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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
Geçtiğimiz Cumartesi günü Bölgemiz altı aylık değerlendirme toplantısına eşim Mine ile katıldım.Kulübümüz yapmış
olduğu toplumsal faaliyetler nedeniyle yapılan değerlendirmede Altın Ödüle layık görüldü.Siz üyelerimiz sayesinde
aldığımız bu ödülle bir kez daha gururlandım.Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.
27 – 31 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan’ın Bansko Kayak Merkezine yapacağımız gezinin program detayları belli
oldu.Uluslararası Başkanımız Tamer BORAL ın hazırladığı programa göre 27 Ocak sabahı saat 07.oo Edirne’den hareket
edeceğiz. 31 Ocak sabahı saat 10.oo otelden ayrılarak Türkiye’ye doğru yola çıkacağız.Şu an 80 kişilik bir gurup
oluşturduk.İki otobüs halinde gideceğiz.Vizeler için pasaportları son teslim 18 Ocak sabahıdır.Sekreterimiz Serhad bu
konuda yardımcı olacaktır.
Geçtiğimiz Perşembe günü Ümit MIHLAYANLAR başkanlığında 3. ve 4. grup Ocakbaşı toplantısı yaptı.Toplantıya 13
arkadaşımız katıldı.Genel kurulda değinilemeyen konuların ağırlıkta olduğu toplantıda önümüzde sorun gibi duran tüm
konulara değinildi.oldukça yararlı olan toplantının raporu Başkan Ümit tarafından bana iletildi.Dileğim Ocakbaşı
toplantılarının daha sık olarak yapılmasıdır. Çünkü sorunların çözümü için oldukça yararlı bir tartışma ortamı
oluşuyor.Ümit Başkanımız gayret diyorum.
İyi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman
YORUMA GEREK VAR MI?
Küçük kasabanın birinde, bir caminin tam karşısında arazisi olan adam,arazisi üzerine bir genelev inşa etmeye
başlamış.İmam ve cemaat buna şiddetle itiraz etmişler, ancak mal sahibinin kendi arazisi üzerine nasıl bir iş yeri
açacağına da yasal olarak karşı çıkamamışlar.
Tüm cemaatin tek yapabildiği şey, imamın öncülüğünde bu genelev için hergün beddua etmekten öteye geçememiş.
İnşaat ilerlemiş ve açılışına birkaç gün kala her nasılsa şiddetli bir yıldırım düşmesi sonucu genelev yerle bir olmuş.
Caminin cemaati bu olaydan duydukları büyük memnuniyeti saklamaya gerek görmemişler, ancak genelev sahibi adam,
cami imamının ve cemaatin direk veya indirek olarak bu hasardan sorumlu oldukları iddiası ile camiye karşı tazminat
davası açmış.
Cami imamı ve cemaat, savcılığa verdikleri savunmalarında bu konuda herhangi bir şekilde sorumlu tutulmalarına şiddetle
itiraz etmişler.
Bu olayın kendi dualarından dolayı meydana gelmiş olabileceği iddiasını da kabul etmemişler.
Gerekli tüm belgeler tamamlanıp mahkemeye günü geldiğinde hakim dosyayı dikkatle incelemiş ve taraflara dönüp: "Bu
konuda nasıl bir hüküm verebileceğimi bilmiyorum," demiş.
....Ancak dosyadaki tutanaklara bakarsak ortada tuhaf bir durum var;
Taraflardan birisi duanın gücüne inanan bir genelev sahibi, diğeri ise duanın gücüne kesinlikle inanmayan bir imam ve
cemaati...!
Kenan KARAKUŞ’un katkısı ile
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Serkan Taşkaran
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"Picasso, 90'ında nefis eserler veriyordu... Goethe 'Dr. Faustus'u 80'inden sonra kaleme aldı... Verdi, 'Otello'
yu 73 yaşında, 'Falstaff'ı 80 yaşında bitirdi... Sofokles'in 'Kral Oedipus'u 80 yaşın eseridir.
Mikelanj, 80'li yaşlarında hâlâ yaratıyordu... İngiliz düşünürü Thomas Hobbes, 90'ını geçtikten sonra bile
yazdı...''
Elbet hepimiz bu isimler gibi olamayız... ama ABD'li ünlü komedyen George Carlin 'in tavsiyelerinden
yararlanabiliriz:
1. ''Zorunlu olmayan sayıları çöpe atın: yaş, kilo, boy. Doktorunuz düşünsün onları. Bunun için ücret alıyor sizden.
2. Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun. Suratsızlar, negatifler sizi aşağı çeker.
3. Öğrenmeyi sürdürün: Bilgisayar, el sanatları, bahçecilik, ne olursa. Beyniniz âtıl kalmasın. Âtıl kafa, iblisin
tezgâhıdır. İblisin adı da, alzheimer'dır.
4. Küçük şeylerden zevk almaya bakın.
5. Sık sık, uzun uzun, vargücünüzle gülün. Soluksuz kalıncaya kadar gülün.
6. Gözyaşları olacaktır. Katlanın, yas tutun, başka yaşantılara geçin.
7. Sevdiklerinizle doldurun çevrenizi, aile, kedi, köpek, kuş, balık, yadigârlar, müzik, bitkiler, hobiler, ne olursa.
Eviniz sığınağınızdır. Tadını çıkartın.
8. Sağlığınızın kıymetini bilin. İyiyse üstüne titreyin. Bozuksa düzeltin. Siz kendiniz düzeltemiyorsanız yardım
sağlayın.
9. Vicdan azabından uzak durun. Çarşı pazarda gezin, komşu illerde dış ülkelerde dolaşın, ama sakın suçluluk,
pişmanlık duygusuna yönelmeyin.
10. Sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söyleyin, hissettirin her fırsatta.''

''Ve hiç unutmayın ki yaşam, aldığımız soluklarla değil, soluk kesen anlarla ölçülür''
Temel 20 senedir Almanya’da yaşıyormuş. Bir gün göçmen bürosuna gidip Almanya’dan kesin dönüş yapacağını söylemiş.
Göçmen bürosundaki Almanlar Temel’i tanıyorlar, seviyorlar.
Sormuşlar; ‘Niye dönüyorsun?’ diye.
Temel ‘homoseksüeller yüzünden’ demiş.
Bürodakiler şaşırmış; ‘Seni rahatsız filan ediyorlarsa hemen bir şikayette bulun, gereğini yaparız. Buradan bu yüzden
ayrılmana değmez demişler’.
Temel ‘Beni rahatsız etmiyorlar’ demiş.
Bürodakiler yine şaşırmış; ‘Peki neden gidiyorsun?’
Temel cevaplamış:
‘Burada 20 yıl önce homoseksüellik yasaktı,10 yıl önce serbest oldi, 5 yıl öncede evlenmelerine izin verildi. Homoseksüellik
MECBUR olmadan dönmek istiyorum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAYDALI BİLGİLER
DEMLİKTE KALAN ÇAYI ATMAYIN (bakın nelere deva )
Saçınız mat mı?
Saçınızı şampuanladıktan sonra son su olarak bir çaydanlık ılık çayla durulayın. Bakın saçlarınız nasıl ışıl ışılıyor .
Ayağınız mı kokuyor?
Ilık çay dolu bir leğene ayaklarınızı daldırın ve her akşam yatmadan önce 10 dakika tutun. 10 günde koku diye bir şey
kalmayacaktır.
Boğaz ağrılarında
Posaları süzüp soğuyan demi boğaz ağrılarında ªgargara olarak kullanılır.
Cildiniz çok mu yağlı?
Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun,balsam vazifesi görün.Derinizdeki yaraların
temizlenmesi
Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.
Eliniz balık, soğan mı kokuyor?
Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine
çay. Elinizi demli
çayla yıkayın. Bakın bakalım hiç koku kalmış mı?
Gözünüz çapak mı yapıyor?
Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun. Ya da ılık çaya batırılmış gözlerinize ve
etrafına tatbik edin .
Yemek yerken dilinizi mi ısırdınız?
Yine ilacı demlikteki çaydır. Ağzınızı günde üç defa çalkalayın, diliniz dokuz yerine üç günde iyileşecektir.
Buzdolabınız koku mu yapıyor?
Demlikte kalmış çay posalarını kurutup Denemekle bir şey kaybedilmez en azından herhangi bir maliyeti yok
bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.

Hakkı KOLOĞLU’ nun katkısı ile

