
Левски „Братство с всекиго, без да гле-

даме на вяра и народност””, заяви в

празничното си слово Бахар Реджебов,

началник на отдел „Образование, кул-

тура и спорт” към община Ардино. 

Празничното тържество продължи с

рецитал, подготвен от ученици от

начален етап и изпълнения на Детска

вокална група „Звънче” при СУ

„Васил Левски” с ръководители Айсен

Саидова, Снежана Аврамова и Росица

Хаджикулова.

От името на общинска администра-

ция, държавни институции, обществе-

ни и политически организации, както

и от граждани бяха положени цветя и

венци пред бюст-паметника на Христо

Ботев. 

Присъстващите коленичиха в знак на

преклонение пред подвига на всички,

дали живота си за свободата на роди-

ната.

месеч но изда ние  на общин ска адми ни стра ция  и общин ски  съвет - Арди но

Òâîÿò âåñòíèê!
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Ардино отбеляза 140 години от

Освобождението на България. На

общоградския тържествен ритуал пред

бюст-паметника на Христо Ботев в

двора на общинската администрация

присъстваха кметът на общината

Ресми Мурад, областният лидер на

ДПС инж. Изет Шабан, председателят

на Общинския съвет Сезгин Байрям.

Тук бяха още началникът на РПУ гла-

вен инспектор Щилян Узунов, съвет-

ници от местния парламент, както и

много граждани и ученици. 

„Всички ние, имаме основание да се

радваме, че сме граждани на

Република България. Днес, всички ние

– християни и мюсюлмани, с различна

етническа принадлежност, имаме

основание да се радваме, че общата ни

държава  записа още една година в

богатата си история. Народът ни

помни и никога няма да забрави думи-

те на Апостола на свободата Васил

Ардино отбеляза 140 години
свободна България
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Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“ и
„Националната асоциация на Доб-
роволците в Република България“
отличи с Грамота Юджел Шакир от
Доброволно формирование „Арди-
но“ за проявена всеотдайност и ини-
циативност през изминалата 2017 г. 
Призът бе връчен от ръководителя на
Доброволното формирование в града
под Белите брези и специалист „Граж-
данска защита“, към Община Ардино,
Ганчо Костадинов.
Юджел Шакир сподели, че е станал
доброволец осъзнавайки, каква отго-
ворност, всеотдайност и воля е необхо-
дима, за да си част от това формирова-
ние и призова  повече хора да се вклю-
чат в техните редици. 
„Смятам, че с другите колеги от фор-

ÄÄîîááððîîââîîëëååööúúòò ÞÞääææååëë îîòò ÀÀððääèèííîî ááåå îîòòëëèè÷÷ååíí
ççàà ââññååîîòòääààééííîîññòò èè èèííèèööèèààòòèèââííîîññòò

ÂÂ ÑÑÓÓ „„ÂÂààññèèëë ËËååââññêêèè””
ââ ÀÀððääèèííîî ññòòààððòòèèððàà ïïððîîååêêòò
„„ÓÓ÷÷ååííèè÷÷ååññêêèè ïïððààêêòòèèêêèè””

мированието сме добър екип и прие-
мам отличието и от тяхно име.
Искам да благодаря и на служителите
на РСПБЗН - Ардино за тяхната под-

крепа и опита, който споделиха с
нас“, подчерта Юджел Шакир.
Доброволното формирование в Арди-
но е създадено в края на 2016 г. с цел
предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуа-
ции, както и отстраняване на послед-
ствията от тях.

В СУ „Васил Левски” в Ардино стартира проект
BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики -
Фаза 1”, финансиран по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж”. Община
Ардино и местната Многопрофилната болница за
активно лечение  ще бъдат партьори на училището за
провеждане на практическо обучение. 11 единадесе-
токластници по професия „Икономист-информатик”,

Над 100-годишно орехово дърво
падна върху покрив на къща в
ардинското село Богатино. Няма
пострадали. Това съобщи кметът
на Богатино Юзджан Махмуд. 
Вековното дърво се е стоварило
през нощта, за щастие собственич-
ката на къщата Педрие Мюмюн е
била в чужбина. Селският управ-
ник е сигнализирал за инцидента
спешния телефон 112. На място
веднага е пристигнал екип от

Регионална служба „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ в
Ардино, който е отстранил падна-
лото дърво. 
Кметът на Богатино Юзджан Мах-
муд изказва сърдечните си благо-
дарности на екипа на ардинската
пожарна. Той заяви, че ще преду-
преди съселяните си, ако има опас-
ни дървета близо до къщите им,
незабавно да вземат решение за
премахването им.

специалност „Икономическа информатика” ще придо-
бият професионални умения в реална работна среда.

ÂÂååêêîîââííîî îîððååõõîîââîî ääúúððââîî ïïààääííàà ââúúððõõóó êêúúùùàà ââ ÁÁîîããààòòèèííîî



ÇÀ ×ÅÑÒÒÀ ÍÀ ÀÐÄÈÍÎ 3Àðäèíñêè ãëàñ, ÌÀÐÒ 2018

ÀÀëëïïååðð îîòò ÀÀððääèèííîî ïïððîîääúúëëææààââàà 
ääàà ææúúííåå óóññïïååõõèè ââ ÙÙààòòèèòòåå
Станислав ДОЙНОВСКИ

След като спечели една от 10-те сти-
пендии за България, предоставящи
едногодишно обучение в САЩ, Алпер
Ахмед от Ардино продължава да
представя страната ни както в града
в който живее, така и в столицата
Вашингтон.
След усилена борба между обменните
ученици от всички краища на света
Алпер спечели правото да прекара една
седмица във Вашингтон, където има
възможността да разгледа столицата и
нейните паметници на културата, да
посети заседание на парламента и да се
срещне лично със Джери Моран, сена-
тор на щата, в който живее - Канзас.

Сенаторът е бил изключително впечат-
лен от представителя на България и
силно се е интересувал от това как про-
тича неговата обменна година. 
„За мен това беше една невероятна
възможност, която нямаше как да
пропусна! Много се радвам, че извли-
чам максимума от моята обменна
година. Семейството, в което живея,
е прекрасно, създадох много нови
приятелства и не спирам да пътувам
и да посещавам най-различни мес-
та!“, споделя Алпер. Той е запознал
американското си семейство с обичая
за мартениците и по негови думи поне
веднъж в седмицата се готви нещо
българско. За училището Алпер раз-
казва, че до момента има отличен

успех, основал е клуб по чуждестран-
но кулинарство, а и другия месец му
предстои бал. 
„Училището ми тук е невероятно,
материалът се преподава по страхо-
тен и много увлекателен начин, и с учи-
телите много си допадаме!“, споделя
ученикът. Приятелите му в България
вече нямат търпение да се прибере, но
до края на обменната му година остават
още 4 месеца, които, както той се изказа,
„ще изживее на макс“.

ÑÑïïîîððòòååíí ääååÿÿòòååëë 
îîòò ßßëëîîââàà ððààççêêððààññÿÿââàà ÀÀððääèèííîî
ññ ååêêççîîòòèè÷÷ííèè ööââååòòÿÿ
Всяка пролет спортният деятел от турския град Ялова
Рафет Кору разкрасява Ардино с екзотични цветя. Те се
засаждат в парковете и алеите и градът под Белите
брези става все по-красив и зелен. 
Рафет Кору е роден е през 1948 г. в Бял извор. Детските му
години преминават в махала Кабакджълар в Ардино. Възпи-
таник е на Техникума по механизация на селското стопанство
в Пловдив. Дълги години е работил като спортен инструктор
в „Горубсо - Мадан”. Бил е и завеждащ отдел „Спорт и

туризъм” към
А П К - А р д и н о ,
както и техниче-
ски ръководител
във ВиК-Ардино.
През 1978 година
се изселва в
Бурса. В момента
живее в Ялова и
работи като тех-
ник в турската
държавна напои-
телна система.
Мениджър е на
спортния клуб по
тенис на маса в
община Ялова и
бивш председател
на Сдружението
на Балканските
турци в града.

×ÈÒÀÒÅË-ÐÅÄÀÊÖÈß

ÌÌííîîããîî ÷÷îîââååøøêêîî,,
ììííîîããîî òòîîïïëëîî

По случай рож-
дените дни,
всяка година 
по-възрастните
жители на общи-
на Ардино полу-
чават поздрави-
телни адреси 
и подаръци лич-
но от кмета на
общината Ресми 
Мурад и председателя на общинския съвет Сезгин
Байрям. Този красив жест, това много човешко,
много топло отношение правят нашите рождени
дни по-очаквани, по желани и съдържателни.
Аз и моята съпруга поздравяваме Ресми Мурад и
неговия екип, честитим техните рождени дни и им
пожелаваме много здраве и успешна работа.
Честитим рожденните дни и на всички работещи
в общинската администрация в Ардино. В живота
им да се случват хубави и още по-хубави неща.

Бориска и Исмет ДУРМУШЕВИ
Ардино
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По време на т.нар. „Голяма
екскурзия” през лятото на
1989 година и в началото на
90-те години на миналия
век, населението на Кърджа-
лийска област намаля двой-
но. Много семейства бяха
принудени насила да изоста-
вят родния си край и да
заминат в Турция. Всички
изселници от нашия регион
се сдобиха с турско граж-
данство, построиха много-
етажни къщи и започнаха да
развиват успешен бизнес в
чужбина. Един от тях е  42-
годишният  Сейхан Мутлу, родом от
ардинското село Светулка. Той има заку-
свалня в най-големия изселнически
квартал в Бурса „Хюрриет” (Свобода).
Сейхан Мутлу е роден на 2 април 1976
година в Светулка. Завършил е ЕСПУ
„Георги Димитров” (сегашното СУ 
„Васил Левски”) в Ардино. През 1994
година заради безработицата и безал-
тернативното ежедневие в Източните
Родопи заминава за Турция. В първите

дни след пристигането си в южната ни
съседка Сейхан намира работа в
ресторант, който се намира в централ-
ната автогара на Бурса. Две десетиле-
тия той усвоява тънкостите на ресто-
рантьорството. Отначало мие съдове,
бил е сервитьор, готвач. След много
упорит труд, през 2017 година, заедно
със съученика си
Ертан Шюкри, с корени от Правдолюб,
откриват закусвалня в Бурса.

„Тук целият персонал е от
България. Предлагаме
шкембе чорба, пилешка
супа, супа топчета, фасул
чорба, агнешка дроб чорба,
тас кебап. Цените са
приемливи. За нас всеки
един посетител е важен и
отношението към всеки 
е едно и също”, споделя
Сейхан.
От вкусните специалитети
на  закусвалнята е опитал
почетният консул на Бълга-
рия в Бурса и бивш депутат
във Великото национално

събрание на Турция Хаяти Коркмаз.
Тайната на своя успешен бизнес Сейхан
дължи на семейството си. Той подчерта-
ва, че зад всеки успял мъж стои една
силна силна жена. А това е съпругата му
Гюлджан.
Сейхан Мутлу никога не забравя коре-
ните си и хората, които са останали в
родното му село. Винаги, когато има
възможност, той се отбива в Светулка,
където е израснал.

Сейхан от Светулка с успешен бизнес в Бурса

Изселници от Башево
се събраха на пикник в Бурса
За втори път изселници от ардинското
село Башево, които живеят и работят в
мегаполисите Истанбул, Бурса и Измир
се събраха на пикник в Бурса в мест-
ността „Гюндойду“. Инициативата е на
Айхан Мутлу, председател на изселни-

ческата организация на Башево в
Бурса. Събитието уважиха кметът на
Башево Мюрен Сали, председателите
на Сдруженията на „Башевци“ в Истан-
бул и Измир - Рушен Яджъ и Гюрсел
Ефендиоглу. „Башево е винаги в сърцето ни. Благо-

даря Ви, че уважихте поканата ни, да
се съберем всички заедно тук и да пока-
жем, че Башево наистина е в сърцата
ни!. Надявам се всички, където и да
живеем, да не забравим връзката с род-
ното си място. Башево е наш дом и
трябва да съхраним връзките си с
него“, заяви Айхан Мутлу. 
Кметът на Башево Мюрен Сали благода-
ри на домакините за топлото посрещане.
„Никога не забравяйте родния си край,
където и да отидете. Бащината къща
е най-ценното богатоство, защото
там прекарвате най-хубавите си годи-
ни от детството”, заяви Мюрен Сали.
За доброто настроение на башевци се
погрижи оркестър „Алада“ от Бурса,
чиито музиканти са с корени от
Ардинско.
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Продължават строително-монтажните работи по проекта за
допълнително водоснабдяване на ардинското село Боровица.
Кметът на селото Айсел Мехмед заяви, че се изгражда шахтов
кладенец в местността „Димен янъ”. Средствата са от
капиталовите разходи на община Ардино за 2017 година.
„Надявам се, че с допълнителното водоснабдяване да
разрешим проблема с недостига на вода в селото”, заяви
Айсел Мехмед. Тя от свое име и от името на жителите на
Боровица благодари на ръководството на община Ардино в
лицето на кмета Ресми Мурад за реализирането на поетите
ангажименти.
В Боровица живеят над 800 души. Състои се от център
Боровица и кварталите Любицево, Чучeр, Вражалци,
Мировец, Стар читак и Кътино.

Водоснабдяват допълнително Боровица

Вълци удушиха 4 кози
посред бял ден в Синчец

Сабина САДОВА

Приключването на букварния период при първокласниците
освен повод за тържества в началните училища е важен
момент, който ни напомня и факта, че каквито и да са време-
ната, остава си неизменно прословутото мило отношение на
населението ни към ученето. Давало се е и се дава мило и
драго, за да могат децата да се научат да четат и пишат и да
израстват  достойни, горди хора. 
Под ръководството на своите  учители, чрез постоянни уси-
лия и много труд, с помощта на своите родители, мъниците
овладяват ценни знания, умения и почват да учат живота, гле-
дайки през светлите прозорци на научните истини.
Кметът на община Ардино Ресми Мурад не пропуска тези и
други поводи, за да зарадва децата. Без да се отнеме от функ-
циите на държавата, тези моменти се превръщат в прекрасни
възможности да бъдат зарадвани малчуганите и от страна на
управители на фирми, млади хора и приятели, като Саффет
Илязов, Рейхан Местанов, Танер Сали, Сезгин Али, Мария
Стефанова. Този път с вниманието им бяха удостоени учащи-
те се от Горно Прахово и околните села, които получиха
книжки за четене.

Вълци са нападнали и удушили посред бял ден четири кози в
землището на Синчец, съобщи кметът на ардинското село
Хълми Мустафа. Животните са на местния фермер от махала
„Хамитлер” Сунай Мюмюн. „Изкарвам прехраната си, като
гледам животни. В делник и празник се грижа за тях. Посред
бял ден вълците нападнаха стадото и удишиха четири кози
пред очите ми. Надявам се отговорните органи да предприе-
мат незабавни мерки за недопускане на подобни нападения”,
заяви ощетеният стопанин. 

„Това е второто нападение на хищниците в рамките на
една година. За инцидента уведомих Държавното горско
стопанство в Ардино, но досега не са предприети никакви
мерки. Много са опасни, хората ги е страх да излизат от
домовете си. Ще искам разрешение от ловното друже-
ство в Ардино за отстрел на вълци, за да спрат с порази-
ите. Собствениците на крави, овце и кози се страхуват да
изкарат животните в землището на селото“, сподели
кметът Хълми Мустафа. Той е притеснен много от случи-
лото се, тъй като животновъдството е основен поминък на
местните жители.

Децата са
нашето бъдеще!
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Æåíñêàòà ñòðóêòóðà íà ÄÏÑ â Àðäèíî
îòáåëÿçà 5 ãîäèøåí þáèëåé

„ДПС е партията, която отстоява
във времето общочовешките ценно-
сти. ДПС е в основата на българска-
та демокрация. Тази кауза и мисия на
ДПС може да прескочи нашия жиз-
нен път, защото, ако сме отговорни
политици, би трябвало да мислим за
настоящето, но сме длъжни да
осигурим и по-доброто бъдеще на
нашите деца”. Това заяви на разши-
реното заседание на общинската
организация на ДПС в Ардино
народният представител Ерол Мех-
мед. Той предаде на ардинската
организация на Движението спе-
циалните поздрави от председател
на ДПС Мустафа Карадайъ.
В заседателна зала на общината се
събраха председателите на всички
местни съвети на ДПС и Младежко
ДПС в Ардино, общинският съвет на
ДПС-Ардино, женските дружества,
кметове на кметства, общинските
съветници от листата на Движението.

Гост на заседанието бе още областният
председател на ДПС инж. Изет Шабан.
Депутатът Ерол Мехмед отговори на
всички въпроси за парламентарната
дейност на ДПС  и за актуалната поли-
тическа ситуация в страната.
„Ние трябва да дадем максимума от
себе си, за да бъдем отново в цен-
тралната изпълнителна власт и да
решаваме всички проблеми, които
Вие поставяте. Ако бъдем активни,
сигурен съм, че ще имаме над 40 депу-

тата в следващото Народно събра-
ние“, заяви областният лидер на ДПС
инж. Изет Шабан.
Кметът на община Ардино Ресми
Мурад подчерта, че ДПС запазва сво-
ето лидерско място на територията на
общината. „Най-важните проблеми
на избирателите намериха своето
отражение и място в съставения

Бюджет на общината за тази годи-
на. С грижи и внимание се отнасяме
към всички населени места и цялото
население на територията на общи-
ната”, заяви Мурад.

„5 години от живота на един човек са
малко време, но 5 години от живота на
една организация са доста време. Преди 5
години на много места в областта и
страната бяха учредени женски струк-
тури на ДПС, тъй като бе необходимо да
Ви се даде възможност да се включите
активно в политиката на всяко едно
ниво“. Това заяви на среща с дамите от
женската организация  на ДПС в Ардино
областният лидер на Движението инж. Изет
Шабан по повод 5-годишния юбилей от
създаването на дамската организация и по
случай осми март. Той подчерта, че женска-
та структура на ДПС е най-младата органи-
зация в Ардино, която за много кратко
време се е организирала отлично и е увели-
чила членовете си тройно. „Радвам, се че 
с всяка година имате ръст на разширя-
ване. Продължавайте да бъдете активни
в политическия живот. Вие сте вече
голям отбор, голямо семейство, а ДПС
става част от живота на много хора“,
каза още инж. Изет Шабан. Той предаде на
дамите поздравленията на председателя на
ДПС Мустафа Карадайъ, както и на дамата-
депутат от Движението от Кърджалийски
многомандатен избирателен район Адлен

събрание в София. По думите й, в посети-
телската група ще има дами от ЖДПС-Ар-
дино от всички населени места в Ардино.
„Осми март е толкова значима дата в
живота на ДПС, колкото самата дата
8-ми март за жената, защото именно на
тази дата се учредява нашата, вашата
женска организация на ДПС. Бъдете
здрави, радвайте се на живота, обичай-
те хората, които са до вас, и бъдете оби-
чани. Нека такива дни, като днешният,
да са много. Да имаме поводи да се среща-
ме, събираме, обсъждаме и да споделяме
това, което сме постигнали заедно“,
заяви в обръщението си кметът на община
Ардино Ресми Мурад. 
Всяка дама получи по един карамфил.
Цветя бяха поднесени и от името на народ-
ния представител Адлен Шевкед. Нежните
половинки нито за миг не оставиха дан-
синга празен. Те заляха диджей Керем с
нестихващите искания за песни и музика.
За доброто настроение на ардинските дами
се погрижи и талантливият музикант Бра-
нислав Петков.
Женската структура на Движението в града
под Белите брези е учредена през 2013 г.
точно на най-женския празник - 8-ми март.

Шевкед. Пожела им здраве, лично щастие и
много успехи.
Над 90 членове на дамската организация на
ДПС в Ардино  се събраха в местния ком-
плекс „Перла“, за да отпразнуват заедно 
5-годишния юбилей на структурата и най-
женския празник - 8-ми март. Специални
гости на събието бяха още кметът на общи-
на Ардино Ресми Мурад и председателят 
на общинския съвет Сезгин Байрям. 
Председателят на женската организация на
ДПС в Ардино Зюфие Ибрямова поздрави
сърдечно дамите  и благодари за усилената
работа. Тя съобщи, че със съдействието на
депутата Адлен Шевкед ще бъде организи-
рана група, която ще посети Народното
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RODOPLARIN BAĞRINDA
CENNETTEN BİR KÖŞE
ARDİNO

A
rdino (Eğridere) şehri Bulgaristan’da Doğu Rodop

Dağlarının batısında, Kırcaali’nin güneybatısında

bulunur. Burası Türklerin yoğun olarak yerleşik oldu-

ğu bir şehirdir. Osmanlı devrinde; Eğridere, Edirne

Vilayetinin, Gümülcine Sancağına bağlı bir kaza idi. Şehir,

341,45 km kare bir alana yerleşmiştir, Şehrin nüfusu belediye-

ye bağlı 52 ayrı yerleşim biriminden oluşmaktadır. Eğridere

belediyesi olarak kayıtlı 31 342 kişi vardır. Bunların 14 069’u

sürekli bu topraklarda yaşamaktadır. Kasaba olarak kayıtlı 10

193 kişi mevcuttur. Gerçek oturanların sayısı da 4 232 kişidir.

Eskiden burası küçük bir köy imiş ve içinden bir dere geçmek-

teymiş. Dere kendine has eğrili bürülü bir suyolu çizmiş.

Kasabayı ikiye bölen derenin suları, 10 km kuzey doğuda,

Arda nehrinin suları ile birleşmektedir. Ardino şehri eskiden

köyün içinden geçmekte olan dereden dolayı Eğridere olarak

bilinirdi. 1934 yılında “Eğridere” adı “Ardino ” olarak değiş-

tirildi ve 1960 yılında kasaba olarak ilan edildi. Kasabanın

içinden geçen derenin suyu uzak dağ yamaçlarından gelmek-

tedir. Küçük dereciklerden akan su birikintileri bir araya gelip

çoğalırlar ve oradan da Arda nehrinin sularına karışırlar.

Kasaba bugün kültür yönetim ve tarım merkezidir. 

Ardino sınırları içinde birçok tarihi ve anıt yerleri bulunmak-

tadır. Orta çağda kullanılmakta olan antik yol nehir boyun-

dan geçmekte ve Ksantiyski ( Elece) geçidi vasıtası ile

Trakya’nın iç kısımlarını Ak Deniz’e bağlamaktaydı. O

dönemde bugünkü Ege Deniz’i, Akdeniz olarak anılmaktay-

dı. Köprü, 15. yüzyılın başlarında Osmanlı hükümdarı

Birinci Sultan Selim’in emriyle inşa edilmiştir. Arda nehri-

nin azgın sularına karşı bugüne kadar dayanabilen Şeytan

Köprü, şehre 10 km mesafededir ve Dedeler Köyü’nün yakı-

nındadır. Köprü taştan yapılmıştır ve inşa sırasında horasan

diye bir harç kullanılmıştır. Köprünün uzunluğu 56, genişli-

ği de 3,5 metredir. Orta noktasındaki yüksekliği 12 metreye

ulaşır. Bu köprü zamanında, Filibe Bölgesiyle Akdeniz böl-

gesi arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmiş. Köprü Osmanlı

Rodop mimarisinin en belirgin örneklerini taşımaktadır.

Şeytan Köprüsü 1984 yılında, benden önceki belediye baş-

kanları zamanında, tarihi anıt olarak ilan edilmiş. Bu tarihi

yapı uzun yıllar yayalara ve kervan sürülerine hizmette

bulunmuş. Ardino( Eğridere) Belediye Başkanı Resmi

Murad, “Eylül 2017 Sonbahar Şenlikleri” sırasında bizimle

şunları paylaştı: “ Eğridere’nin sembolü haline gelen “ Şey-

tan Köprüsü” şehrimizde turizmin gelişmesi için büyük bir

şanstır. Köprü tarihi yapısı ve ihtişamlı görüntüsü ile tama-

men bir Osmanlı mimari eseri olduğunu kanıtlamaktadır.

Geçen yıl T.C. Sofya Büyükelçiliği’nin yayınladığı “

Bulgaristan’da Osmanlı Eserleri” adlı kitabın ön kapağında

yer alması bir rastlantı değildir her halde? Yapımı 16. Asra

dayanan bu eserin, bir Roma köprüsü olarak adlandırılması

tamamen tarihi bir hatadır. Şeytan Köprüsü has bir Osmanlı

eseridir ve biz belediye olarak bu eserin tapusunu almış

durumdayız! Köprü 2014 yılında, bizim dönemimizde resto-

re edildi ve uzmanlar bize, ‘Köprü ömrünü en az 100 yıl

daha artırdı’ dediler. Ayrıca bu meşhur Şeytan Köprüsü’nün

10 km’lik asfaltlanacak bir yol sorunu vardı, o işin de sonu-

na geldik sayılır. Yolun 7-8 km’si asfaltlandı.
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Geriye asfaltlanacak kısa bir mesafe kaldı. Bundan
sonra her bir motorlu araç sahibi, köprüyü rahatlıkla ziyaret
edebilir. Bundan sonra bölgemizdeki her türlü tarihi esere
sahip çıkacağız. Ayrıca doğanın güzelliğine ve korunmasına
özen göstereceğiz. Bu konuda herkes müsterih olsun!” dedi.
Gerçekten, biraz geriye dönüp baktığımızda, Eğridere şehri-
nin eski görüntüsünün tamamen değiştiği görülmektedir.
Zira şehir içinde
var olan eski
yapıtların bazısı
korunmuş, bazısı
da yıkılıp yeni-
lenmiş. Şehrin
boş yerleri imara
uygun olarak
parsellenmiş ve
bu alanlara ihti-
yaca uygun yeni
binalar dikilmiş.
Yeni inşa edilen
blokların bir
kısmı devlet
kuruluşu, bir
kısmı da ihtiyaç
olarak konut
yapılmış. Önce-
leri şehrin sadece iki yerinde küçük hastane varmış.
Bunlardan biri kadın doğum hastanesi, diğeri de tek doktor-
lu hastane imiş. Hastalar çok acil durumlarda, Kırcaali’ye
sevk ediliyormuş. Osmanlı- Rus Savaşı yıllarında, bir Rus
subayı burada görevde bulunmuş. Ve bir gün ona memleke-
tinden, bir arkadaşından mektup gelmiş. Arkadaşı merakın-
dan, “Senin memlekete doğru ne var, ne yok? ”diye sormuş.
Eğridere’de görevini ifa etmekte olan arkadaşı da, ona cevap
olarak kendi dilinde ( Rusça) şunları yazmış:“Dve , tri kışti
ot star stil/ İ do tiyah edno minare/ Po sredata most izgnil/
Vat tebya Eğridere!” dörtlüğünü göndermiş. Bunun Türkçe
tercümesi şu anlama gelmektedir. “Eğridere’de, eski usül iki-
üç ev/ Yanında bir minare/ Ortasında ise çürümüş eski bir
köprü/ İşte sana Eğridere!”/ Bu sözler, Eğridere’nin geçmişi-
ni ifade etmektedir ve hala kulaktan kulağa dolaşmaktadır. 
Ardino bölgesine bol miktarda yağmur ve kar yağar. Buranın
yazları oldukça kurak ve sıcak geçer. Hatta kasabayı ikiye
bölen Koca dere, çoğu defa susuz kalır ve kurur. Yağışlı
zamanlarda derenin su doluluk seviyesi yükselir ve çılgın
taşkınlıklara neden olur. Bölgenin kışları ise çok çetin ve
soğuk geçer. Kış aylarında, havanın ısısı sıfırın altında 10-15
dereceye kadar düşmektedir. Yıllarca kendi reyine bırakılan
dere suyu, kendine has eğrili bürülü bir yol çizmiştir.
Kasaba, belki de adını buradan almıştır. Bundan 10-15 yıl
önce, kasabanın içinden geçen derenin çılgın sularına karşı
bir takım önlemler alınmış. Bunlardan birincisi olarak, önce

derenin su yatağına belli bir aralıklarla beton setler çekmek
olmuş. Ardından derenin karşılıklı olarak, her iki tarafına
belli bir yükseklikte kalıp çakılmış ve akabinde de geniş
beton duvarlar işlenmiş. Şehrin kuzey batı istikametinde yer
alan, Koca Osmanlar mahallesi tarafından gelen derenin
üzeri tamamen kapatılmış ve büyük bir alan kazanılmış.
Haliyle burası geniş bir pazar yerine dönüştürülmüş. 

Eğridere, kasaba
ilan edildikten
sonra muazzam
bir büyüme gös-
termiş. Nüfus
sayısı artmış ve
yeni konut ihti-
yacı doğmuş.
Kısa sürede; iki
tane lise, ilk-
okul, hastane,
belediye binası,
devlete ait bina-
lar, iplik bükme
ve örme fabrika-
ları, dikiş nakış
k o n f e k s i y o n
atölyeleri, metal
işleme fabrikası,

tütün işleme binaları, ekmek fabrikası vb. ticaret müessese-
leri hep göze batanlar içinde gelmektedir. Buna göre, böl-
gede yeni hastane yapımına ihtiyaç duyulmuş. Hastane dört
katlı olup, oldukça büyük ve çok amaçlı olarak inşa edil-
miş. Yapılışı bir hayli uzun sürmüş ve yapımı sırasında bir
asker düşüp hayatından olmuş ve bir asker de ağır yaralan-
mış. Hastanenin inşaatına 1953 yılında başlanmış ve yapı-
mı 3-4yıl sürmüştür. Hastanenin yapımında. Ordunun ikin-
ci sınıf askeri sayılan, emekçi askerler çalıştırılmış.
Hastanenin inşaatı sırasında bir er elektrik akımına kapılıp
hayatını kaybetmiş ve birkaç asker de yaralanmış.
Hastaneye, her bölümden uzman doktor tayin edilmiş.
Hastanenin İlk başhekimi Op. Dr. Marinov olmuş. Kendisi
genel cerrah uzmanıymış. Hastane, bölgedeki tüm köylere
hizmet vermekteymiş. Buranın ilk yerli doktorları arasında
Dr. Kadir Kabakçiev (Kabakçıoğlu), Diş Hekimi Rafet
Mehmedov( Altındiş), Dr. Raif Yaşarov (merhum), Op. Dr.
Halil Çavuşev, Dahiye uzmanı Dr. İsmail Ferhadov. Dr.
Ömer Hayrullov( Kadıoğlu) vb. gelmektedir. Sağlığın
dışında da, birçok dalda çeşitli meslekte yüksek diploma
sahibi olanlar olmuş. Eğridere, esasen şair ve yazarların
memleketidir. Bu diyarda doğup yetişen ve eserleri ile ün
yapmış birçok edebiyatçımız var. Bunlar arasında; yazar
Halit Aliosmanov (Dağlı), Naci Ferhadov, Faik İsmailov,
Şahin Mustafov, Saffet Mustafov, Nejat Behçedov ( Nihat
Altınok), Ali Durmuşev vb. gelmektedir. 

RODOPLARIN BAĞRINDA
CENNETTEN BİR KÖŞE ARDİNO



Ïðèëîæåíèå
9

Àðäèíñêè ãëàñ, МÀРТ 2018

Uzun göçlerden sonra, merkezde ve bölgedeki nüfus
sayısı tekrar düşmeye başlıyor. Bununla beraber hastane bün-
yesindeki bazı kadrolarda azalma gözleniyor ve çok ağır has-
talar yeniden Kırcaali Devlet Hastanesine gönderilmeye baş-
lıyor. Eskiden tek veya iki katlı olan binaların yerini artık 5-6
katlı binalar almış. Hâlihazırda, şehrin merkezinde göze çar-
panlar arasında belediye binası, hastane, liseler, İlköğretim
okulu, tütün işletme binası, diğer kamu kuruluş binaları, mar-
ket ve mağazalar, iplik bükme- örme, halı dokuma ve metal
fabrikaları, halkın yıllarca ekmeğini kazandığı iş yerleri gel-
mektedir. Her geçen yılla Ardino’nun çehresi daha da güzel-
leşmektedir. Söylenmesi gerekir-
se, nüfusu çoğunlukta Türklerden
oluşan bu eski Osmanlı kasabası-
nın görüntüsü tamamen değişti.
Şehrin içinde birçok kalacak otel
bulunmaktadır. Hepsi de rahat ve
konforlu. Çalışkan ve konuksever
insanları ile sevilip, değer verilen
bir yerleşim merkezi haline geldi. 
Eğridere bölgesinde Arda’nın en
güzel defilelerinden
“Değirmendüzü”, “ Keçikayası”
ve “ Örencikaltı” bu yörede
bulunmaktadır. Bunların dışında,
belediye sınırları içinde, Orlovi
Skali’de “Kuzgun Kayası’ında”
taş oyukları bulunmaktadır. Bu
yerin başka bir adı da,” Kartal
Kayalıklar’dır.” Bu kayalıklar
merkeze 2 km’dir. Rivayete göre,
“Bu deliklerin içine ölülerle bir
bağlantısı olduğu sanılan çömlekler konulduğu varsayılır.”
Buranın ziyarete açılması için; uygulanan proje kapsamında
asfalt yolun yanı sıra, turistik yol da inşa edilmiştir. Bu yol
boyunca üç sığınak, otopark ve dinlenme yerleri vardır.
Ayrıca turizmi geliştirme çerçevesinde, bir zamanlar ünlü
yazar ve şair Sabahattin Ali’nin babasının da görev yaptığı
Askeri Karargâh ve Baruthane de restore edilip ziyarete açıl-
mış olduğunu gördük. Bir sözle Eğridere, bölgede turizme en
açık ve en müsait ilçelerden biridir. 
Eğrilere bölgesine bağlı Hallar( Başevo )Köyüne 3 km mesa-
fede çok dik bir yamaca yapılmış olan Asar ( Krivus ) Kalesi
bulunur. Kalenin üç tarafı Arda nehri ile çevrilidir. Güney
tarafında da korunaklı İç Kale( Tsitadela) Şatosu bulunmakta-
dır. Şatonun su ihtiyacı bir yeraltı tüneli vasıtası nehirden kar-
şılanmaktaymış. Bölgede bulunan Soğuk Mara bir doğal hari-
kası olup, diğer bir ilginç turistik mekândır. Bu mağara yeral-
tı suları tarafından eritilerek aş meydana gelmiş ( karstik) bir
mağaradır. Bu mağara yazın en sıcak ve kavurucu aylarında,
içerideki sıcaklığın çok düşük olmasından kaynaklanmakta-
dır. Yaz aylarında burası bir doğal buzdolabı görevi yapmak-
tadır. Bunun yanında Sarı dağların en yüksek tepesi olan,
deniz seviyesinden 1241 metre yüksekte bulunan Aladağ
Tepesi de turistik bir yerdir. Her yıl bu tepenin altında yer
alan soğuk çeşmenin yanında, sağlık ve bereket için Mevlidi-
Şerif okunmakta ve dualar edilmektedir. Bir ara Belediye baş-

kanı Resmi Murad, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Turizmi geliştirme çerçevesinde, bir zamanlar ünlü yazar ve
şair Sabahattin Ali’nin doğduğu ve babası Yüzbaşı Ali
Selahattin’in 1912 yılına kadar görev yaptığı kenttir. Burada
bulunan Askeri Karargâhı ve Baruthane’yi de restore edip
ziyarete açtık. Bir sözle ilçemiz bölgede turizme en açık ve
müsait ilçedir. Ardino yöresi doğal tarihsel ve diğer zenginlik-
leri ile tatil ve turizm aktiviteleri için geniş bir seçenek yelpa-
zesi sağlamaktadır. Kendine özgü bir ağaç türüne sahip olan
tesis 3680 dönüm arazi üzerine kuruludur. Temiz havası,
Akciğer hastalıkları ve Alerji hastalıkların tedavisi için bir

nimettir. Burası Sağlık Bakanlığı
tarafından” Milli Öneme Sahip
Tesis” olarak ilan edilmiştir.
Eskiden” Ak kayınlar” olarak bili-
nen bu bölge kendine özgü doğal
Adi Huş ağacı ormanına sahiptir.
Adi huş ve kayın ağaçları dışında
burada beyaz çam, karaçam ve
ladin ağaçları da bulunmaktadır.
Ağustos ayının kavurucu sıcağın-
da, buranın “Beli Brezi” Turistik
Tatil Merkezi, dinlenme ve serin-
leme için en uygun yerdir. Adi huş
ağacı ve milli parkı olan burası,
deniz seviyesinden 950 metre
yükseklikte bulunup, Doğu
Rodopların en güzel yerlerinden
biridir. Burası doğal zenginliklerle
doludur. Doğal varlığın kendisi
her yerde hissedilmekte; gökyü-
zünde, toprakta ve havada.

Gökyüzünün ve yeşilliğinin varlığı; sanki kişileri ferahlatıcı,
huzur ve güven vericidir. Buradaki mucizevi olaylar, sanki
insanı kucaklıyor. Burada, anlatılması zor olan ve görünmesi
gereken güneş batımı, otların ve yaprakların nazik fısıltısı,
ayrıca ağustos böceğinin şarkısı ve kuşların ötüşleri işitilir.
“Belite Brezi” Turistik ve Tatil Merkezi Kırcaali’ye 30,
Eğridere’ye de 7 km uzaklıktadır. Bu tesis Balkan
Yarımadası’nda, eşi olmayan tek doğal Adi huş ağacı orma-
nında bulunmaktadır. Bu sağlık tesisi çok çeşitli ağaç toplulu-
ğundan oluşmakta ve bol oksijene sahip bir yerdir. Belite
Brezi Turistik Kompleksi’nde yatılı kalmak için birçok otel
bulunmaktadır. Turistik önem taşıyan diğer yerler ise; Arda
nehri sahilleri, Kırcaali barajı, Şeytan köprüsü, Stoyan köprü-
sü, Momini gırdi ( Hanım göğsü) Tepesi’dir. Bölge çok güzel
iklime sahip olup, çevresinde birçok ağaç türü bulunmaktadır.
Bölge avlanmak isteyen; balık tutmak isteyen ve gezmek iste-
yenler için biçilmiş bir cennet köşesidir. Bu bölgede özellikle
domuz, tilki ve kurt gibi değerli av hayvanları için çok elve-
rişlidir. Eğridere şehri, alakasız konuları alaylı bir dille ifade
etmek için kullanılan meşhur” Eğrider’nin topalını Bağdat’ta
görmüşler, ”deyiminde bahsi geçen şehirdir. Ayrıca
Türkiye’nin Bursa şehrinde faaliyette buluna. “Eğridereliler
Kültür ve Dayanışma Derneği” adı altında bir dernekleri
bulunmaktadır. 

Mümün ALTINDİŞ (Bursa - Emekli Öğretmen)
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Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyünün
sakinleri artık su temini ile ilgili sorun yaşamıyor. İçme
suyu yetersizliğinden dolayı Beli Brezi Turistik
Kompleksindeki bir pompa istasyo-
nu ile “Vardar” adlı yerden ikinci bir
su temini sağlandı. Tüm abonelerin,
artık Ardino Su Ve Kanalizasyon
Şirketi tarafından yürütülen su ve
kanalizasyon hizmetlerine ücretsiz
erişimi sağlandı.
Ardino Su Ve Kanalizasyon (VİK)
Şirketi Yöneticisi Müh. Vladimir
Atanasov, “Eski su sayaçlarının
hepsi Ardino VİK tarafından yenileriyle değiştirildi. Şim-
diye kadar imzalanan sözleşmeler 100 civarındadır. Bir
kübik su için aboneler katma değer vergisi dahil 1, 75 leva
ödeyecekler” diye belirtti.
Şu Ardino VİK Şirketi, ilçe merkezi Ardino, Byal İzvor
(Ak Pınar), Padina (Makmulu), Jultuşa (Sarıkız),
Enyovçe, Sedlartsi (Eskiler), Gorno Prahovo (Tosçalı),

Ardino’nun (Eğridere) Lübino (Ömer-
ler) köyünde ikamet eden 52 yaşındaki
İngiliz Lee Mouder ve kız arkadaşı
Melanie Coban tarafından şu sözlerle
karşılandık: “Büyük
şehirde olmayan güzel
doğa, temiz hava, huzur
ve iyi komşuluktan dolayı
11 yıldır buradayız”.
Onların İngiltere'yi terk
edip, burada Doğu
Rodopların kalbine yer-
leşmelerinin nedenlerinin
bir kısmı da bunlardır. 11
yıl önce büyük bahçeli evi alıp, komple
tadilat yaptılar. Her yıl bahçelerinde
meyve ve sebze yetiştiriyorlar. Tavuk
yetiştiriyorlar, tavşanları da var.
Lee ve Melie, “Buradaki doğa eşsizdir,
Rodoplar ise dünyanın en güzel yeridir.
Her sabah gündoğumu, akşamları ise
günbatımını izlemek hoşumuza gidi-
yor. Yaşlılıklarımızı bu inanılmaz güzel
manzara eşliğinde geçirmek istiyoruz”
diye ifade ettiler. Onlar, artık biraz
Bulgarca ve Türkçe öğrenmişler. 
Lee, “Londra'nın yakınında yaşadık.
Neredeyse her gün yağmur yağar,
güneş yok. Bulgaristan’a 2006'da gel-
dik. Lubino'yu sevdik ve bu evi aldık.
2010'a kadar sadece yaz aylarında geli-
yorduk, ancak ondan sonra sürekli kal-
dık. Yerliler çok nazik, içten ve duyarlı

insanlardır, özellikle Rafet ağabey, Şakir
ağabey öyledirler” diye anlattı. Kendisi
bilgisayar uzmanıdır ve dizüstü bilgisaya-
rı üzerinden İngiltere'de kurduğu işini

yönetiyor. Serbest
zamanlarında Arda
Nehri'nde balık avlamayı
seviyor. 
Lübino köyü muhtarı
Sıdkı Ahmet, güzel doğa-
sı ve temiz havası nede-
niyle birçok yabancının
köyden ev almak istedik-
lerini anlattı. Latinka

(Türk Ürpek) köyünde de İngiltere ve
Hollanda'dan gelen altı aile ikamet ediyor.

Muhtar,” Yerlilerle aralarında harika bir
etkileşim var. Onları artık yabancılar
olarak görmüyoruz, arkadaş olduk,
komşu olduk. Köyde yaşanan tüm
önemli olaylara katılıyorlar” dedi. 
Lubino, ilçe merkezi Ardino’dan 55 km
uzaklıktadır ve bölgede merkezden en
uzak köydür. Bölgedeki en eski cami
burada bulunuyor. Lübino ve
Latinka'nın eski sakinlerinin çoğu hali-
hazırda Ardino, Kırcaali, Asenovgrad
(İstanimaka) veya Türkiye'de ikamet
etmektedirler. İki köy halkının da temel
geçim kaynağı hayvancılık ve yabani
mantar toplamaktır. Her hane birkaç
ineğe bakıyor.

Rodop dağlarının etekleri altında

Huzurlu Arda nehrinin yakınında

Beyaz dehşetli çamların altında

Yerleşmiş ıssız sessiz bir biblo

Küçük kasabamsın benim Ardino.

Şeytan köprüsünden geçen almanlar

Erzak bırakmışlar ölmesin diye 

insanlar 

Kuru fasulyeden un, undan,

ekmek hazırlamışlar

Baş dönmesi olmuş olsa da açlıktan

Kurtulmuşlar.

Şeytan köprünün bilinmeyen tarihi

Ağıçların görkemli derin ifetliği

Oralardan çok nesiller geçti gitti

Ardino hasretin beni tüketti.

Ovası, ormanları, pırıl pırıl insanları

Kekikli mis kokulu çiçekli sokakları

Uzaklardaki koyu mavili Karadenizi

Ardino sensin kalbimin merkezi.

Zümrüt ÇALIŞKAN - Bursa

Yabılkovets (Elmalı), Brezen (Hallaçdere), Başevo
(Hallar) köylerine hizmet vermektedir. Şirketin belediye
sınırları içindeki Ahryansko (Ercek), Tırnoslivka

(Türkerecek), Svetulka (Çangallı),
Çubrika (Dallıca), Bogatino (Çorba-
cılar), Borovitsa (Çamdere), Dolno
Prahovo (Amatlar), Çernigovo
(Karamusollar)ve diğer yerleşim
yerlerine de hizmet vermesi bekleni-
yor. 
Eğer hatırlatmak gerekirse, 2017'de
Ardino Belediyesi’nin bir projesi
kapsamında Mleçino köyünün içme

suyu şebekesi yenilenmişti. Eskiyen eternit basınçlı boru-
lar plastik borularla yenilenmişti.
Mleçino köyünde su boru hattı geçen asrın 60’lı yıllarının
başında inşa edilmiştir ve içme suyu “Vardar” adlı yerden
temin ediliyor. Özellikle yazın yerel su kaynaklarının
debisi oldukça düştüğü için köy sakinlerinin evlerine iki
günde bir su gidecek şekilde su rejimine giriliyordu.

Mleçino köyünün su sorunu çözüldü

İngilizler Ardino köylerine yerleşiyor 

ARDİNO
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Кметът на община Ардино Ресми Мурад
покани на работна среща в кабинета си
екипите от Центъра за обществена под-
крепа (ЦОП), Защитено жилище за хора
с умствена изостаналост и Дневен цен-
тър за пълнолетни лица с увреждания.
Поводът за нея бе Световният ден на
социалния работник.
Управителят на Защитеното жилище
Елван Исмаил сподели, че този ден е
празник на групата професионалисти,
заети в социалната дейност и свързани с
подкрепата на нуждаещите се лица. 
„Денят е още един повод, институциите
и гражданското общество да отдадат
дължимото уважение на хората, които
работят за опазването живота и здра-
вето на човека и спазване на правата им
за водене на достоен живот”, заяви
Елван Исмаил.
Директорът на ЦОП Светла Карамитева
представи на присъстващите информа-
ция за участието си в Първата национал-
на среща на ръководителите на социални
услуги, проведена в София. Тя предаде
поздравленията на Росица Димитрова -
заместник-министър на труда и социал-
ната политика и Румяна Петкова - изпъл-
нителен директор на Агенцията за
социално подпомагане (АСП) по повод
професионалния празник.

Кметът Ресми Мурад обърна внимание
на спазването на изискванията за капа-
цитета и качеството на предоставените
социални услуги. „Общината ежегодно
приема план за услугите, които ще се
предоставят през следващата година.
Имаме намерение в бъдеще да се предо-
ставят и социалните услуги „Център за
настаняване от семеен тип за възраст-
ни хора с увреждания” и „Център за
временно настаняване”, заяви Ресми
Мурад. Той пожела на всички социални
работници на територията на общината
здраве, лично щастие и всеотдайност в

благородната и хуманна професия.
Екипите на социалните услуги дариха
на Ресми Мурад ръчно изработени
сувенири.
Община Ардино предоставя 9 социални
услуги и е сред водещите в областта по
подобна дейност. Това са „Защитено
жилище за хора с умствена изостана-
лост”, „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания”, „Център за обще-
ствена подкрепа”, „Личен асистент”,
„Домашен помощник”, „Топъл обяд”, 
„Ранно детско развитие”, „Приемна
грижа” и „Клуб на пенсионера”.

Åêèï íà òóðñêèÿ ÷àñòåí òåëåâèçèî-
íåí êàíàë �Ëàéí� îò Áóðñà ñíèìà
äîêóìåíòàëåí ôèëì çà æèâîòà íà
îáèêíîâåíèòå õîðà â îáùèíà Àðäèíî. Ëåíòàòà ùå áúäå ïîêàçàíà â
ïîïóëÿðíîòî ïðåäàâàíå �Áëèçêèòå íè ðîäíèíè â äàëå÷èíàòà�.
Ïðîäóöåíòúò è ðåæèñüîðúò íà ïðåäàâàíåòî Ñåçãèí Åðåí è âîäåùà-
òà Õàôèçå Åðåí áÿõà â Ãîðíî Ïðàõîâî è Ìëå÷èíî. Áÿõà çàñíåòè ðàç-
íîîáðàçíè êàäðè îò åæåäíåâèåòî íà îáèêíîâåíèÿ ãðàæäàíèí. Êìå-
òîâåòå íà òðèòå íàñåëåíè ìåñòà äàäîõà èíòåðâþòà, êîèòî ùå ñå
èçëú÷àò â ðàìêèòå íà ïðåäàâàíåòî.
�Öåëòà íè å äà ïîêàæåì ïî òåëåâèçèîííèÿ åêðàí áèòà è êóëòóðàòà
íà Áàëêàíèòå, çàùîòî âúâ âñè÷êè êðàèùà íà ñâåòà æèâåÿò áàëêàíñêè
èçñåëíèöè. Ïî òîçè íà÷èí òå ñå äîáëèæàâàò è âèæäàò îòäàëå÷ ñâîÿ
ðîäåí êðàé�, çàÿâè Ñåçãèí Åðåí. Òîé óòî÷íè, ÷å äîñåãà ñà çàñíåòè
êàäðè îò ðàçëè÷íè íàñåëåíè ìåñòà â îáùèíèòå Êðóìîâãðàä, Ìîì-
÷èëãðàä è Äæåáåë.
Ïîïóëÿðíîòî ïðåäàâàíå ñå îñúùåñòâÿâà ñ ôèíàíñîâàòà ïîìîù íà
êìåòà íà áóðñåíñêàòà îáùèíà Îñìàíãàçè Ìóñòàôà Äþíäàð, ÷èèòî
êîðåíè ñà îò Êðóìîâãðàäñêî. Îáùèíà Îñìàíãàçè å íàé-ãîëÿìàòà îò
òðèòå îáùèíè íà òðèìèëèîííà Áóðñà. Â íåÿ æèâåÿò íàä 1 ìèëèîí
äóøè, îò òÿõ íàä 200 õèëÿäè ñà èçñåëíèöè îò Áàëêàíèòå è Áúëãàðèÿ.

ÅÅêêèèïï îîòò ÁÁóóððññàà 
ññííèèììàà ôôèèëëìì ççàà
ááèèòòèèååòòîî ííàà õõîîððààòòàà 
ââ ÃÃîîððííîî ÏÏððààõõîîââîî,,
ÌÌëëåå÷÷èèííîî èè ÁÁîîððîîââèèööàà

По случай 20 март - Световния ден на Cоциалната работа,
Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) в Ардино реали-
зира инициативата „Дни на отворените врати“ на 19 и 20
март. В рамките на инициативата сградата на ЦОП 
бе посетена от групи деца от ДГ „Брезичка”, ученици от
СУ „Васил Левски“ и граждани.
С мултимедийна презентация Тюркян Дурмуш, педагог в ЦОП,
представи подробна информация за работата на Центъра- целеви-
те групи, към които е насочена дейността на Центъра, специали-
стите и дейно-
стите, които се
предоставят,
както и усло-
вията за пол-
зване на услу-
гите. Децата
най-много се
впечатлиха от
уредите в Сен-
зорната стая,
която нарекоха
„вълшебната
стая“.

ÖÖååííòòúúððúúòò ççàà îîááùùååññòòââååííàà ïïîîääêêððååïïàà 
ââ ÀÀððääèèííîî ññ ÄÄååíí ííàà îîòòââîîððååííèèòòåå ââððààòòèè
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“Обичам името си като душата си”
През 2018 година се навършват 34
години от така нар. „Възродите-
лен процес“, които промениха
живота на нашите бащи и майки,
приятели и роднини! Несъмнено
промениха и съдбата на България.
На 10 декември 1984 г. със заповед
на вътрешния министър Димитър
Стоянов се нарежда на окръжните
управления на МВР и на първите
секретари на ОК на БКП да подго-
твят преименуването на „български
граждани от турски произход във
всички окръзи, където има такова
население”. Кампанията започва в
края на декември 1984 г. и завършва
през февруари 1985 г. Много хора от
кърджалийския регион, които се
опълчиха срещу този режим, плати-
ха твърдо скъпо за идеалите си.
Дадоха се много жертви, за да има
демокрация в родината ни. А хиляди
са изпратени в лагери и затвори,
цели семейства са интернирани. 

76-годишният политзатворник Дур-
мушали Хасанов Дурмушев от
ардинското село Кроячево е само
един от тези, които са арестувани и
изпратени в затворите в Белене и
Стара Загора.
Срещаме го в центъра на град Арди-
но, където е дошъл да се види с поз-
нати и близки.
Лежал е 2 години, 10 месеца и 25
дена в Старазагорския затвор. 

Бай Дурмушали със сълзи на очи
разказа за онези години, когато му
сменят името. „Една сутрин в сту-
ден януарски ден (1985 г.) дойдоха у
дома трима милиционери и
кметът на Кроячево (катаджията
Мухаммед). Бяхме заедно с покой-
ната ми съпруга Музафер и двете
ми дъщерички. Поискаха паспорти-
те ни, отначало не им дадох, казах,
че „Аз съм Дурмушали, това е
моето име и няма по-велико от
него”. Следващият ден отидох на
работа в Смолян. Бях товарен раз-
товарач в местния ОКС. След обяд
дойдоха 3-ма непознати души, аре-
стуваха ме и бях откаран в Окръж-
но МВР-Смолян. Останах два месе-
ца в следственото, след което бяха
изпратен в затвора в Стара Заго-
ра”, сподели бай Дурмушали. 
Казва, че обича името си като душа-
та си и винаги ще се бори срещу
неправдата.

Отборът на „Архимед” с капи-
тан Ивайла Ставрева спечели
състезанието на тема „Знам и
мога - тук и сега”, организира-
но с ученици от 5 до 8 клас в
СУ „Васил Левски” в Ардино.
Победителите постигнаха 215
точки. На второ място със
183 точки е отборът на „Мен-
делеев” с капитан Станисла-
ва Пашова, а трети със 134
точки се нареди тимът на „Питагор” с капитан Яна Мирчева.
Надпреварата се проведе в заседателната зала на община Ардино и се орга-
низира за втора поредна година от методическото обединение „Природни
науки” към СУ „В. Левски” във връзка с реализирането на дейности по
Наредба №6 за усвояването на книжовния български език. Състезанието
продължи повече от два часа и бе наблюдавано от Бахар Реджебов, начал-
ник на отдел „Образование, култура и спорт” към община Ардино и дирек-
тора на СУ „Васил Левски” Аника Петрова.
Отборите решаваха задачи от предметите математика, информатика, инфор-
мационни технологии, физика и биология. 
Директорът на школото Аника Петрова награди и трите отбора с предмет-
ни награди. Тя заяви, че подобни състезания не само обогатяват учениците,
но и показват усвоените от тях основни знания, умения и компетентност в
процеса на обучението им в училище.

ÀÀððääèèííññêêèè óó÷÷ååííèèööèè ïïîîêêààççààõõàà ççííààííèèÿÿ,, 
óóììååííèèÿÿ èè êêîîììïïååòòååííòòííîîññòò

ÑÑððóóòòèèùùåå ññåå ààêêòòèèââèèððàà
ññëëååää îîááèèëëííèèòòåå ääúúææääîîââåå 

ââ ÏÏààääèèííàà
Ñëåä îáèëíèòå âàëåæè îò äúæä è ñíÿã
ñðóòèùå ñå àêòèâèðà â ìàõàëà
�Ñòàðà Ïàäèíà� êúì  àðäèíñêîòî ñåëî
Ïàäèíà. Òîâà ñúîáùè êìåòúò Êÿìèë
Êè÷óêîâ. Òîé îòáåëÿçà, ÷å çà áåä-
ñòâèåòî å óâåäîìèë îáùèíñêà àäìè-
íèñòðàöèÿ è îáëàñòíàòà óïðàâà. Îò
îáùèíà Àðäèíî å èçïðàòåíà èíôîð-
ìàöèÿ çà íàñòúïèëîòî ñúáèòèå âåäíî
ñúñ ñíèìêîâ ìàòåðèàë äî îáëàñòíàòà
àäìèíèñòðàöèÿ â Êúðäæàëè.
�Ñðóòèùåòî å îáðàçóâàíî îùå îò
2013 ãîäèíà. Äîñåãà ìíîãîêðàòíî å
èçïðàùàíà
èíôîðìàöèÿ
è èñêàíå îò
Ìåæäóâå-
äîìñòâåíà-
òà êîìèñèÿ
â Ñîôèÿ çà
îòïóñêàíå
íà ñðåäñòâà
çà ãîðåïîñî-
÷åíèÿò
ïúò� , óòî÷-
íè êìåòúò
Êÿìèë 
Êè÷óêîâ.
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ÍÍîîââèè îîòòëëèè÷÷èèÿÿ ççàà òòààëëààííòòëëèèââèèòòåå
ììààëëêêèè õõóóääîîææííèèööèè îîòò ÀÀððääèèííîî

Възпитаниците на Школата по изо-
бразително изкуство при Центъра
за подкрепа за личностното разви-
тие (ЦПЛР)-ОДК в Ардино за поре-
ден път спечелиха призови места в
областния конкурс за детска рисун-
ка „Бъдещето през моите очи“. 
За втора поредна година 8-годиш-
ната Ебру Делиюсеин се класира
на първо място. На престижното
второ място бе оценено и работата
на 14-годишната Елица Карамите-
ва, а рисунката на 11-годишната
Диляра Реджебова спечели третото
място. Наградите на призьорите
бяха връчени на тържествена цере-
мония в ОДК в Кърджали от упра-
вителя на фирма „Глобал Нет“
Лазар Попов. 
Конкурсът се провежда за трета
поредна година, а организатори са
фирма „Глобал Нет“, доставчик на
интернет и цифрова телевизия на
територията на Кърджали и ОДК -
Кърджали. Темата „Бъдещето през
моите очи” предоставя възможност

на децата
за творче-
ска интер-
п р е т а ц и я

на това как си представят бъдещето:
високи технологии, мобилност, архи-
тектура, градове на бъдещето, приро-
да, превозни средства, космос и
други пространства. В конкурса са
участвали над 200 рисунки от 10
населени места и 15 училища. Целта

на конкурса е да се
популяризира и подпо-

мага развитието на детските таланти
и интелектуалните способности на
подрастващите, тяхната фантазия и
креативност.
Ръководителят на Школата по изобра-
зително изкуство при ЦПЛР - ОДК в
Ардино Мюзейен Юсуфова изказва
искрените си благодарности към всич-
ки участници в школите за активното
им участие в общински, областни и
национални конкурси.

Åëôèäå ßêóá õðàíè ãúëúáèòå â Àðäèíî
От десетилетия Елфиде Якуб храни всеки ден с царевица и пшеница гълъбите
пред пенсионерския клуб в Ардино. „По два пъти на ден птиците идват като
по команда, за да се нахранят. Кацат и чакат моята поява. Ако закъснея, идват
до прозореца на Клуба и чукат с клюн, за да подсетят, че съм закъсняла”, казва
Елфиде Якуб. Тя уточнява, че от малка обича птиците. Особено през студените
зимни месеци с любов подхранва огладнелите гълъби.

ÌÌèèííóóññ 1166 ããððààääóóññàà
èèççììååððèèõõàà ââ ÀÀððääèèííîî
Ãîëÿì ñòóä ñêîâà Àðäèíî â íà÷à-
ëîòî íà ìåñåö ìàðò. Íà 1 ìàðò
òåðìîìåòúðúò ïîêàçà ìèíóñ 16
ãðàäóñà. Àðäèí÷àíè ñïîäåëèõà, ÷å
ñèáèðñêèòå ñòóäîâå ñà çàëåäèëè
÷åøìèòå äîðè è â êóõíèòå è áàíè-
òå íà êúùèòå è àïàðòàìåíòèòå
èì. Âúïðåêè ìèíóñîâèòå òåìïå-
ðàòóðè, ðåêà Àðäèíñêà íå çàìðúç-
íà è òå÷åøå.
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Жителите на ардинското село Мле-
чино вече нямат проблеми с водос-
набдяването. Поради недостига на
питейна вода от местността „Вар-
дар“ бе направено второ водоподава-
не от помпена станция в туристиче-
ския комплекс „Бели Брези“. Всич-
ки абонати вече са свързани безплат-
но към ВиК услугите на Ардино.
„Всички остарели водомери са подме-
нени с нови за сметка на ВиК-Ардино.
До момента сключените договори са
около 100. За един кубик вода абонати-
те ще заплащат 1,75 лв. с ДДС“, уточ-
ни управителят на ВиК-Ардино инж.
Владимир Атанасов.
В момента ВиК-Ардино обслужва град
Ардино, Бял извор, Падина, Жълтуша,
Еньовче, Седларци, Горно Прахово,
Ябълковец, Брезен, Башево. Предстои
към дружеството да преминат още
Ахрянско, Търносливка, Светулка,

Млечино вече няма да страда от безводие

Чубрика, Богатино, Боровица, Долно
Прахово, Чернигово и други населени
места от територията на общината.
Припомняме, че през 2017 година по
проект на община Ардино бе обновена
вътрешната водопроводна мрежа в
Млечино. Остарелите етернитови тръби

бяха подменени с нови пластмасови.
В Млечино водопроводната мрежа е
изградена в началото на 60-те години
на миналия век и се снабдяваше от
местността „Вардар“. Поради намален
дебит особено през летния сезон
имаше режим на вода.

Карамфили и подаръци
за жените в Млечино на 8 март

Мевлид в памет 
на Тефик Мюмюн 
в Млечино

За поредна година дамите в ардин-
ското село Млечино отпразнуваха
Международния ден на жената - 8
март, с пищно парти. Организатор на
проявата бе местното читалище 
„Любен Каравелов”.
Кметът на Млечино Гюлистан Садула бе
подготвил изненада за всички дами по
случай празника. Той посрещна всяка
една от представителките на нежния пол
с карамфили. Секретарят на читалището
Мюмине Ахмед раздаде подаръци с
празнично послание. А Кяние Рюстем 
се превъплати в ролята на Баба Марта и

закичи мартеници на всички дами.
„Празнуваме традиционно 8 март
всяка година. Освен това се събираме и
на 6 май, за да празнуваме обичая
Хъдърлез”, сподели секретарят Мюми-
не Ахмед.
„За пореден път показахте, че умеете
да се забавлявате и да разнообразявате
ежедневието си”, с тези думи се обър-
на към млечинските дами председате-
лят на Женското дружество в Ардино
Зюлфие Ибрямова, която бе специален
гост на тържеството. Тя поздрави чита-
лищната секретарка за инициативата.

Äåñåòêè äóøè îò àðäèíñêîòî ñåëî
Ìëå÷èíî ó÷àñòâàõà â ìåâëèä â ïàìåò
íà Òåôèê Ìþìþí. Ðåëèãèîçíîòî
ñúáèòèå ñå ïðîâåäå â ìåñòíàòà äæà-
ìèÿ, ïðåäè òðàäèöèîííàòà ïåòú÷íà
ìîëèòâåà. Ìåñòíè äóõîâíèöè, âîäåíè
îò èìàìèíà íà Ìëå÷èíî Òàõèð Òàõèð,
ïðî÷åòîõà àéåòè îò Ñâåùåíàòà êíèãà
íà ìþñþëìàíèòå - Êîðàíà. 

Îðãàíèçàòîðè íà ñúáèòèåòî áÿõà
áðàòÿòà íà ïîêîéíèÿ Òåôèê - Ðåôèê è
Íàçìè Ìþìþí. Ðåëèãèîçíèÿ ðèòóàë
óâàæèõà îùå êìåòúò íà Ìëå÷èíî
Ãþëèñòàí Ñàäóëà è áèâøèÿò ñåëñêè
óïðàâíèê Õèäàåò Àëè. Òóê áå è íà÷àë-
íèêúò íà îòäåë �Ñòîïàíñêà è èêîíî-
ìè÷åñêà ïîëèòèêà� êúì îáùèíà
Àðäèíî Äæåéëÿí Ìóòàëèáîâ, êîéòî å
çåò íà îïå÷àëåíîòî ñåìåéñòâî.
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С парти дамите от ардинското село
Боровица отпразнуваха за поредна
година Международния ден на жената -
8-ми март. Присъстваха над 40 жени от
Боровица и околните махали Мировец,
Вражалци, Чучер, Любицево и Стар
Читак. Специални гости на купона
бяха кметът на община Ардино Ресми
Мурад, заедно със съпругата си Пазие
Мурад и председателя на общинския
съвет Сезгин Байрям.
Местните жени бяха приготвили най-
различни ястия, сладки и солени
лакомства, за да се почерпят взаимно.
От името на общинската администра-
ция и общинския съвет двамата ръко-
водители подариха на всяка дама
карамфили. А кметът на Боровица
Айсел Мехмед им поднесе прибори за
готвене.
Кметът Ресми Мурад поздрави сър-
дечно дамите от Боровица по случай

Международния ден на
жената 8-ми март. „Нека
за всички вас той бъде
специален, изпълнен с
прекрасно настроение и
хубави думи на обич и благодарност!
Вие сте тези, които озарявате дома
и пазите с отдаденост семейното
огнище. Пpиeмeтe мoитe нaй-
иcкpeни блaгoпoжeлaния зa здpaвe,
щacтиe и oбич!“, заяви Ресми
Мурад. Той ги призова да бъдат вина-

За втора поредна година
дамите от ардинското
село Китница отпразну-
ваха Международния
ден на жената - 8-ми
март. Специални гости
на купона бяха кметът
на община Ардино
Ресми Мурад, заедно
със съпругата си Пазие
Мурад и председателя
на общинския съвет
Сезгин Байрям.
Местните жени бяха
приготвили най-различ-
ни ястия, сладки и солени лакомства, за
да се почерпят взаимно. От името на
общинската администрация и общин-
ския съвет двамата ръководители пода-
риха на всяка дама карамфили. Кметът
на Китница Сали Мюмюн също бе под-
готвил изненада за всички дами по слу-
чай празника. Той посрещна всяка една

от представителките на нежния пол с
карамфили и раздаде специални порце-
ланови чаши и чинии. 
Кметът Ресми Мурад поздрави сърдеч-
но дамите от Китница по случай  Меж-
дународния ден на жената 8-ми март.
Той поздрави кмета на Китница за ини-
циативата.

ги единни и сплотени. „Като кмет и
жител на Ардино, ще подкрепям и
съдействам за реализирането на
всички полезни инициативи, свърза-
ни с развитието и подобряването
живота в нашата красива община“,
каза още Мурад.
За доброто настроение на боровишки-
те дами се погрижиха местните музи-
канти Гюнай Сакиб и Нурхан Нури.
В салона на читалището се изви кръ-
шно хора, водено от кмета Ресми
Мурад и кметицата на Боровица Айсел
Мехмед. 
Организатори на проявата бяха кмет-
ството и местното читалище „Климент
Охридски”.

Äàìèòå îò Êèòíèöà
îòïðàçíóâàõà 8-ìè ìàðò

Êðúøíî õîðî ñå èçâè
íà îñìîìàðòåíñêîòî
ïàðòè â Áîðîâèöà

ÏÏÏÏúúúúððððââââèèèèòòòòåååå  ùùùùúúúúðððð----
êêêêååååëëëëèèèè  ääääîîîîëëëëååååòòòòÿÿÿÿõõõõàààà
ââââ  ÄÄÄÄîîîîëëëëííííîîîî  ÏÏÏÏððððààààõõõõîîîîââââîîîî

Жителите на ардинското село Долно
Прахово са първите в общината,
които свалиха мартениците от ръцете
си. Причината е, че над 10 черно-бели
щъркели - предвестници на пролетта,
се появиха в тяхното село. Местните
хора споделиха, че появата им бележи
края на зимата и началото на пролет-
та. Те свързват идването на птиците с
по-добра и плодородна година и вяр-
ват, че щъркелите ще донесат и пове-
че деца в селото.



16 Àðäèíñêè ãëàñ, ÌÀÐÒ 2018ÇÎÍÀ

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

Êîîðäèíàòè çà âðúçêà ñ ðåäàêöèÿòà:
6750 Àðäèíî, óë. �Áåëè áðåçè� ¹ 29 ll e-mail: ardino@abv.bgÐÀÇÏÐÎÑÒÐÀÍßÂÀ ÑÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!

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

По случай Международния ден на
жената - 8-ми март, кметът на
община Ардино Ресми Мурад и
председателят на общинския съ-
вет Сезгин Байрям поканиха на
празничен коктейл в залата на
общината всички дами от общин-
ската администрация, кметствата,
училищата, детските градини.
От свое име и от името на общинска-
та администрация кметът Ресми
Мурад поздрави дамите за техния
празник. Пожела им да бъдат живи и
здрави, винаги усмихнати, обичани и
амбициозни. „Заедно установихме
една хубава традиция. Благодаря Ви,
че се отзовахте отново да бъдем
заедно на 8 март. Освен семейните си
ангажименти, Вие носите доходи за
своите семейства. Това е похвално, и
трябва да бъдете поздравени и ува-
жени от нас, като ръководство, коле-
ги и съпруги. Без Вас нашия живот би

приветствието си. Заедно с председа-
теля на общинския съвет Сезгин 
Байрям той подари красиви пролет-

ни цветя на
всяка от
присъства-
щите и ги
почерпи с
бяло и чер-
вено вино. 
Служител-
ките бяха
п р и я т н о
изненада-
ни и благо-
дариха за
жеста на
р ъ к о в о д -
ството.

Òðàäèöèîííî ñ äîáðî íàñòðîåíèå è ìíîãî
ìóçèêà, ÷ëåíîâåòå-äàìè íà Ïåíñèîíåðñêèÿ
êëóá â Àðäèíî îòáåëÿçàõà Ìåæäóíàðîäíèÿ
äåí íà æåíàòà - 8 ìàðò. Ïðàçíåíñòâîòî, êîåòî
ñå ïðîâåäå â êàôå-ñëàäêàðíèöà �Àðäà�, áåøå
óâàæåíî îò êìåòà íà îáùèíàòà Ðåñìè Ìóðàä,
ïðåäñåäàòåëÿ íà Îáùèíñêè ñúâåò Ñåçãèí
Áàéðÿì è îáëàñòíèÿ ëèäåð íà ÄÏÑ èíæ. Èçåò
Øàáàí. Òðèìàòà ëè÷íî ïîäàðèõà íà âñÿêà
äàìà ïî åäèí ÷åðâåí êàðàìôèë.
Êìåòúò Ðåñìè Ìóðàä ïîçäðàâè ðúêîâîäñòâî-
òî íà Êëóáà çà èíèöèàòèâàòà. �×åñòèò ïðàç-
íèê, ñêúïè æåíè. Èçðàçÿâàì èñêðåíîòî ñè óâà-
æåíèå è âúçõèùåíèå êúì âñè÷êè Âàñ, çà
ìúäðîñòòà, áëàãîðîäñòâîòî, òðóäà, îïèòà è
âÿðàòà, ñ êîÿòî ïîñðåùàòå âñåêè íîâ äåí. 
Òàçè ãîäèíà äíèòå îêîëî Âàøèÿ ïðàçíèê ñà
ñëúí÷åâè è ïðåêðàñíè êàòî Âàñ. Ïîæåëàâàì âè
ìíîãî ñëúí÷åâè äíè, òîïëèíà âúâ âàøèòå
äîìîâå. Äà ñå ðàäâàìå âñè÷êè íà õóáàâèÿ íè
ãðàä. Âñå òàêà äà ïðîäúëæèì äà îáùóâàìå, äà
ñå óâàæàâàìå è äà äàäåì ñâîÿ ïðèíîñ çà ðàçâè-

Ñúñ ñïåöèàëíî òúð-
æåñòâî ìàë÷óãàíèòå
îò Äåòñêà ãðàäèíà
�Áðåçè÷êà� â Àðäèíî
ïîçäðàâèõà è çàðàä-
âàõà ñâîèòå ìàéêè,
ïî ñëó÷àé Ìåæäóíà-
ðîäíèÿ äåí íà æåíà-
òà - 8-ìè ìàðò. Äåöàòà ðåöèòèðàõà ñòèõîòâîðå-
íèÿ, ïÿõà ïåñíè÷êè è òàíöóâàõà.
Ïîäãîòâèòåëíàòà ãðóïà ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà
Äèÿíà Õàäæèåâà è Àéøåí Àëèåâà ïîäãîòâèõà
ñåäÿíêà, êàòî âúðíàõà ìàéêèòå ñè ãîäèíè íàçàä,
çà äà èì ïîêàæàò êàê íàøèòå áàáè è äÿäîâöè, à
ìîæå áè è ïðà-áàáè è ïðà-äÿäîâöè ñà ñå ñáèðà-
ëè, âåñåëèëè è ñå øåãóâàëè. Ùàñòëèâèòå ìàéêè ñ
âúëíåíèå ðúêîïëÿñêàõà çà îòëè÷íîòî ïðåäñòàâÿ-
íå íà äåöàòà. Ìàëêèòå ïàëàâíèöè  èçíåíàäàõà
ñâîèòå ìàéêè, êàòî èì ïîäàðèõà êàðàìôèëè.
Äèðåêòîðúò íà ÄÃ �Áðåçè÷êà� Êúéìåò Ìþìþí
ïîæåëà íà ìàéêèòå ìíîãî çäðàâå, ùàñòèå è
óñïåõè. �Áúäåòå æåíñòâåíè è ïðåêðàñíè, ïðåòâî-
ðåòå â æèâîòà ñè äîáðîòî è êðàñîòàòà!!!�,
çàÿâè Êúéìåò Ìþìþí. Ïðàçíèêúò ïðåìèíà
ìíîãî åìîöèîíàëíî è ñ íàñòðîåíèå.

Äàìèòå â Àðäèíî
ïðàçíóâàò ñ êìåòà, 
òîé ãè äàðÿâà ñ êðàñèâè
ïðîëåòíè öâåòÿ

Çëàòíàòà âúçðàñò â Àðäèíî
ïðàçíóâà 8-ìè ìàðò

Ìàë÷óãàíèòå îò äåòñêàòà 
ãðàäèíà â Àðäèíî çàðàäâàõà 
ñâîèòå ìàéêè çà 8-ìè ìàðò

бил много труден,
дори невъзможен.
Нека винаги да има
радост и усмивки
по лицата ви, сърцата ви да са пълни с
много любов и младост, обичайте и
бъдете обичани”, каза Ресми Мурад в

òèåòî íà
í à ø è ÿ
ãðàä è íà-
øàòà îá-
ù è í à � ,
ç à ÿ â è
Ð å ñ ì è
Ìóðàä â ñâîåòî ïðèâåòñòâèå êúì äàìèòå.
Ïðåäñåäàòåëÿò íà Êëóáà íà ïåíñèîíåðà Ãþíåð
Ìþìþí ñúùî ïîçäðàâè ïðèñúñòâàùèòå æåíè è
èì ïîæåëà äà áúäàò ùàñòëèâè, îáè÷àíè è âèíà-
ãè öåíåíè. �Æåíàòà å èçâîðúò íà æèâîòà, æåíà-
òà å ïàçèòåëêà íà æèâîòà, æåíàòà å è áúäåùåòî
íà æèâîòà. Òÿ å îïîðàòà íà âñåêè äîì�, çàÿâè
Ìþìþí.
Äàìèòå îò çëàòíàòà âúçðàñò ñúùî ïîçäðàâèõà
Ðúêîâîäñòâîòî íà Êëóáà çà ÷óäåñíàòà èíèöèàòè-
âà. �Æåíè, íåäåéòå íèâãà îñòàðÿâàéòå. Áúäåòå
êàòî ëèïîâèÿ öâÿò, êîéòî îùå â íà÷àëîòî íà
þëè ïðîöúôòÿâà, íî ïàçè âå÷íî ñâîÿ àðîìàò.
Ñúðöåòî íèêîãà íå îñòàðÿâà, áúäåòå çäðàâè è
îáè÷àíè�, ñïîäåëèõà òå.


