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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;

Almanya gezimizin hemen ertesinde ilk toplantımızı gerçekleştirdik.Sevgili saymanımız Kaya Zeybekoğlu’nun babası Yalçın Zeybekoğlu
başarılı bir ameliyat geçirdi.Tüm Edirne Rotary Kulübü ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
4 Aralık tarihinde Sevgili dostumuz Şükrü Ciravoğlu eşi Güzin Hanım’la birlikte Orestiada Rotary Kulübü’nün Yunanistan Preveze Rotary
Kulübü ile birlikte İkiz Kulüp anlaşmasına kulübümüz adına katıldı.Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.
Sizlere kısaca Almanya gezimiz hakkında bilgi vermek istiyorum.
5 aralık günü saat 10.30’da Edirne ve Lörrach arasında imzalanan Kardeş Şehir Protokol törenine katıldık.Gerçekten şehrimiz için böyle
güzel bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz.Artık Lörrach Belediye Binasının önünde Türk Bayrağı da
dalgalanıyor.Orda yaşayan Türk dostlarımıza büyük bir güç verecektir.Bundan sonraki süreç içerisinde başta EDSİAD olmak üzere diğer
sivil toplum kuruluşlarımız da Lörrach ile yakın işbirliği içine girecekler.Tamer BORAL ve İsmet AÇIKGÖZ dostlarımız da güzel bir
organizasyon yapma çalışmalarına şimdiden başladılar.Kendilerine başarılar diliyorum.Edirne Rotary Kulübü olarak kendilerine destek
vermeye hazırız.
6 Aralık akşamı Lörrach ve Schopheim Rotary Kulübü’nün ortak toplantısına katıldık.Toplantının konuşmacısı Nestle Dünya Başkanı
Dr.Claus Conzelman’dı.Nestle firmasının Su tasarrufu ile ilgili yaptığı çalışmalar ve gelecekte dünya üzerinde meydana gelebilecek Su ile
ilgili Problemler hakkında güzel bir sunum yaptı.Hatta bazı arkadaşlarımız kendisine sorular bile sordu.Kendisi ile kısa da olsa sohbet
etme imkanı bulduk.Kulübümüzün hazırladığı hediyelerden takdim ettik.Aynı şekilde başta Lörrach Rotary Kulübü başkanı Bernd
MARTİN olmak üzere yakın dostlarımız Prof.RAUPP,Galip ve Selçuk ÇALIŞKAN kardeşler,İbrahim SARI ve daha bir çok insan bize
büyük yakınlık gösterdiler.Hepsine kulübüm adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Sonraki gün Karsluhe Başkonsolosumuz Sayın Çetiner KARAHAN bizleri Başkonsolosluk binasında kabul etti.Kendisine Edirne Rotary
Kulübü’nün Lörrach’ta yaptığı faaliyetler hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık.Ayrıca aramızda bulunan diğer Sivil Toplum Örgütü
başkanları ve temsilcilerini tanıştırdık.Bizlere büyük yakınlık gösterdiler.Kulübümüzün bayrağını ve Türkiye’den getirdiğimiz hediyelerimizi
takdim ettik.Ardından Stutgart ve Fransa’nın Strasburg şehirlerini ziyaret ettik.Her ne kadar ufak tefek aksilikler olsa da neticede çok
güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.
Kısa dönem ve uzun dönem öğrenci değişim programları ile ilgili olarak Halil ALTUĞ dostumuza başvurularınızı yapabilirsiniz.Bu konuda
süre azalmaya başladı.Aralık ayı sonuna kadar süremiz var.
Bulgaristan Bansko Kayak ve Spa Oteli organizasyonumuz ile ilgili artık çok az yerimiz kaldı.Recayi ARAN dostumuzdan tüm bilgileri
alabilirsiniz.Aralık sonunda büyük ihtimalle yerimiz kalmayacak.Sizlerden ricam bu konuda biraz elinizi çabuk tutmanız.
Geçtiğimiz hafta Edirneli minik güreşçi kardeşlerimiz Bulgaristan-Haskova’da Uluslar arası bir güreş turnuvasına katıldılar.Biz de onlara
oraya ulaşımları konusunda küçük bir sponsorluk yaptık.Onlar da kupalarla dönerek bizleri sevindirdiler.Kendilerini tebrik
ediyorum.Gördüğünüz gibi Edirne Rotary Kulübü her yerde başarıyla çalışmalarına devam ediyor.
Bu arada Oktay ALEMDAR arkadaşımız da Türkiye Okçuluk Federasyonu Edirne İl Temsilciliğine Edirne Valisi Gökhan SÖZER
tarafından atandı.Kendisine başarılar diliyorum.Her zaman yanında olacağız.Eminim ki onun önderliğinde Edirne Okçuluğu tekrar eski
parlak günlerine dönecektir.
Meriç İlköğretim Okulunda Toplum Hizmetleri Komitesi Sorumlusu dostlarımız İsmet Açıkgöz ve İsmail Gümüşdere ile birlikte Bot ve
Mont Kampanyası yapacağız .Tam 137 tane öğrenciye kışlık bot hediye ederek onların sert kış koşullarında sağlıklı eğitim görmelerine
katkıda bulunacağız.Ayrıca Okuldaki ufak tefek diğer problemlerin giderilmesi ile ilgili de çalışma yapmak arzusundayız.
İşte böyle sevgili dostlarım.Şimdilik bu kadar.Tekrar görüşmek dileğiyle.

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
ATTENDANCE GETİREN ÜYEMİZ:
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
:
DEVAM DURUMU
:
MUTLU GÜNLERİMİZ
:

Tarık ETKER
Lörrach R.K.
Bülent EGELİ – Hasan ALTUNTAŞ – İsmail GÜMÜŞDERE
86.36
18 ARALIK Beyhan-İsmet AÇIKGÖZ
Evlilik Yıldönümü
19 ARALIK 1987 : Melda ARAN

Doğum Günü

21.ARALIK 2001 : Deniz ALTUĞ

Doğum Günü

KUTLARIZ………

Önümüzdeki hafta toplantımız: 21.Aralık.2010 Salı Saat 19.00 da Rotary Evinde .

New York Times'da yayınlanan, bir müşterinin bankasına yazdığı mektup
Sayın Banka Yetkilisi,
Ben 86 yaşında bankanızda hesabı olan bir müşterinizim.
Geçen gün, tesisatçıma 100 dolar'lık bir çek yazdım.
Bu çeki kendisi her nasılsa 3 nano saniyede bankanıza iletmiş olmalı ki, bankanızda değerlendirdiğim fonlardan bu
miktar kadarını bozduramadan hesabımdan karşılığı alınmış.
Tabii ki hesabımda o an için para olmadığından 30 dolar da faiz ve ceza alınmış. Oysa fonlarımda 1.000.000 dolar
vardı.
Bu durumu şikayet etmek istediğimde, bankanız telefonunda kişiliksiz, terbiyesiz, banda kaydedilmiş ve yüzsüz bir
hanım sesiyle yarım saate yakın boğuştum.
Arada müzikler dinledim ve 28 kere değişik tuşlara basmak zorunda kaldım. Ama kimseye ulaşamadım.
Bildiğiniz gibi her ay binlerce dolarlık faturalarım, mortgage kesintilerim, kredi kartı ödemelerim var.
Bunların hepsinin hesabımdan yapılan otomatik ödemelerini şu andan itibaren İPTAL ediyorum.
Bundan böyle, sizden etten kemikten yapılmış dediğimi anlayan ve İngilizce bilen bir müşteri temsilcisi istiyorum.
Anlayışla karşılarsınız ki, karşınızdakine en iyi iltifat, onu taklit etmektir.
Ben de sizin gibi yapacağım.
Müşteri temsilciniz her ödeme için beni arayacak, ve 28 haneden az olmayan benim vereceğim bir şifreyi tuşlayacak.
Sonra da, eğer 1 tuşlarsa benden randevu alacak, 2 tuşlarsa bir ödeme ile ilgili mesaj bırakabilecek, 3 tuşlarsa oturma
odama bağlanacak, oradaysam cevap vereceğim, 4 tuşlarsa ve uyumuyorsam yatak odama bağlanacak ve benimle
görüşebilecek, 5 tuşlarsa tuvalete, 6 tuşlarsa cep telefonuma ulaşacak, 7 tuşlarsa bilgisayarıma bir mesaj
bırakabilecek. 8'e tuşlarsa bunları yeniden dinleyebilir.
Arada beklemeler olursa, size söz, elimdeki eski plaklardan ve gramofonumdan güzel bir müzik parçası da
dinleteceğim ona.
Yalnız sizden ricam, bu işlemler için seçeceğiniz personelinizin kimlik bilgisini, anne kızlık soyadını, noterden alınmış
imza sirkülerini ve tapuları dahil mali bilgilerini bana iletmeniz.
Bir de sizin gibi bir sözleşme hazırladım. 8 sayfa. Sizinki 42 sayfaydı, ben insaflı davrandım. Bu sözleşmeyi de bana
atayacağınız müşteri temsilcisi, bankanız şube müdürü ve bankanız yönetim kurulunun imzalaması ve bana iadeli
taahhütlü göndermesi.
Bu sözleşme elime geçtikten sonra müşteri temsilcinize kendi belirleyeceğim 28 haneli şifreyi göndereceğim. Bu şifre
de her ay değişecek pek tabii ki.
Özür dileyerek bu sözleşme ve işlemler için sizden masraf olarak her ay 20 dolar da talep edeceğim.
İşbu şartları yerine getirememe durumunuz varsa, lütfen 1.000.000 dolarımı nakit olarak hazırlayın, yarın alıvereyim.
Size hayırlı işler diler, en kısa zamanda bana ulaşmanızı rica ederim.
Saygılarımla,
Müşteriniz...
Haluk DURDU’nun katkısı ile

Yaşayarak Öğrenmek
Bir gün Napolyon düşman askerlerinden kaçarken, bir bakkal dükkânına girmiş. Bakkala hemen kendisini
saklamasını emretmiş. Bakkal da Napolyon'u müsait bir yere saklayıp, biraz sonra gelen düşmanları da
-'Az evvel biri koşarak şu tarafa kaçtı.' diye savuşturmuş.
Nihayet biraz sonra Napolyon'un muhafızları yetişmişler..Bakkal ömründe bir daha karşılaşamayacağı
Napolyon'a sormuş:
-'Efendim, af buyurun ama merak ettim, ölümle bu denli burun buruna gelmek nasıl bir duygu?'
Napolyon birden öfkelenmiş.
-'Sen kim oluyorsun da benimle böyle dalga geçercesine konuşabiliyorsun?' diye bağırmış.Hemen askerlerine,
adamcağızı kurşuna dizmelerini emretmiş Askerler bakkalın gözünü bağlayıp, karşısına dizilmişler.
Mermiler namlulara sürülmüş, artık 'ateş' emri verilecek... Adamcağız içinden
-'Ah, ne yaptın sen? Şimdi ölüp gideceksin' diye düşünürken, arkadan bir çift el uzanmış, gözündeki bağı açmış. Karşısında
Napolyon varmış. Tek cümleyle cevaplamış Napolyon:
-'İşte böyle bir duygu!'
Yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir..
**************************************************************************************************
Roger ağır şartlar altında çalışan bir işçidir.Boş zamanlarını hep bowling ve voleybol oynayarak geçirmektedir. Karısı
bu duruma üzülür ve bir hafta sonu onu striptiz kulübüne götürmeye karar verir.O akşam beraberce kulübe
giderler.Kapıdaki bodyguard,
'Hey Roger! Seni görmek ne güzel!' der.
Karısı şaşırır,
'Daha önce buraya gelmiş miydin Roger?'
Roger,
'Hayır hayır o adamı bowlingten tanıyorum...'
İçeri girerler ve bir masaya otururlar.
Garson gelir,
'İyi akşamlar Roger!Her zamanki gibi Cin tonik değil mi?'
Karısı,
'Roger bana bak sen buraya daha önce geldin değil mi?'
Hafif hafif öfkelenmeye başlayan karısını sakinleştirmek zordur.
Roger,
'Ne alakası var! Voleyboldan tanırım onu bir iki tek içmişliğimiz var ordan yani...'
Karısı pek tatmin olmamıştır ama susar.Derken stiriptizci hatunlardan biri masaya gelir,stritipzci,
'Selam Roger! Yine özel masa şovundan mi istersin?'
Roger boka batmıştır...Karısı hışımla yerinden kalkar ve kulübü terk eder,Roger peşinden koşar,kadın bir taksiye biner
ve taksi kalkmadan Roger da yetişir,karısı öfkeden patlayacak gibidir...
O sırada şoför arkaya döner ve şöyle der,
'Bu geceki çok suratsızmış be Roger!'

Bir işadamı tavernaya girer, bara oturur ve bir duble martini sipariş eder. İçkisini bitirdikten sonra, gömleğinin cebine bir
göz atar,
ardından barmene bir duble martini daha hazırlamasını söyler. Bunu da bitirince, yine gömleğinin cebine bir göz atar, sonra
barmene donup bir duble daha martini siparişi verir.
Barmen;
-‘Bakin bayım, size bütün bir gece boyunca martini getirebilirim. Fakat,bardağı her doldurmamı istemenizden önce niçin
gömleğinizin cebine baktığınızı söylemek zorundasınız.’deyince adam cevap verir;
-‘Karimin fotoğrafına bakıyorum. Ne zaman gözüme güzel gözükecek, iste o zaman eve gitme zamanı gelmiş olacak.’
*******************************************************************************************************

Çocuğun Biri babasına sormuş;
- Biz nasıl olduk?
Baba Cevap vermiş;
- Maymunlardan türeye türeye biz olduk...
Çocuk babasına PEK güvenmeyip annesine gidip sormuş...
Anne biraz düşündükten sonra Cevap vermiş;
- Allah, Adem baba ile Havva annemizi yaratmış, nesilden nesile biz olmuşuz...
- Ama anne, Babam dedi ki maymunlardan türeye türeye biz olduk ..
Anne Cevap verir;
- O babanın sülalesi... Beni ilgilendirmez...

GENO + MATIK

Haliyle panik halindesiniz...
"Nasıl anlarız? Genetiği değiştirilmiş organizma yemekten nasıl kurtuluruz?" filan.
Şöyle...
Annaneniz öpülesi elleri parçalanırcasına, ovalaya ovalaya tarhana yaparken, siz, "Aman annane be, boş versene"
deyip, marketten hazır çorba alıyordunuz ya... Annane rahmetli oldu ve siz, o tarhananın tarifini annaneden alıp,
bir kenara yazmadınız ya... İşte o nedenle, siz, genetiği değiştirilmiş organizma yemekten kurtulamazsınız
maalesef.
*
Ne verirlerse... Onu yiyeceksiniz.
Kız evlat yetiştiriyorsunuz, en iyi okullara gönderiyorsunuz...Piyano çalıyor, İngilizce konuşuyor, Grammy
alanları tek tek biliyor.Bilmeli... Ama alt tarafı limon, şeker ve su kullanıp, limonata yapmasını bilmiyor!
Yoğurdu çırpıp, ayran yapamıyor, ayran...İşte o nedenle, kızınız, genetiği değiştirilmiş meşrubat içmeye mahkûm
maalesef... Torunlarınız da.
*
Zahmet edip sütlaç yapmadığınız için, kek yapmaya üşendiğiniz için... İçinde ne olduğunu bilmediğiniz
gofretleri, mısır patlaklarını kemiriyor sizin oğlan!Hamur tutmayı, şöyle mis gibi ıspanaklı bi börek yapıp,
çantasına koymayı bilmediğiniz için, hamburger bağımlısı oldu.
Tahin-pekmezi "köylü işi", vıcık vıcık yağ fışkıran kremaları "modernite" sandığınız için, daha 10 yaşında ayıya
döndü, yuvarlana yuvarlana yürüyor, tıkanıyor, merdiven çıkamıyor.
*
Size zor geliyor ama, zor mu evde yoğurt yapmak? İstanbul'un güneşi müsait değil, anlarım, zor mudur İzmir'de,
Antalya'da, Adana'da evde salça yapmak?Şikâyet edip duruyorsun, içine katkı maddesi konuyor, zorla
beyazlatılıyor diye...
İster tam buğday unundan, ister çavdardan, hakikaten zor mudur evde ekmek yapmak? Bütün ailen kabız...
Tonla para verip, abuk sabuk ambalajlı-meyveli saçmalıklardan medet umacağına, niye öğrenmiyorsun kabak
tatlısı yapmayı?
*
Güya, çoluğunu çocuğunu düşünüyorsun, taze taze yesinler diye, pazara gidiyorsun...Eğri büğrü biberlere, doğal
olduğu için tuttuğunda ezilen domateslere ağız burun kıvırıyorsun, hormonlu, tornadan çıkmış gibilerini
alıyorsun...
Ne işe yaradı senin pazara gitmen?
*
Kocanız da, bu satırları okuyup, size akıl verecek şimdi... Söyleyin ona, ukalalık etmesin, götürün aktara, hatmi
çiçeğiyle zencefili birbirinden ayırt etsin, ondan sonra konuşsun!
*
Enginar, börülce, radika, cibes pişirmekten haberin yok; gazetelerin tiraj almak için kıçından uydurduğu kıçımın
uzmanlarından fıldır fıldır brokoli tarifleri öğreniyorsun...Brüksel lahanası yiyerek mi AB'ye gireceğini
sanıyorsun?
*
Çin'den bal getiriyorlar mesela... Taaa Arjantin'den, Meksika'dan bal getiriyorlar.Neymiş efendim, içinde
genetiği değiştirilmiş organizma olabilirmiş falan... İçinde tavuk ibiği, maymun kulağı olmadığına şükredin!
Ben iddia ediyorum...
Kaşla göz arasında frankeştayn ürünlere kapıları açan arkadaşlarla,Amerikan çiftçilerinin avukatı
profesörlerimiz, sırf karakovan balına sahip çıksa, Şemdinli'de, Pervari'de terör bile azalır, terör bile.
*
Uzatmayayım. Mutfak genetiğimizi kaybettik biz.
*
Elin adamı, mısırdan, soyadan, domatesten önce beynimizin DNA'sını değiştirdi!
*
Hurrraaa diye köyden kente göçerken, dışarda tıkınmayı şehirleşme zannettik. Ambalajlı ürün tüketmeyi,
zenginleşme zannettik.
*
Dolayısıyla, ya kafayı değiştirip, özümüze döneceğiz... Ya da ne verirlerse onu yiyeceğiz.
TABİİ Kİ YERSENİZZZ ???
Dr.İ.Burak Güney

