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АРДИНО - пленителна
природа, богата култура,
запазени традиции

Кметът Ресми МУРАД в списание „Туризъм и отдих” 

Емблемата на Ардино безспорно са

Дяволският мост, Орловите скали,

Белите брези, нулата на язовир

„Кърджали“, пещерата Хладил-

ника. Ако човек има желание да се

докосне до атмосферата на Ро-

допите, трябва задължително да ги

види, както и да опита агнешкото и

месото от теле сукалче, запазена

марка на Ардино. Никъде не съм

намерил по-вкусно месо от наше-

то. Градът също е привлекателно

място. Наричат го град-санато-

риум, защото тук въздухът е дока-

зано лековит и много чист. Като

екология и чистота в общината

имам претенциите да се състезавам

с най-добрите в страната.

През последните години в община-

та са привлечени над 30 млн. лв. по

европейските проекти. За една

сравнително малка планинска

община това е сериозен успех. По

мащабен проект за развитие на

туристическата инфраструктура

направихме реставрация на Дя-

волския мост и на Орловите скали,

с асфалтирани пътища до тях;

изградихме туристическа пътеки

със заслони и беседки; направихме

реконструкция на над 50 км пъти-

ща от общинската мрежа; изгра-

дихме над 20 км водопроводи...

на стр. 2
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от стр. 1

Там, където река Арда разделя

Орфеевата планина (Родопите) на

две, се намира Ардино. Туристите

тук, посрещнати с типично родопс-

ко гостоприемство, могат да видят

следи от тракийската, римската,

византийската цивилизации, при-

родни феномени и да се насладят

на спокойствието и на лековития

въздух.

Най-впечатляващ безспорно е

Дяволският мост - един от архи-

тектурните шедьоври, дело на

средновековни майстори. Постро-

ен е през ХІV век на античния път

от Беломорието през прохода

Ксанти до вътрешността на Тракия.

Дължината му е 56 м, а ширината -

3,5 м. Състои се от три свода, като

височината на централния достига

11,5 м. Върху един от ключовите

му камъни е открит гравиран малък

хексагон, наричан печатът на

Соломон. Оттук в миналото са

минавали тежки кервани със стока

за пазарите в Горнотракийската

низина. 

Под моста тече река Арда, която

образува каньон с прекрасни

меандри. В околностите му вирее

уникалното растение Родопски

силивряк, известно още като

Орфеево цвете или безсмъртниче.

Легендата разказва, че то е родено

от кръвта на митичния певец и че в

него е заключена тайната на дълго-

летието. Вписано е в Червената

книга.

Южно от Ардино по протежение на

стария античен път могат да се

видят загадъчните Орлови скали - 

стотина отвесни каменни ниши с

култово предназначение,

издълбани на недостъпно

място по времето на траки-

те. Датират от ІV-V в. пр.

Хр.

Край село Башево се изди-

гат руините на крепостта

Асара, от която е останала

само цитаделата.

Някога, с помощта на подзе-

мен тунел, жителите на кре-

постта се снабдявали с

питейна вода от река Арда,

която обграждала `Асара` от

три страни.  

На границата между язовирите

Боровица и Кърджали се намира

средновековната крепост Патмос

от ХІІІ-ХІV в. От нея са запазени

каменни фрагменти, има останки

от стенобойни машини, керамика,

оръдия на труда и оръжия. Дотам

се стига само с рибарска лодка, а

мястото е идеално за летуване.

Интерес представлява и карстовата

пещера Хладилника до с. Любено.

Получава името си заради

изключително ниските температу-

ри вътре, дори и в големи жеги.

Туристическият комплекс

Белите брези е естествен

резерват на белокора

бреза, подходящ за лече-

ние на белодробни и алер-

гични заболявания. Уни-

калният лесопарк разпола-

га с отлична база за почив-

ка. Идеята е да се пре-

върне в национално екосе-

лище.

Дивите прасета, сърни и елени при-

вличат чужденци с точен мерник от

различни краища на Европа. В

дивечовото стопанство Гайдарци

край с. Русалско се развъждат муф-

лони. Реките и язовирите в района

гъмжат от кефал, балканска пъс-

търва, черна мряна, распер, мору-

наж. 

Туристическият информационен

център предлага на желаещите

екзотичен Рибен тур. Той включва

разходка с лодка на язовир

Кърджали и атракционен риболов.

Маршрутът задължително завър-

шва с родопска трапеза, в която

гвоздеят е специалитетът - пържен

сом с мед.

Релефът на община Ардино е пре-

обладаващо планински. Превес

имат терените с надморска височи-

на между 500 и 900 м. Най-висока-

та точка е връх Алада (1241 м). От

него се открива приказна панорама

към всички кътчета на Родопите.

Дошлите в това кътче на Източни

Родопи, приятно впечатлени, мно-

гократно се завръщат.

Очакваме и вас.
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СТАРТ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ТВОЯТ ЧАС
На 15 октомври. в СУ „Васил Левски” - Ардино беше даден

старт на извънкласните дейности за учебната 2016/2017 годи-

на по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способ-

ностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и ком-

петентности  „ТВОЯТ ЧАС - фаза І”. Той е финансиран по

Оперативната програма „Наука и образование за интелиген-

тен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и

инвестиционни фондове. 

Дейностите по проекта са насочени към преодоляване на

затрудненията, които учениците срещат в обучението си, както

и към удовлетворяване на интересите, които те заявяват, чрез

занимания, засилващи мотивацията им за учене и допринасящи

за развитието на способностите им.

Дейностите за занимания по инте-

реси ще са в областите: наука, тех-

ника и технологии; здравно образо-

вание и здравословен начин на

живот; гражданско образование;

предприемачество; програмиране,

дигитални умения, креативност и

иновативно мислене; изкуства, кул-

тура и спорт.

Приоритет при допълнителните

дейности за преодоляване на обучи-

телните затруднения ще бъде даден

на обучение по български език и

литература, чужд език и математика.

Критериите за определяне на обучи-

телните затруднения на учениците са: повтаряне на класа,

ниски образователни резултати и слаби оценки, социални

фактори, преустановено изплащане на месечни помощи за

дете, слаби резултати на външното оценяване и голям брой

неизвинени отсъствия. Всеки ученик със затруднения ще

може да участва в две дейности за компенсиране на обучител-

ни затруднения и в още една дейност по интереси. 

Целта на проекта е децата със затруднения да бъдат иденти-

фицирани и да се отговори на нуждите им извън учебното

време, така че те да бъдат стимулирани да участват и да пока-

зват по-добри образователни резултати в учебния процес.

Основната цел на проекта е създаване на условия за повиша-

ване на потенциала на учениците и възможностите им за

успешно завършване на средното образование чрез допълва-

не, развиване и надграждане на техните знания, умения и 

компетентности, придобити в рамките на задължителната 

им подготовка в училище. 

Съществен момент при реализирането на проект „Твоят час” е

по-активното включване на родителите в дейностите на създа-

дените клубове по интереси и групите с ученици, които имат

обучителни затруднения. За наблюдение и оценка на дейно-

стите по проекта в училището ни е създаден съвет за обще-

ствен мониторинг „Твоят час”. Този съвет включва активни

родители, общественици и педагогически специалисти, които

ще подпомагат ръководството на училището и ще наблюдават

изпълнението на училищната програма „Твоят час”, приета от

педагогическия съвет. В състава на обществения съвет

„Твоят час” са включени: Севда Мирчева, Бахар

Реджебов, Кемал Алиев, Бистра Кичукова, Мехмед

Гюлестанов, Светлана Карамфилова и Шенай Вели. Освен

това много от родителите ще бъдат включени в работата на

извънкласните форми като инициатори и организатори на

определени дейности. В извънкласните дейности по двете

основни направления ще бъдат обхванати 254 ученици от

всички класове на училището през цялата учебна година. 

Две ще са основните направления, по които ще работи Средно

училище „Васил Левски” - Ардино през настоящата учебна

година със сформирани 19 групи:

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения -

81 ученици

„Готов съм за НВО по БЕЛ” в 4 клас

с ръководител Стоянка Трайкова 

„Математика за всеки” в 4 клас с

ръководител Севда Костадинова

„Забавлявай се и учи английски

език” в 6 клас с ръководител Азис

Мурад

„Българският - красив и звучен” в 7

клас с ръководител Радостина

Чолакова

„Математика за всеки” в 7 клас с

ръководител Велизара Добрева

„Готов съм за НВО по английски

език” в 8 клас с ръководител Светла

Павлова

„Допълнителни занимания по мате-

матика” в 9 клас с ръководител Аника Петрова

„Аз се готвя за ДЗИ по математика“ с ръководител Алпер

Сами

„Готов съм за матурата по биология и здравно образование“ с

ръководител Мелихат Салим.

Дейности за занимания по интереси - 173 ученици

Клуб „Художествено слово” с ръководител Юлия Петрова

Клуб „Млад овощар” с ръководител БахтиярХоджов

Клуб „Традиции и изкуство” с ръководител Севда Палазова

Туристически клуб „По стръмните пътеки на Родопите“ с

ръководител Фиданка Кисьова

Клуб за народни танци „Хопни-тропни“ с ръководител

Снежана Аврамова

Мажоретен състав с ръководител Зоя Пашова

Клуб „Твори и мечтай“ с ръководител Севда Чолакова

Творческа работилница с ръководител Минка Митева

Клуб „Волейбол“ с ръководител Месут Хайрулов

Клуб „Баскетбол“ с ръководител Стефан Димов.

По този начин, чрез ангажиране и осмисляне на свободното

време на учениците, включително и на ученици с идентифи-

цирана нужда от специфична подкрепа с дейности, които са

желани от тях и са различни от учебното съдържание, учили-

щето ще стане по-привлекателно и по-атрактивно и ученици-

те ще идват в час с желание. Това пък ще доведе и до по-добри

образователни резултати.

Аника ПЕТРОВА 

Директор на СУ „В. Левски” - Ардино
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Дарението на недвижим
имот крие някои рискове

НОТАРИУС НАСКО БОРИСОВ: 

В нотариалната практика много са чести случаите, в
които родителят желае да прехвърли чрез дарение на
едно от децата си недвижимия имот, който притежава.
Обикновено причините да се избере договор за даре-
ние, а не продажба, са две. На първо място е финансо-
вата причина с оглед по-ниските разходи при оформяне
на сделката. Това е така, тъй като при дарение между
роднини по права линия не се дължи местен данък за
извършване на сделката. На второ място, ако дареното
лице е семейно, тоест има сключен граждански брак, то
полученото чрез дарение имущество остава негова
лична собственост, без участието на другия съпруг. 
Но както често се случва в живота, по-евтиното винаги
излиза по-скъпо, тъй като малкото спестени пари се
оказва, че не могат да компенсират други бъдещи разхо-
ди и главоболия. Основният риск, който крие всеки
договор за дарение на недвижим имот е, че той може да
бъде оспорен по съдебен ред от онези лица, в полза на
които законът е предвидил право на запазена част от
наследството. 
Какво означава това? 
Всеки докато е жив е пълновластен господар на имуще-
ството, което притежава и може да прави с него какво-
то си поиска, а именно - да го продаде, да го замени, да
го дари и т.н. Ако го продаде или го замени, това са
възмездни договори (продажба, замяна), което значи че
насреща получава нещо друго - пари или друго имуще-
ство. Дарението обаче е безвъзмезден договор, тоест
срещу него дарителят не получава нищо. То се прави от
добра воля с цел дареното лице да се облагодетелства
без да дава или плаща нищо в замяна. По този начин
едно лице, докато е живо, намалява имуществото си и
така ощетява бъдещите си наследници. 
Ето защо Закона за наследството се е погрижил за инте-
ресите на бъдещите наследници чрез определянето на
тяхна запазена част. Не на всички наследници законът е
гарантирал запазена част, а само на децата, включител-
но и осиновените, преживелия съпруг и родителите или
на онзи от тях, който е жив и то не в еднакви квоти (кон-
кретните размери на запазената част са посочени в
чл.29 от Закона за наследството). Пример: ако един
баща има двама сина, чиято майка е починала, запазе-
ната част от наследството на бащата е 2/3. Ако напри-
мер бащата има една къща на стойност 90 хил. лв. и
приживе е направил дарение на цялата къща само на
единия си син, то другия обърнато в пари има право на
30 хил. лв. запазена част, която е накърнена с дарение-
то. Следва да се подчертае, че запазената част е един
минимум, който не е равен на наследствения дял по

закон. Ако този баща беше оставил в наследство имота
на стойност 90 хил. лв. без да е правил никакви даре-
ния, ясно е, че при давам сина, всеки от тях щеше да
наследи по 45 хил. лв. Виждаме обаче, че при наличие-
то на дарение запазената част е с 15 хил. лв. по-малко.
Това е така, защото дареното лице също има запазена
част. При двама сина 1/3 е разполагаемата част на баща-
та и по 1/3 е запазена част за всеки от синовете. Ето
защо при наличие на дарение на стойност 90 хил. лв.
намаляването ще бъде до 60 хил. лв., а не до 45 хил. лв.
Тук обаче е много важно да се подчертае следното
нещо. Договорът за дарение е напълно валиден и факта,
че закона определя запазени части не влияе автоматич-
но на правното действие на този договор. Това е така,
защото запазената част е една гаранция, която законът
дава. Тя представлява едно право, което другия наслед-
ник притежава. Но другия наследник може да реши, че
не желае да се възползва от правото си и никога да не
оспори дарението. Нещо повече - ако другия наследник
все пак желае да оспори дарението, това може да стане
само в петгодишен срок от датата на смъртта на дари-
теля. Изпусне ли този срок, вече нищо не може да се
направи. 
При оспорване на дарение заради накърнена запазена
част следва да се има предвид и още една много важна
особеност. Ако от дадения пример бащата освен къща е
имал и апартамент или земеделски земи, които е дарил
на другия син и стойността на двете дарения е горе-
долу еднаква, тогава никой от наследниците не би имал
право да разваля дарението на другия заради накърнена
запазена част. Освен, разбира се, ако дарението на еди-
ния е на стойност много по-голяма от дарението на дру-
гия, но това са въпроси, които могат да станат ясни
само след като бъде дадено мнението на вещи лица-
оценители на имущество. 
Тези проблеми не съществуват при договора за продаж-
ба, защото с него запазената част не се накърнява.
Стига, разбира се, тази продажба да е реална, да не при-
крива дарение. А тя ще е реална, ако има доказателства
за платената продажна цена и тази цена не е пренебре-
жително ниска. Най-удачният начин за разпределяне
имуществото на едно лице между неговите деца, за да
се избегнат бъдещите съдебни спорове между тях, е
чрез така наречената делба, извършена приживе. Това е
един специфичен договор, който по същността си пред-
ставлява дарение, но дарение на цялото имущество към
всички бъдещи наследници направено поравно. Ако
имотът е само един, тогава просто делбата приживе ще
представлява дарение на равни идеални части.
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Обновяват отоплителни системи

EVN България извърши подготовка за предстоящия зимен сезон

Успешно се реализира проект „Повишаване на енер-
гийната ефективност и използване на възобновяема
енергия в общински сгради и локални отоплителни
системи на МБАЛ (Многопрофилна болница за актив-
но лечение) - Ардино и СУ „Васил Левски” - Ардино”. 
С финансирани по Програма BG04 „Енергийна ефек-
тивност и възобновяема енергия”, грантова схема
BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в
общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи” по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, приключват дейностите
в МБАЛ - Ардино. 

След проведена процедура по Закона за обществените
поръчки, която беше обжалвана пред Комисията за
защита на конкуренцията и след нейното решение за
неоснователност на жалбата, по изискванията на
Ръководството на бенефициента за изпълнение на
проекти по Програма BG04 „Енергийна ефективност
и възобновяема енергия" и законовата уредба, фирма
„Солак М.С.” ЕООД изпълнява строително-монтаж-
ните работи, заложени в проекта в определения срок.
За стриктно спазване на изискванията, най-вече за каче-

През 2016 г. дружеството е вложило

близо 4 млн. лв. за полагане на под-

земни кабелни линии с цел намалява-

не влиянието на атмосферните

условия върху електроразпредели-

телната мрежа 

EVN България Електроразпределение
извърши подготовка за зимен сезон
2016/2017 г. Подготовката обхваща
въздушни и кабелни линии, електриче-
ски уредби, трафопостове и възлови
станции, собственост на дружеството.
Основните направления на подготви-
телните мероприятия включват ин-
спекции и ремонти на съоръжения,
доставка на оборудване и специализи-
рана техника. Дружеството ще посрещ-

не зимния сезон с необходимия запас
от складови наличности и материали.
Внимание се отделя на всяка община,
както и на зимните курорти и туристи-
чески центрове в Югоизточна Бъл-
гария. 
Дейностите по зимна подготовка на
EVN Електроразпределение бяха про-
верени от Министерството на енерге-
тиката през септември.  
EVN Електроразпределение продължа-
ва и през 2016 г. своята концепция за
кабелиране, т.е. вкопаването на
въздушни  електропроводи в земята.
Кабелирането на електропроводи е
сред най-ефективните мерки за подси-
гуряване на електрозахранването.

През 2016 г. дружеството е вложило
близо 4 млн. лв. за полагане на подзем-
ни кабелни линии основно в тежки
планински терени. 
За справянето с различни ситуации
през зимата, EVN България разчита и
на доброто взаимодействие на своите
регионални диспечери и ръководители
на звена с местните власти в лицето на
областните управители, общините и
териториални дирекции „Гражданска
защита”. 

ЕVN България

Електроразпределение

денонощен телефон: 0700 1 0007 
www.evn.bg; info@evn.bg

ство и устойчивост, независимият строителен надзор и
инвеститорския контрол упражняват постоянен контрол.
Изпълняват се следните дейности:
● Цялостна реконструкция на вътрешната отоплител-
на инсталация, включваща демонтаж на вътрешна
инсталация и радиатори, доставка, инсталиране и
монтаж на енергийно ефективна вътрешна отоплител-
на инсталация.
Проектът в МБАЛ - Ардино надгражда до сега реали-
зираните два проекта „Горски сектор - смяна на гори-
вата”, финансиран от Световната банка чрез МЗХ и
финансиране на сградата чрез Националния доверите-
лен екофонд.

С внедрените мерки за енергийна ефективност ще се
оптимизират разходите за отопление, ще се поддържа
постоянен температурен режим в отделенията и сало-
ните, което от своя страна ще допринесе за повишава-
не на качеството на здравните услуги в лечебното
заведение.
Обновяваната отоплителна система се посреща със
задоволство от персонала на болницата, филиала на
ЦСМП - Ардино, специализираните кабинети и насе-
лението на общината.



С финансовата
подкрепа на 
35-годишния
Бейхан Солак
(Бехо) е ремонти-
рано минарето 
на джамията в 
с. Бял извор.
Имаминът на
религиозния храм
Арслан Хайрула
изказва искрените
си благодарности
за благородния
жест на техния
съселянин.
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Отборът на 
ОУ „Отец Паисий” -
с. Жълтуша,

Последните изменения 

На празника за 55-та си годишнина
военните летци от 24-а авиационна
база в летище Крумово поканиха
хората спасени от тях през послед-
ните години. 
Една от тях е Вилдане Яшар -
родилката, която бе спасена с воен-

ен хеликоптер „Кугар“ в снежните
преспи на 10 март миналата година.
Жената бе спасена от снежния ад в
село Горно Прахово. Бебето от
снежния ад се казва Емир.

в Закона за защита при бедствия
обсъдиха в Ардино. С мултиме-
дийна презентация гл. инспектор
Валентин Карев,
началник на сектор
„Превантивни и конт-
ролни дейности” в ОУ
„Пожарна безопас-
ност и защита на насе-
лението” - Кърджали,
запозна присъстващи-
те с предстоящите
законодателни проме-
ни, свързани със
защитата при бед-
ствия. Той поясни, че
една от основните цели на измене-
нията е осигуряването на силно
институционално начало на
управлението на риска от бед-

ствия.
Комисар Сергей Заимов обясни
какви са правомощията и отговор-

ностите на областния управител и
на кметовете, както и функцията на
областните и общински съвети и
съответните щабове. 

с ръководител Наталия
Хаджиева, се класира 
на престижното шесто място 
в 14-то национално учениче-
ско състезание „Защита 
при бедствия, пожари 
и извънредни ситуации”. 
Пожарникарското 
състезание се
проведе в
Бургас. 
В него 
участваха
112 деца от
цялата стра-
на, разпреде-
лени в 
28 отбора. 

Оркестър
„Родопско
настроение”
и певческа
група за
родопски
песни
покачиха
градуса на
настроение-
то на тазго-
дишния 
традицио-
нен есенен
празник в 
с. Падина. 

Пилот на този шеметен полет бе
Георги Славов. Цяла България бе
смаяна от този подвиг в мирно
време.
Другите „цивилни гости“ на праз-
ника на летците от Крумово бяха
Николай и Мартин Йорданови,
които по време на наводненията в
село Бисер на 6 февруари 2012
година бяха спасени с хеликоптер
от покрива на кола. Четвъртият спе-
циален гост бе Методи Тодоров,
който през април миналата година
бе евакуиран от Пампорово след
тежък инцидент.



• Ekim 2016 • •Hazýr  la  yan: Saf  fet   Eren  •

 Bir çiçe ðin kok la ya ný  yoksa
 neye  yarar
yað mur lar yað mýþ sulan mýþ
 güneþ  açmýþ koku lan mýþ
güzel li ði des tan  olmuþ
endam lan mýþ
kok la ya ný  hiç olma mýþ
 neye  yarar
 neye  yarar

 Bir insa nýn seve ni  yoksa
 neye  yarar
 iyi  yemiþ  iyi giy miþ
 iyi gez miþ  iyi toz muþ
 çok kazan mýþ
 çok har ca mýþ
 belli  bir mev ki ye gel miþ
için de seve cek yüre ði  yoksa
seve ni doku na ný  yoksa
 neye  yarar
 neye  yarar

 Bir kita býn oku ya ný  yoksa
 neye  yarar
 eline  alýp  da sak la ya ný  yoksa
say fa lar da dola þa ný  yoksa
dize ler  akmýþ
söz ler  akmýþ
öykü ler çað la mýþ
hece ler aðla mýþ
harfler de göz le ri  yoksa
sara fý saraf çý sý  yoksa
 neye  yarar
 neye  yarar

Ateþ len miþ yüre ði
ruhun da  akar dile ði
sar ma þýk  olmuþ gül le ri
dalýn da  þakýr bül bül le ri
göz le ri sür me li
dökül müþ zülüf leri
sev gi si olmuþ sa  buz  gibi
yenil miþ se insan lýk ser ve te
 neye  yarar
 neye  yarar

Müzey yen  AVCIOÐLU 

 NEYE YARAR

Ressam Evgeniy BOSYATSKÝ

 YAÞAR  KEMAL'in
vasi yet

nite li ðin de ki
söz le ri þöy ley di:
l  Bir,  benim kitap la rý mý
oku yan  katil olma sýn,
 savaþ düþ ma ný  olsun. 
l  Ýki, insa nýn insa ný sö-
mür me si ne  karþý çýk sýn. 
l  Kimse kim se yi aþa ðý -
la ya ma sýn. 
l  Kimse kim se yi asi mi -
le ede me sin. 
l Ýnsan la rý asi mi le et-
me ye  can  atan dev let le -
re, hükü met le re ola nak
veril me sin.
l  Benim kitap la rý mý oku -
yan lar bil sin ler  ki,  bir
kül tü rü  yok eden le rin
 kendi kül tür le ri, insan -
lýk la rý elle rin den  uçmuþ
git miþ tir.
l  Benim kitap la rý mý oku-
 yan lar yok sul lar la bir -
lik olsun lar, yok sul luk
 bütün insan lý ðýn utan cý -
dýr. 
l  Benim kitap la rý mý oku -
yan lar  cümle kötü lük -
ler den arýn sýn lar.
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Nilüfer Belediyesi Kütüphane
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Çocuklara Kitap Söyleşileri etkinliğine
konuk olan Mavisel Yener, çocuklara
Dolunay Dedektifleri kitabının yazılış
öyküsü ile yazarlığa nasıl başladığını
anlattı. 
Nilüfer Belediyesi Kütüphane
Müdürlüğü’nün 8 yıldan bu yana
çocuklara kitap okuma alışkanlığını
aşılamak amacıyla sürdürdüğü
“Çocuklara Kitap Söyleşileri” devam
ediyor. Etkinliğe bu kez onlarca kitabı
farklı dillere çevrilmiş, çocuk edebiya-
tının Nobel ödülü sayılan Andersen
Ödülü için 2018 yılı Türkiye adayı ola-
rak gösterilen Mavisel Yener konuk
oldu. Nâzım Hikmet Kültürevi ve
Nilüfer Belediyesi Misi Çocuk
Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen
etkinliğe 7 okuldan toplam 350 öğren-
ci katıldı.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey de söyleşide çocuklarla birlik-
te yer aldı. Dolunay Dedektifleri İz
Peşinde adlı kitabı üzerine çocuklarla
söyleşi gerçekleştiren Mavisel Yener,
merak edilen sorulara da yanıt verdi.
Yener, yazarlık serüveni ile Dolunay
Dedektifleri İz Peşinde adlı kitabının
yazılış öyküsünü de çocuklara aktardı. 
Yazarlığa ilkokul ikinci sınıfa giderken
öğretmeninin desteğiyle başladığını
belirten Yener, “Okulda bir şiir yazdım

Oraya gittiğimde bana 2.
Dünya Savaşı sırasında
bir uçak düştüğünü, şuan-
da denizin altında batık
şekilde yattığını ve gizemli
bir şey taşıdığını söylediler.
Bu konuyu çok merak
ettim. Uzun araştırmalar
sonucunda bulduğum
sonuçlar çok ilginçti.
Ardından hem Kaş’ın beni
etkileyen yanlarını hem de
uçak batığıyla ilgili bir
macera yazmaya başla-
dım. Bu maceranın adı da
Dolunay Dedektifleri İz

Peşinde oldu. Heyecanlı kitap yazmayı
çok seviyorum. Bu kitaba başlarken
seri olacağını düşünmemiştim. Fakat
kitabı okuyanlar ‘Bu kitabın devamı gel-
meli, serisini istiyoruz’ dediler. Bu saye-
de Dolunay Dedektifleri 6 kitaptan olu-
şan bir seri oldu” dedi.
Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey, Mavisel
Yener’e teşekkür ederek özel tasarım
portresini armağan etti. Başkan Bozbey
çocuklara, “Sizlerin araştıran, okuyan,
sorgulayan bir nesil olmasını istiyoruz.
Bunun için büyük çaba gösteriyoruz.
Sizlere ne kadar çok kitap okutabilirsek,
inanıyorum ki sizler ilerde özgür bireyler
olarak bu toplumda demokrasiyi ve
barışı temsil edeceksiniz” dedi. 

ve öğretmenime verdim. Aradan yakla-
şık 2 ay geçince okul müdürü ve öğret-
menim beni odasına çağırdı. Bana, şiiri-
mi bir yarışmaya göndererek sürpriz
yaptıklarını ve şiirimin birinci olduğunu
söylediler. Öğretmenim bana ‘Sen
büyüyünce yazar olacaksın. Bunu başa-
rabilmen için çok kitap okuman ve gün-
lük tutman gerekiyor’ dedi.
Günlük tutmak yerine, Ayşe adında bir
kahraman yaratarak yaptıklarımı sanki o
yapıyormuş gibi yazmaya başladım.
Öğretmenim yazdıklarımı okuduğunda
‘Sen bir kahraman yaratarak öyküler
yazmışsın. Bu şekilde devam et’ dedi. 
Dolunay Dedektifleri İz Peşinde kitabının
yazılış öyküsüne de değinen Yener,
“Antalya’nın Kaş ilçesi beni çok etkiler.

Yener yazarlık serüvenini çocuklara anlattı

Anılarla Kartal Kitabı için imza günü düzenlendi

l K A R D E Ş  B E L E D İ Y E L E R D E l

Kartal Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından
Kartallı gazeteci Fethi Satıcı’nın ver-
miş olduğu bilgiler doğrultusunda
hazırlanan “Fethi Satıcı’nın
Arşivinden Anılarla Kartal” kitabı için
Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda
imza günü düzenlendi.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan
ve Kartal’ın eski fotoğraflarının yer
aldığı kitabın imza törenine çok sayı-
da yönetici ve Kartallı vatandaş katıl-
dı.
Etkinlikte konuşan CHP Niğde
Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Kartal
Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok

Öz’ün göreve geldiği yıldan bu yana
Kartal’ın ne şekilde değişip dönüştüğünü
görüyoruz. Değişen ve dönüşen Kartal’ın
eski değerlerinin bir kitap haline gelmesi
önemli bir durumdur. Bu çalışmayı yapan
Fethi Satıcı’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca
bu çalışmada Fethi Satıcı’ya destek olan
Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü
çalışanlarına da teşekkür ediyorum.”
dedi. Gürer’in ardından konuşma yapan
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
Mustafa Fehmi Okay: “Çok değerli bir
kitap, bu kitabın hazırlanışında emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. Kitabın
yapımına Ömer Fethi Bey zamanında
başlanmıştı, Kartal Belediye Başkanımız

Op. Dr. Altınok Öz’ün de izni ile basıl-
dı. Kartal’ın değerleri bir kitap haline
getirilmiş olup unutulmayacak.” dedi.
Vermiş olduğu destekten dolayı
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr.
Altınok Öz’e teşekkür eden gazeteci
Fethi Satıcı, fotoğrafların bir kısmı-
nın temin edildiği Foto Çiçek’e de
ayrıca teşekkürlerini iletti. Yapmış
olduğu çalışmadan dolayı CHP
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
ve Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay,
Fethi Satıcı’ya Kartal heykelciği tak-
dim etti. Kitap, Kartal Belediyesi tara-
fından okurlara kültür armağanı ola-
rak ücretsiz dağıtıldı.
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......ÖÖmmüürr ddeenneenn yyaazzýýmm oolldduu......

ll OO ZZ AA NN LL AA RR II MM II ZZ  ll

UUNNUUTTMMAA
Memleketin topraðýný taþýný
Býrakýp ta boþ bavulla nereye?
Sil, saklama gözlerinin yaþýný,
Bakmadan da duramazsýn geriye.

Özlemi var yangýsý var arada,
Bir ömür bu nasýl olsa geçecek.
Kira ile oturduðun odada
Yorganýn mý var üstüne çekecek?

Her iþini koymuþ iken yoluna
Söyle, þimdi periþanlýk neyine?
Ýnsaný sev, daðlarý sev boyuna,
Kurþun deðil, korkma yaðan evine.

Geç de olsa, eden bulur, kardeþim,
Hadi, belki þansýn yürür, gam tutma!
Benim yoksul, küskün giden kardeþim
Bu toprak da dedemizin unutma..!

GGÜÜLLSSÜÜNN KKAADDEERR

Sezilen sen,
Üzülen sen,
Yýllar yýlý
Ezilen sen.

Ýþin mi var
Aþýn mý var,

Dikilecek
Taþýn mý var?

Yazgýn kara.
Etmez para.
Ýçinde bir

Onmaz yara.

Gelen bulut,
Gönlü avut.
Düþer dolu
Söner umut.

Deme beter,
Çektin yeter!
Aç gözünü,

Gülsün kader.

MMUUTTLLUU OOLL
KKýýzzýýmm SSeemmrraa’’yyaa

MMaavvii ggöözzüünn,, kkaarraa kkaaþþýýnn
GGöörrmmeessiinn hhiiçç ççiillee bbaaþþýýnn!!
YYüüzz yyýýllllaarraa eerree yyaaþþýýnn,,
MMuuttlluu ooll bbee ggüüzzeell kkýýzzýýmm!!

BBeenn ooyyuunnccaakk ggöörrmmeemmiiþþiimm,,
EEððlleennccee nnee bbiillmmeemmiiþþiimm,,
YYýýllllaarr yyýýllýý ggüüllmmeemmiiþþiimm
SSeenn hheepp ggüüll bbee ggüüzzeell kkýýzzýýmm!!

DDookkttoorr oollmmaakk nnaassýýll nniiccee,,
EEmmeelliinn ddaaððllaarrccaa yyüüccee,,
BBiittmmeezz iiþþiinn ggüünnddüüzz ggeeccee,,
MMuuttlluu ooll sseenn ggüüzzeell kkýýzzýýmm!!

TToommuurrccuukk ççaattllaarrssaa ççiiççeekk,,
GGeettiirr yyaazzýý,, ttaattllýý ssýýzzýýmm..
MMiirraass kkaallaaccaakk bbiirr ddiilleekk::
MMuuttlluu ooll bbee ggüüzzeell kkýýzzýýmm....!!

** ** ** 
Sel deðilsin akýp giden
Etrafýný yakýp giden.
Sen bir dünya güzelisin
Gözlerinle yakýp giden.

** ** ** 
Hedef zirve, yol düz deðil
Güç ver Tanrý’m yazanlara.
Bu yaþta da hep genç gönül
Kocamak yok ozanlara.

ÝÝzzzzeett NNAAÝÝMMOOVV
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RENKLÝSÝMALARDANBÝRÖRNEK
BursalýSebahatSayErdoðan,EmekliTarihÖðretmeniolmasýnaraðmen

60yaþýndaHukukfakultesindenmezunolduveavukatofisiniaçtý
Kiþilerin hem baþarýlý, hem
deazimliolmalarýoldukçaiyi
bilinir. Dünyanýn dört bir
yanýndarenkli insansimalarý
vardýr.Sebahathaným,iþtebu
renklisimalarýntambirörne-
ðibizegöre.
Neden derseniz, kýsaca açýk-
layalým.
Çok renkli, çok yönlü, naif
minaif,insanmýinsankiþili-
ðiyle çýkýverdi karþýmýza
Sebahat Say Erdoðan haný-
mefendi. Önce Müzeyyen
Avcýoðlu’nun katýldýðý bir
radyo programýnda ve ardýn-
danþairemizinimzagünlerin-
de þiirlerini seslendirmesiyle

göstermesini de geçemeyiz
elbette.Dostlarýna çok önem
vermesinide...
Dahasý da var; tanýdýðýmýz
Sebahat Say Erdoðan koca
geçenlerde Bursa’da avukatlýk
ofisiaçtýðýhaberinialdýk.Geç-
tiðimizbeþyýliçindegençlerle
Hukuk Fakültesinde okuyup
mezunolmasýna, kepgiymesi-
ne,stajýnýtamamlayýphayalle-
rine ulaþmasýna sevinmemek
elde deðil... Ýnsanlýðýn çok
güzelbirörneði.AvukatSeba-
hat Say Erdoðan’a baþarýlý ve
saðlýklýuzunbirömürdevamý-
nýdiliyoruz.

Ardino’nunSesi

yerettiiçimizde.
Sebahat Say Erdoðan emekli
bir tarih öðretmeni, bir anne,
birbabaanne.Dahasývar;doða
yürüyüþçüsü,doðafotoðrafçýsý,
doða sporlarýn sevdalýsý. Koro
vefolklorekiplerinçalýþmalarý-
na katýlýmýný, konserlerde boy

MükemmelAdam
Boþadýðýkarýsýnýtekrargeriistiyordu.
-Genealkolalmayadevammý?
-Aðzýmabilekoymuyorum!
-Yinesigaraiçiyormusun?
-Tamamenbýraktým!
- Yabancý kadýnlarýn peþinde koþuyorsun ama,
deðilmi?
- Yanýma bile sokmu-
yorum!
-Ozamansenmükem-
mel bir adam olmuþ-
sun.
Hiç kusurun kalma-
mýþ...
-Vallabirtekkusurum
var...
-Nediro?
- Çok yalan söylüyo-
rum..!

ÜcretKolay
Doktoryenigelenhastasýnasorar:
-Adýn,soyadýn?
-ÜcretKolay!diyecevapverirhasta.
-Býrakþimdiücreti,adýnývesoyadýnýsöyle!
-ÜcretKolayefendim!
-Baþlarýmseninücretinden,söyleyeceksensöyle,
yoksakovarýmseni...
-AdýmÜcret,soyadýmKolay,doktorbey!

l FIKRALARl

NihatALTINOK
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Мечтата на Минчо
Минчо трескаво мислеше какво трябва

да направи за да се случи това, което

докторката му бе подсказала. Неволно

се беше пробол с ръждив пирон като

удължваваше сушилнята за тютюн с

прътите закупени от Горското, че тазго-

дишната реколта бе повече от добра. 

„Какво работиш? - запита го докторка-

та, когато му пишеше болничния. 

„Помощник-главен готвач съм в рудни-

ка в съседния град”- с нескрита гордост

издекламира младия мъж. 

Тогава засияха очите на д-р Чаушева, отскоро назначе-

на за главен лекар на Общинската болница. „Точно

такъв като тебе ми трябва на мене в кухнята на болни-

цата - женен ли си?

„Да, имаме и едно детенце - на две годинки почти” -

този път душата на Минчо преливаше от видима

радост, изписана на лицето му. „Но те-жената и детето,

са на село при моите родители, а аз си идвам на седми-

ца или две, за да ги видя.” - на откъслеци отговори от

нескрито вълнение, което не убягна и на докторката. 

„Защо ще биеш толкова път, пък и сте млади още - не

бива да живеете далече един от друг. Ела да те назнача

главен готвач на болницата!”- примамливо и неочаква-

но предложи главният лекар. 

„И да искам няма да ме освободят от рудника, доктор-

ке!”- песимистично предрече Минчо, но докторката

заклати глава, имайки нещо на ум. Сякаш с пръст раз-

рови в незарастващата му рана тази докторка - как

искаше да е при любимите си всеки божи ден.

Раздвоение имаше у Минчо, но от ученическите години

още скрито си мечтаеше някой ден да се установи в този

малък и хубав град, и ето, че птичката кацна на рамото.

Не, че е недоволен от работата и заплащането в рудни-

ка, където имаше дни, когато хранеха близо 1300 души,

за чест и гордост на сплотения им кухненски персонал.

Виждайки и сравнявайки условията за живот в града и

в родното му село, несъмнено предпочиташе с неговата

Айше и синът им Зафир да се установят в града.

Веднага, след вечеря когато останаха насаме с Айше в

единствената им стая на втория етаж на фамилната

къща, проговори й за днешната случка. 

„Оле, Мюминчо, вярно ли думаш! - с треперещ глас от

радост, по рожденото му име го назова жена му. -

Значи ще се отърва от кобилицата с двете кофи, а?!” -

мигом се унесе в мечти младата родопчанка. 

Голямо тегло бе това безводие и Минчо зареждаше, де

що има кофи и туби, през почивните дни, когато си

идваше в къщи, за да й е леко на Айше. Само дето не

спомена за служебната бележка, която му даде д-р

Чаушева, с която щеше да иде в окръж-

ния град за да се яви пред ТЕЛК, че това

нараняване е опасно и може да доведе

до по-страшно заболяване на пръстите

на ръцете му и да не може да вдига тави

и казани в кухнята, поради, което да

бъде освободен от тази работа в рудни-

ка. Както се и опасяваше, тези от ТЕЛК-

а се усетиха и не само, че не го освиде-

телстваха, ами скъсаха и бележката и го

изпратиха с лека иронична усмивка да

върви да си гледа работата! 

Минчо обаче беше решен да доведе до край това при-

мамаливо предложение. „Няма начин да няма начин!”-

бе слушал от местните родопчани. Периодично при

миньорите идваше народния представител от района,

който преди е бил един от директорите на

Рудоуправлението, така, че той можеше да му помогне

в тази ситуация. Имаше обява за приемна идващия

понеделник, точно тук, в столовата на рудника и Минчо

видя сгоден случай да го заговори за проблема си. 

От рано сутринта гладко избръснат и с вратовръзка,

Минчо очакваше с нетърпение появата на депутата.

Дали от суматохата или от мерки за сигурност, народ-

ният представител организира приемната си в сграда-

та на общината. Макар и късничко Минчо се запъти

натам. Пред приемната имаше доста голяма разнород-

на група от хора, които неспокойно се споглеждаха, да

не би някой да пререди някого. След 20-ина минути

чакане отвътре излезе профсъюзния председател на

рудника, за когото се знаеше, че е много близък с депу-

тата. Отдалече позна Минчо (малко ли беше го гоща-

вал в столовата) и усмихвайки се го прегърна през

рамо и го изведе навън, говорейки му приятелски.

След като Минчо изплака мъката си за трудния бекяр-

ски живот, синдикалиста се засмя и му каза: „Гледай

колко много желаещи да говорят с депутата, аз се анга-

жирам да предам на народния представител проблема

ти - твоята е лесна работа - няма страшно.” 

Няколко дена профсъюзния не се появи в столовата и

Минчо се страхуваше, че сбърка като му се довери, но

го видя пред Рудоуправлението, след работа и със сме-

сени чувства запристъпва към него. „ О-о-о, Минчо,

къде се губиш?” - атакува първи синдикалния, все

едно, че наистина той се е крил. Минчо директно го

запита за уговорката им и много се зарадва, когато

профсъюзния му каза, че е говорил с народния пред-

ставител и той ще нареди на сегашния директор на

рудника за да го освободят, като разбрал за причините

за напускане. 

Азиз

МУРАД
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След дълга, изпълнена с яростни нападки и нереални

обещания кампания Америка избра президент. И той

не е соченият в повечето от предварителните прогнози

фаворит. Кандидатът на републиканците Доналд

Тръмп, за когото 61% от американците казваха, че не е

подходящ за президент, изненада всички със силното

си представяне и стана 45-ият държавен глава на

САЩ. След изборите за конгресмени и сенатори

републиканците ще контролират не само Белия дом, но

и двете камари на Конгреса.

Обещания и ограничения

Светът ще следи с нескрито притеснение бъдещите

действия на новия президент и дали той ще спази

направените по време на кампанията си изявления.

Тръмп обеща да разтърси изоснови статуквото във

Вашингтон и да промени драстично американската

политика спрямо имигрантите, свободната търговия и

международните договори за сигурност.

Много от амбициозните му планове обаче изискват

съгласието и на Конгреса. В началото на мандата му се

очакват близки отношения с доминираните от репуб-

ликанците Камара на представителите и Сенат във

Вашингтон. Не е известно колко дълго ще продължи

този период и дали Тръмп и лидерите на партията ще

преодолеят сериозните си идеологически различия.

Въпреки че 45-ият президент на САЩ така и не фор-

мулира ясно и в системна визия какво възнамерява да

предприеме, няколко от политиките на САЩ най-веро-

ятно ще претърпят огромни промени. Сред тях се

очаква да бъдат здравната реформа на Барак Обама,

ядрената сделка с Иран и външната политика на

Вашингтон.

Търговията

Тръмп се противопостави на споразумението за

Транстихоокеанско партньорство (ТРР) между 12

държави и призова за фундаментален ремонт или

изцяло отказ от NAFTA - сделката с Мексико и Канада

за свободна търговия от 1994 г. ТРР е подписано, но

още не е влязло в сила и като държавен глава Тръмп ще

има права да отлага влизането му в сила, дори то да

бъде ратифицирано от Конгреса.

Под въпрос са и преговорите за Трансатлантическото

партньорство за търговия и инвестиции (TTIP), но от

тях така или иначе не са доволни и в Европа.

Президентът Барак Обама разчиташе на сделка, преди

да напусне Белия дом на 20 януари 2017 г, но това вече

е невъзможно.

Той обеща също така да наложи 45% мито върху сто-

ките от Китай, което предизвика опасения от избухва-

не на търговска война. Икономисти предупреждават,

че такива действия може да се отразят зле на икономи-

ката, защото потребителите ще бъдат принудени да

плащат повече за всичко - от хладилници до тениски.

Данъци и бюджет

Победителят във вота на 8 ноември обеща най-голяма-

та данъчна революция от Роналд Рейгън насам. Той

предвижда сериозно намаляване на данъците, като в

същото време защити популярните федерални програ-

ми за здравно и пенсионно осигуряване, за които отива

над една трета от бюджета. Тръмп обеща да увеличи

разходите за отбрана и инфраструктура, но също така

и да намали разходите за сектори като здравеопазване

и пенсиониране с по 1% всяка година. Никоя амери-

канска компания не бива да плаща повече от 15%

данък върху печалбата, обяви Тръмп. Сегашната мак-

симална ставка е 35% и новият президент предвижда

понижаване на трите ставки за облагане.

Подобна комбинация от политики рискува рязко да

увеличи националния дълг, смятат в неправителстве-

ната организация Център за отговорен бюджет.

Обещанието му да защити социалните програми пък

ще раздразни фискалните консерватори, които са при-

теснени, че в следващите десетилетия бюджетът ще

бъде затиснат от огромни плащания.

Светът
с Доналд
Тръмп

Новоизбраният президент на САЩ направи гръмки обещания,
които ще са трудни за изпълнение
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Регулиране на Уолстрийт

Новият президент обеща „да ремонтира” финансовата
реформа от 2010 г., известна като закона „Дод-Франк”.
С нея се прави опит да се промени контролът над бор-
совия и финансовия сектор, виновни в значителна сте-
пен за кризата от 2008-2009 г. Досега обаче Тръмп не е
давал подробности какви точно са идеите му.
В платформата на Републиканската партия е залегнал
и призивът да бъде възстановен законът „Глас-
Стийгъл” от 30-те години на ХХ в., който наложи раз-
деляне на инвестиционните от търговските банки и
техните депозити. През юли Пол Манафорт, тогаваш-
ният ръководител на щаба на Тръмп, каза, че милиар-
дерът подкрепя подобна промяна. Но и тук прези-
дентът ще се сблъска с разногласията на републикан-
ците в Конгреса - немалко конгресмени и сенатори са
против завръщането на „Глас-Стийгъл”.

Здравеопазване

Тръмп застана зад обещанията на републиканците да
спрат действието на редица здравни реформи на
Обама, смятани за най-радикалната промяна в сектора
от близо 40 години насам. Но и тук новият президент
не е обяснявал ясно каква е алтернативата.
Очаква се усилията му да бъдат насочени към отмяна
на Affordable Care Act, известен като Obamacare, и
замяната му с план, даващ на отделните щати повече
контрол над осигурителната схема Medicaid за по-бед-
ните. На компаниите за здравно застраховане ще бъде
позволено да продават плановете си на федерално
ниво. Дали това ще се превърне в реалност, зависи
отново от способността Белият дом да събере зад ини-
циативата 60 от 100-те сенатори. Републиканците
обаче рискуват да предизвикат негативна реакция при
опита да спрат здравните осигуровки на милиони аме-
риканци. Политически по-безопасният път е Тръмп да
назначи начело на Obamacare ръководители, които не
изгарят от желание тази програма да успее.

Външна политика

Цял набор стратегически партньорства на САЩ по
света са поставени под въпрос от победата на Тръмп.
Той вече заяви, че Вашингтон може да не спази някои
ангажименти към НАТО, ако съюзниците в Европа не
поемат повече от разходите. В същото време Тръмп
изпраща послания, че може да се спогоди с президен-
та Владимир Путин, но не е обяснявал как ще гаранти-
ра на съюзниците си защита от агресивни и подмолни
действия на Москва. Републиканецът не изключва да
признае анексирания Крим за руска територия и да
отмени санкциите. В сряда генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг припомни, че алиансът е
нужен за защита и на САЩ, а не само на Европа.
Тръмп обеща да спре споразумението за замразяване
на ядрената програма на Иран срещу отмяна на санк-

циите срещу ислямската република, защото това било
една от най-лошите сделки, които е виждал. Тази пози-
ция се възприема като силна подкрепа за Израел и
арабските съюзници на САЩ.
Много ярки думи и малко подробности има и в плана
за борба с „Ислямска държава”. Тръмп няколко пъти
коментира, че няма да разкрие идеите си, защото това е
най-глупавото, когато си решил да разбиеш подобна
организация. Когато поема поста, ще дам на генерали-
те си 30 дни да ми предложат плановете си, добави той.

Имиграцията

Тръмп е против приемането на бежанци от Сирия и
предлага „зони за сигурност” в страната, които да
бъдат финансирани от държавите от Персийския
залив. Обама смята, че такъв план би изисквал огро-
мен американски военен ангажимент, което е непопу-
лярно сред американците след Афганистан и Ирак.
Големи промени може да засегнат по-скоро мигранти-
те от Латинска Америка. Той обеща да издигне стена
по цялата граница с Мексико, да депортира 11 млн.
незаконно пребиваващи и да спре приемането на чуж-
денци от страни, създаващи проблеми с радикалния
ислям. После смекчи заканите си до „изключително
подробни проверки” на искащите да влязат в САЩ и
обещание в бъдеще да уточни как ще постъпи с имиг-
рантите без документи.

Климатичните промени

Тръмп и преди е наричал глобалното затопляне „изма-
ма, измислена от Китай”, за да направи САЩ неконку-
рентоспособни. Той се закани да спре климатичното
споразумение от Париж, което се основава в значител-
на степен на споразумение на Обама с китайците.
Освен това Вашингтон ще прекрати всички плащания
към програмите на ООН за борба с климатичните про-
мени в размер на милиарди. Първите реакции от при-
родозащитните среди са, че Тръмп няма как да избяга
от реалностите и може да е по-сдържан и рационален,
отколкото бе по време на кампанията си.

Чужди медии забелязаха президентските избори в
България, но в навечерието на американските не им объ-
рнаха особено голямо внимание. Ето и цитат от герман-
ския вестник “Зюддойче Цайтунг”: 
►Българският президент има най-вече церемониални
функции, но може силно да влияе върху външната
политика. Досегашният президент Росен Плевнелиев
многократно заемаше позиция в подкрепа на Европа и
критикуваше руската анексия на Крим и войната на
Русия в Източна Украйна. А това далеч не е самопонят-
но в една по традиция приятелски настроена към Русия
страна, където дори при управлението на проевропей-
ското правителство на Борисов една пета от икономи-
ката се контролира от Москва. Както пишат изследова-
телите от ЦИД, това граничи с “взимане на държавата
на абордаж”.

ЦИТАТ
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● Не пускайте чешмата, защото тече!

(Надпис на чешма)

● Търсим две секретарки, едната с два езика,

другата без език. (Обява)

● Поради ремонт бръснеме отзад.

(Надпис на бръснарница)

● Всеки истински комунист е под земята.

(Надпис на мина)

●Ще бъда отворена след 10 минути.

(Бележка оставена от продавачка)

● Давам стая за момиче с голям балкон. (Обява)

● Давам таван. Тоалетната е в мазето.

(Обява за наем) 

● Паркинг - не паркирай!

Абсурдни бългАрски тАбели,

които ще ви рАзсмеят:

Хотел АРДИНО - гр. Ардино
Семеен хотел ЕМОНА - гр. Ардино
Семеен хотел ПАЛАС - гр. Ардино
Къща за гости КОНАК - гр.Ардино
Семеен хотел ДЕТЕЛИНА - ТК `Белите брези`
Хотел БЕЛИ БРЕЗИ - ТК `Белите брези`
Семеен хотел БРЕЗАТА - ТК `Белите брези`
Семеен хотел АСАРА - ТК `Белите брези`
Туристическа хижа БЕЛИ БРЕЗИ -

ТК `Белите брези`
Къща за гости - с. Бял извор
Пансион ДЪБЛИН - с. Млечино  
Туристическа хижа - с. Млечино
Дом за отдих вила БЕЛЕЗА - с. Боровица
Уелнес къща ПЛАНИНСКИ ИЗГЛЕД -

с. Ябълковец

МесТА зА оТдИх в общИнА АрдИно

Изнизаха се още две-три седмици, и при поредното
му явяване пред „Личен състав”, за да запита „Какво
става с молбата ми за напускане?”- получи същото
отрицателно поклащане на главата от служителката:
„Няма отговор, Минчо, още е при директора твоята
молба!” 
Умислен и загрижен прибирайки се към бекярската
си квартира, срещна неговия селски Митко
Родопски - офицер в местното военно поделение.
„Ей, твои ли бяха всичките потънали гемии в Черно
море, бе селски, какво си се затормил като черен
облак?”- както винаги духовито подхвана Метьо.
След като чу цялата история, на чаша кафе в близко-
то кафене, военния продължи с ведрото настроение
и предложи сам услугите си, като подхвърли уж на
шега, че ще завъртят едно чеверме след това за
началника. 
И ето на следващия ден Минчо е пред управлението
на МВР в миньорския град в горещо очакване да
бъде приет от началника. 
След изминали близо 2 часа чакане, почти изгубил
надежда, дежурния го въведе при началника.
„Другарю началник, разрешете...” - издекламира
дежурния, но бе прекъснат с леко помахване на
ръката: „А-а, ти ли беше човека на майор Родопски?
Как ти са трите имена?” След като ги записа на едно
малко листче, много учтиво рече: „Момент само!” -
и посегна към телефона на бюрото. Този бе отскоро
назначен и Минчо не го бе виждал по центъра на
малкия миньорски град. Изведнъж стана много
строг, представяйки се и говорейки на телефонната
слушалка: „Имате ли работник в кухнята на име
Минчо Хубенов Хаджийски?... Да!... Значи, в рамки-
те на 24 часа да напусне пределите на града! Това е
заповед!”- нервно остави слушалката на мястото му
и пак се усмихна на Минчо, като го отпращаше до
вратата на обширния началнически кабинет. Минчо
все едно си бе глътнал езика и не можа даже да му
благодари. Дежурния сякаш го е чакал пред вратата,
го пое надолу до изхода! 
Почти тичешком отиде до главното управление на
рудника, пристъпи в кабинета на  „Личен състав” с
очаквано недоверие, но и с доза оптимизъм от това,
на което стана свидетел и не се разочарова - трудо-
вата му книжка бе разписана и оформена. 

Азиз МУРАД

Мечтата
на Минчо



БРАТСТВО
15

Àðäèíñêè ãëàñ, ОКТОМВРИ 2016

Насаме с поезията на Вилдан СЕФЕР
● От стиховете на Вилдан Сефер блика обич и сърдеч-

ност - в този наш обеднял на човещина свят подобна щед-

рост не отминава незабелязано. Мисля, че лиричните й

изповеди са нова гама във винаги младата българска

поезия. Иван ЕСЕНСКИ

● Прави впечатление опростената философия на Вилдан

Сефер, което лично аз искрено адмирирам. Не й е чужда

библейската максима: „Всичко сложно е ненужно, всичко

нужно е просто!“ Кратко и ясно. Георги ТАЛЕВ 

Есенна Родопа

Тръпне есен златолиста

в скута на родопски вятър.

Хоризонтът е мънисто,

черга шарена - земята.

Пак шишарките се гонят

с кестените наедрели.

Кротко листите се ронят -

сякаш птици онемели.

От палитрата богата

блика носталгична нежност...

И запява тишината

за мига, белязан с вечност.

Да можех

Да бъда южен вятър - 

небето да прегърна.

А после на земята 

с дъжда да се завърна...

* * *

Строфи мои, птици бели,

към душите полетели, 

към сърцата път поели - 

песни мои, птици бели...

* * *

Реших да бъдеш идеален

и, влюбена с невинна страст, 

живях в космос нереален, 

където бяхме ти и аз.

Дарихме си ненужни рани 

и никой, знам, не победи.

Но нещо хубаво остана - 

за тебе песен се роди.

* * *

Очите ти са ручей бистър, 

а аз съм росна самодива.

И къпя се в любов лъчиста - 

до болка истинска и жива.

Ръцете ти са огнен обръч, 

а аз съм пленница щастлива, 

готова да умре от обич - 

до болка истинска и жива.

* * *

За духовното съм зажадняла – 

да открия верен брод.

И да тръгна, силно закопняла 

за безсмъртното Добро.

Да погледна хората в очите, 

да протегна топла длан.

Всеки има своя болка скрита, 

всеки влиза в своя храм.

Нека в себе си да се помоли 

за красив и чист живот.

И в сърцето обич да запали 

към безсмъртното Добро.

* * *

Поетите са чудни хора - 

вярват и обичат.

Те бродят влюбено в простора 

като волни птички.

Поетите са странни хора - 

с радост са решили 

за всичко да са отговорни, 

без да са сгрешили.

Поетите са будни хора - 

страдат и се борят.

Гори свещеното им слово 

като вечен огън.
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Сали Ахмедов на 90 години

Гербът на Ардино ще краси

двата входа на града
Символичен знак, в който са вградени атрибутите
на герба на община Ардино - Дяволският мост и
стръкче тютюн, ще бъде монтиран на двата изхода
и входа на града. Инициативата е на кмета Ресми
Мурад.

Проектната
идея се об-
съжда с об-
щ е с т в е -
ността на
общината.
Жителите
п о с р е щ а т
със задовол-
ство инициа-
тивата. 

Макетът ще бъде изработен от известния скулптор
Шукри Исмаил, роден през 1951 година в момчилград-
ското село Кос. Завършил е занаятчийското училище
„Марко Проданов” в Етрополе. През 70-те години на
миналия век е изкарал четиригодишен курс в Центъра
за самодейно изобразително изкуство в София.
Излагал е свои монументални творби на редица 
международни изложби в страната и чужбина.

Ръководството на община

Ардино поздрави един от

изявените общественици

на Ардино Сали Ахмедов

по случай неговия 90-

годишен юбилей. 

Той е един от изявените

общественици, отдали си-

лите, знанията и опита си

за развитието на града и

общината.

Обществеността го позна-

ва като порядъчен гражда-

нин, личност с безспорен

авторитет и отговорен

баща на семейство, в което

отгледаха деца и внуци,

получили високо образо-

вание и заели своето

достойно място в живота. 

По случай кръглата го-

дишнина кметът Ресми Му-

рад и председателят Сезгин

Байрям връчиха на юбиляра

поздравителен адрес, специ-

ален кристален знак на

общината и пластика на

Дяволския мост - символ на

общината.

Сали Ахмедов е роден на 

18 октомври 1926 в Ардино 

в многодетно семейство.

Трудовата си биография

започва като служител в

Ардинския клон на Бъл-

гарската народна банка.

На 32-годишна възраст

оглавява новосъздаденото

трудово кооперативно земе-

делско стопанство в Ар-

дино. Паралелно с това

повишава образованието си

в Техникума по селско сто-

панство в Пазарджик и

завършва Икономическия

техникум в София.

Последователно е ръководил

животновъдното предпри-

ятие, строителния сектор и

професионалните съюзи в сис-

темата на Аграрно-промиш-

ления комплекс „Единство”.

Бил е общински съветник

в три последователни

мандата, както и член на

Изпълнителния комитет

на Градския общински

народен съвет в Ардино

през периода 1956-1966

година. Има син и дъщеря.

Радва се на 4 внука и 

6 правнука.

Семейство Саффет и

Мюмине Герчек от Бурса

направиха дарение на

общинския музей в

Ардино. Те предоставиха

ценна семейна реликва -

ракла за чеиз. От името на

кмета на община Ардино

Ресми Мурад, уредникът

на общинския музей Танер

Чобанов връчи на семей-

ство Герчек благодарстве-

но свидетелство за даре-

ние.

Саффет Герчек:

- Заедно с гости от Турция

посетихме музея в Ардино и

останахме приятно изненада-

ни от разнообразието от ста-

ринни предмети от бита и

културата на местните хора.

Спонтанно възникна идея-

та и ние да имаме принос

за обогатяването му.

Грижовно пазеният сандък

е на покойната ми майка

Мерием от с. Латинка. Тя е

донесла раклата заедно с

чеиза си, когато се омъжва

за баща ми Мюмюн в

далечната 1918 година.

Досега беше пазен като

семейна реликва. Вече сме на

преклонна възраст и реших-

ме да го дарим на общинския

музей, за да могат и идните

поколения да видят и усетят

традициите на своите деди. 

Вековна ракла за чеиз намери
мястото си в Общинския музей


