, че реши да създаде още комисии.
Хубаво, буквите бяха разчекнати. Дори аналогичните
такива на латиница. Знаеха ги, ей! Учен народ! Но
сричките, сричките убягваха. Затова Козодоев моби-
лизира родовете и на другите две жени, от които
също имаше много подаръци. За всеки - бюро и
заплата! Да се трудят неуморно. Козодоев дори обми-
сляше план да назначи още хора, макар и не провере-
ни по роднинска, а по приятелска линия. Понеже под-
чинените му много се трудеха, трябваше някой и да
им пребърсва потта! Може би трябваше да назначи за
всеки служител по един бърсач на пот със пешкир -
съкратено бърсопотпеш! Седи си на стола съответния
служител и се трепе от работа и мислене, та чак се
поти! А потта пречи на ентусиазма. Тогава се включ-
ва бърсопотпеша, който стои или седи до лявото му
рамо и го пребърсва със пешкира.
В тази акция се включиха и някои от заслужилите
шефове на отдели, които от най-рано се трудеха по
някакви въпроси, за които вече никой не се сещаше.
Мобилизираха се, значи! Всеки намери по няколко
бърсопотпеша за новата длъжност и го отчетоха като
иновация в борбата с корупцията! 
Е, кажете ми, при толкова сърцати хора, при толкова
бъхтане и труд, как няма да я преборят! То вече не се
сещаха какво борят, ама пък имаше цяла армия нахъ-
сани борци против каквото им кажат! Начело с когото
им сложат! 

Латинка МИНКОВА

24 ìàé 2018 ã., Àðäèíî. 
Ëàòèíêà Ìèíêîâà îò Ñëèâåí è 

Èâî Ãåîðãèåâ îò Êúðäæàëè.
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ÏÐÈßÒÍÎ ÏÚÒÓÂÀÍÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

ÐÀÇÏÈÑÀÍÈÅ
íà àâòîáóñèòå îò àâòîãàðà Àðäèíî

Íàïðàâëåíèå ×àñ íà òðúãâàíå
ÀÐÄÈÍÎ - ÑÎÔÈß - 06:00 ÷., 06:30 ÷. è  10:30 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÕÀÑÊÎÂÎ - 07:00 ÷. è 08:40 ÷.
ÀÐÄÈÍÎ - ÊÚÐÄÆÀËÈ - 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 ÷.

Р Е Ш Е Н И Е № 455
Приема Вътрешни правила за организацията и реда за
проверка на декларации и за установяване на конфликт
на интереси в Общински съвет - Ардино.
Препис от решението да се изпрати на председателя на
Общинския съвет и председателя и членовете на
постоянната комисия за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, както и на служителя в звено-
то по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.
Р Е Ш Е Н И Е № 456
Одобрява допълнителни количества към годишен план за
ползване на дървесина за 2018 г. от горски територии -
собственост на Община Ардино в размер, както следва:
Иглолистна дървесина - 900 пл.м3.
Р Е Ш Е Н И Е № 457
I. Открива процедура за провеждане на търг с явно над-
даване за отдаване под наем на част от имот, частна
общинска собственост, както следва:  
1. Общинско нежилищно помещение, находящо се на
първи етаж в сградата на Общинска автогара - Ардино, с
предназначение за развиване на търговска дейност.

Във връзка с изпълнение на задълженията,
произтичащи от Закона за защита при бед-
ствия, опазване здравето и живота на хората,
имуществото и материалните ценности, с цел
недопускане на произшествия и извършване
на превантивна дейност, физически и юриди-
чески собственици на недвижими имоти през
есенно-зимния сезон са длъжни да изпълняват
следното: 
1. При снеговалеж да почистват снега пред
домовете, блоковете, прилежащите терени
пред търговските обекти, здравни заведения,
детски градини, училища и социални домове.
2. Да отстраняват ледените висулки от покри-
вите, терасите и други сгради при ниски тем-
ператури и обледяване.
3. При констатиране на нередности, които не
позволяват вашата намеса, да се сигнализира
незабавно дежурния в общината на тел.: 03651
/ 42 12.
За неспазване на гореизложеното ще бъдем
принудени да налагаме санкции, съгласно
чл.1, ал.2 и чл.2, т.8 от Наредба № 1 на Общин-
ски съвет - Ардино.

Ресми МУРАД
Кмет на Община Ардино

II. Упълномощава кмета на община Ардино да сключи
договор за наем със спечелилия търга.
Р Е Ш Е Н И Е № 458
I. Открива процедура за провеждане на търг с 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:  
1. Част от поземлен имот 77116.11.129 в с. Брезен, м.
Мечит алтъ, 1700 кв.м. земеделска площ, при първона-
чална годишна наемна цена - 36.89 лв.
2. Част от поземлен имот 77116.11.129, в с. Брезен, м.
Мечит алтъ, 1800 кв.м. земеделска площ, при първона-
чална годишна наемна цена - 39.06 лв.
II. Упълномощава кмета на община Ардино да организи-
ра подготовката и провеждането на търга и да сключи
договорите за наем със спечелилите.

Сезгин БАЙРАМ 
Председател 

С пълните текстове на решенията можете да се 
запознаете в сайта на Община Ардино: www.ardino.bg 

Ð Å Ø Å Í È ß
íà Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî, ïðèåòè íà çàñåäàíèå, 

ïðîâåäåíî íà 5 íîåìâðè 2018 ã.
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ПРАЗНИЧНА СРЕЩА С ПОЕТА МЕХМЕТ ЧАВУШОГЛУ
Вечер, посветена на 50 години творческа
дейност и 70-годишнината на поета
Мехмет Чавушоглу се проведе в Ардино.
Организатори на празничното събитие
бяха Община Ардино и читалище
„Родопска искра“.
Много просветни и културни дейци,
поети, общественици, граждани и
гости на Ардино дойдоха да уважат
юбиляря. Тук бяха ръководството на
общината, начело с кмета Ресми
Мурад и председателят на Общинския
съвет Сезгин Байрям. Специален гост
на поетичната вечер бе поетът, прево-
дач и близък приятел на Мехмет
Чавушоглу, Ахмед Емин Атасой,
който в момента живее в Бурса.
Литературната вечер бе открита с
популярната песен на известния тур-
ски поет Ашък Вейсел „Uzun ince bir
yoldayım“. Песента, изпълнена  в
съпровод със саз от барда Али Емин
от Ябълковец, развълнува всички при-
състващи.
Поетът Саффет Ерен, член на Съюза
на българските писатели, представи
житейския и творчески път на
Мехмет Чавушоглу.  Прочете стихове
от новата книга на юбиляря
„Балкански симфонии“.
Кметът на общината Ресми Мурад
пожела здраве и дълголетие на
Мехмет Чавушоглу. Връчи му плакет,

както и поздра-
вителен адрес.
„През годините
Ардино е мяс-
тото, където се
о р г а н и з и р а т
местни, регио-
нални, нацио-
нални и между-
народни кул-
турни инициа-
тиви. Тук са
родени много известни поети и писа-
тели, начело с доайена и почетен
гражданин на общината Халид
Алиосман Даалъ, световно известния
романист Сабахаттин Али, Наджи
Ферхадов, Шахин Мустафа Алтан,
Фаик Исмаил Арда, Али Дурмуш,
Расим Билязероглу, Мехмет
Чавушоглу, Саффет Ерен, Хасан
Юзкан, Исмаил Джамбазов, Хилми
Хашал, Нихат Алтънок, Зюлкеф
Йешилбахче, Мустафа Байрамали,
Мерджан Дживан, Рамазан Улусой,..
Ардино е културният и духовен  мост
у нас“, отбеляза кметът Мурад.

На 7 декември 2018 г. Община
Ардинo и народно читалище
„Родопска искра” организираха
специална тържествена вечер,
посветена на 70-та юбилейна
годишнина на своя съгражданин -
поета Мехмет Чавушoглу. Вечерта,
проведена в салона на общината,
където се изживяха много приятни
и вълнуващи моменти, премина на
високо професионално ниво.
Присъстваха както всички ръко-
водни кадри на общината, така и
много колеги, близки и приятели
на поета-юбиляр.

Ахмет Емин АТАСОЙ

Прочетен бе и поздравителен адрес
до Мехмет Чавушоглу от Айдън
Ѝълмаз, председател на Сдружението
за култура и сътрудничество
„Егридерелилер“ в Бурса.
Топли думи за Мехмет Чавушоглу и
щрихи от творческата му биография
сподели поетът Ахмед Емин Атасой.
Мехмет Чавушоглу изказа искреното
си удовлетворение за вниманието.
„Трогнат съм от този жест и ви благо-
даря от все сърце. Чувствам се
изключително много щастлив в този
град, люлката на моето детство и аре-
ната на моите младежки подвизания,
сред вас, мои най-искрени и верни
приятели, затова че доживях да видя
плодовете на моя скромен петдесет-
годишен литературен труд“, заяви
юбилярят.

Мехмет Чавушоглу е
роден през 1948 г. в село
Ябълковец. През 1971 г.
завършва турска
филология в Софийския
университет
“Св. Климент Охридски”.
Дълги години работи
като учител в селата
Ябълковец и Чубрика. От
1989 г. със семейството
си живее в Бурса.
Има издадени три
поетични книги. Много
от стиховете му са
публикувани в списанията
и вестниците “Йени
хаят”, “Туна”, “Ардински
глас”,  “Нов живот”.

В МАЛКИЯ ГРАД НА ГОЛЕМИТЕ
КУЛТУРНИ НАЧИНАНИЯ



16 Àðäèíñêè ãëàñ, НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2018ÇÎÍÀ

Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäè íî,  óë. “ Áåëè  áðåçè” ¹ 29 l e-mail: ardino@abv.bgÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀÑÅÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

“Àðäèíñêè ãëàñ” å ìåñå÷íî äâóåçè÷íî èçäàíèå 
íà Îáùèíñêà àäìèíèñòðàöèÿ è Îáùèíñêè ñúâåò - Àðäèíî

Книгата на турския изследовател и
преподавател в Тракийския уни-
верситет в Едирне д-р Бюлент
Йълдъръм - „Турското население в
България“ (на турски език) предиз-
вика голям интерес в Ардино. На
срещата с автора, която се състоя в
общинската заседателна зала, дой-
доха просветни и културни дейци,
общественици, граждани и гости
на града.  
Кметът на общината Ресми Мурад
откри срещата. По повод на наско-
ро издадения труд на младия учен,
той поднесе на госта поздравите-
лен адрес, подписан и от председа-
теля на Общинския съвет Сезгин
Байрам. В поздравлението се израз-
ява увереност, че книгата представ-
лява интерес както за научните

среди, така и за широк кръг читатели.
С кратка презентация, съдържаща
биографични данни за автора и него-

вата досегашна академична кариера,
Селяхидин Карабашев направи във-
едение към представянето на книгата
на д-р Бюлент Йълдъръм.
Турският историк благодари за вни-

манието от страна на ръководство-
то на общината и на любознателна-
та ардинска публика. В увлекател-
ното си слово той се спря на въз-
никването на идеята, творческата
история и изследователския под-
ход, приложен при създаването на
книгата. Фактологичният материал
в книгата почива на данни от бъл-
гарския статистически институт и
преброяването на населението в
България през периода 1880-2011
година. 
Д-р Бюлент Йълдъръм е роден през
1977 г. в Търговище. През 1978
година заедно със семейството си
се изселва в Турция. Завършва
Тракийския университет в Едирне.
Докторска дисертация защитава в
Института за социални науки към
Истанбулския университет. От
2011 година работи като преподава-
тел по история в Тракийския уни-
верситет в Едирне

за действия при кризисни ситуации
от училището в село Жълтуша.
Областният управител на област
Кърджали Никола Чанев, кметът
на община Ардино Ресми Мурад и
директорът на РДПБЗН комисар
Сергей Заимов отрупаха с
похвали и подаръци четири
момичета от ОУ „Отец
Паисий“ в село Жълтуша,
които станаха сребърни
медалистки в Националното
ученическо състезание
„Защита от бедствия, пожари
и аварийни ситуации“, което
се проведе на 16 октомври в
Стара Загора. 
Седмокласничките Ева
Бояджиева, Виктория Христова,
Анита Храмова и осмокласничка-
та Габриела Новакова спечелиха
сребро в оспорвана битка с още 27
отбора от страната. С тях на тър-
жеството в областната управа беше

и треньорката и мениджър на отбора
Наталия Хаджиева, старши възпи-
тател в училището.
Вие сте от район, в който условията
са тежки и вярвам, че знанията и
уменията ви за справяне с кризисни

ситуации, ще ви бъдат от полза в
ежедневието. Все пак ви пожелавам
да ги усвоявате повече на трениров-
ки, отколкото в живота. А това, че
сте толкова добри в състезанията, ме
кара да ви пожелая някоя от вас да

стане следващият комисар на
Кърджали, директор на регионал-
ната дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“,
каза областният управител Никола
Чанев и връчи на отбора грамота и

предметни награди. С гра-
мота, предметни награди и
пожелания да славят учи-
лището, родния край, да се
развиват в областта, в
която вече са доказали
своя талант, се включи
кметът на община Ардино
Ресми Мурад. Комисар
Сергей Заимов връчи пла-
кети и грамоти на всички
от отбора, като открои за

цялостен принос Наталия
Хаджиева, която години наред
влага усилия за съществуването и
достойното представяне на моми-
чешкия тим от училището в
Жълтуша. 

Д-р Бюлент ЙЪЛДЪРЪМ представи своя изследователски труд 

„Турското население в България“

Наградиха вицешампионките на България
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