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Kalyan BANERJEE (UR Bşk.)
Tarih: 07.02.2011

Fatih R SARAÇOĞLU (2420.Böl.Guv.)

Toplantı No: 1724

Bülten No: 1350

Erdal ATAÖZDEN (13.Grup.Guv.Yrd.)

Kuruluş: Mart !977

Charter : Mart 1980

DUYURULAR

17 Şubat Cuma akşamı 13 bölge kulüplerinin katılımıyla(Çerkezköy Silivri ve Edirne
kulüpleri) ortak toplantısı Lalezar Restaurant’ ta eşli olarak yapılacaktır.
Toplantı Mimar Sinan Rotary Kulübü ile ortak olarak düzenlenmekte olup, aynı zamanda
Karaköy Rotary Kulübü üyesi Saffet ÇİÇEKDAĞ tarafından “Beyindeki Enerji Dağılımı,
Beyin Dalgaları ile insanı Rahatlatma” konulu bir seminer verilecektir.
Gecede seminerden sonra Mimar Sinan Rotary Kulübünün üye alım töreni de
yapılacaktır programa, guvernör yardımcımızda katılacaktır.
14 Şubat Salı mutat toplantımızın olup olmayacağı SMS ile bildirilecektir.
PROGRAM:
Tarih
: 17 Şubat 2012 Cuma
Saat
: 19:30
Yer
: Lalezar Restorant
Katılım
: Eşli

MİSAFİRİMİZ

:

Öner GÖKMEN

Eczacı

Oktay ALEMDAR Misafiri

MAZERETLİ ÜYEMİZ

:

Hasan ALTUNTAŞ – İsmet AÇIKGÖZ – Muzaffer MEMİŞ

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Ali ES – Kaya ZEYBEKOĞLU – Kemal KARAKUŞ – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

68.00

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

08 ŞUBAT Nursu-Kenan KARAKUŞ

Evlilik Yıldönümü

09 ŞUBAT Neşide ALTUNTAŞ

Doğum Günü

09 ŞUBAT Nalan-Emre ÜLKÜMEN

Evlilik Yıldönümü

10 ŞUBAT Müge-Ali ES

Evlilik Yıldönümü

10 ŞUBAT Sezin GÜLER

Doğum Günü

12 ŞUBAT Tarık ETKER

Doğum Günü

13 ŞUBAT Muzaffer MEMİŞ

Doğum Günü

KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 17.Şubat.2011 Cuma Saat 19.30 da LALEZAR RESTAURANDA EŞLİ

Başkan : Muzaffer MEMİŞ
Üye
: Cengiz TUĞLU
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Halil ALTUĞ
Sayman : Reşat AYAN
Geç.D.B. : Serhad CEYLAN
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı hiç açmadım.
Hatta Babanım bile anahtarı yoktu.
Annem evimizin bir parçası gibiydi, hep evdeydi.
Her yere birlikte giderdik, zaten öyle çok da gidilecek bir yer yoktu ki.....
En büyük eğlencemiz sokaklarda oynamaktı.
Sokakta oynamak diye bir kavram vardı yani.
Cafelerde, alış veriş merkezlerinde buluşmazdık.
Okula arkadaşlarımızla gider, birlikte çıkar, oynaya,zıplaya yürüyerek gelirdik.
Servis falan yoktu. Ayakkabılarımız eskirdi.
Hatta öyle olurdu ki; çantalarımızı kaldırımlara koyar oyuna bile dalardık.
Annelerimiz bu durumu bildiklerinden kardeşlerimizle bizlere ekmek arası bir şeyler hazırlar gönderirdi.
Mahallemizdeki teyzeler Annemiz gibiydi.
Susayınca girer evlerine su içerdik.
Ya da pencereden bize bir sürahi bir bardak uzatırlar,hepimiz aynı bardaktan kana kana içerdik.
Kısacacı evine gidip gelen (...ki;sadece çişi gelen giderdi evine)elinde mutlaka yiyecekle dönerdi.
Anneleri o arada çocuğuna verdiği şeyden bizlere de gönderirdi.
Bu bazen bir kurabiye, bazen bir meyve olurdu.
Cebimizde harçlığımız olduğunda düşmesin diye çıkarır çantamızın üstüne koyar oyun bitince geri alırdık.
Çok garip ama kimse almazdı. Sokaklarımız evimiz kadar güvenli idi.
Düşünce kaldırırlar, kavga edince barıştırırlardı bizi...
Polisler gelmezdi kavgalarımıza, zabıtlar tutulmazdı.
Sonra kavgalarımız da öyle ustura, falçata ile olmaz,onlar nedir bilmezdik bile, asla kanla falan da bitmezdi, en
fazla saçlarımızdan çeker, hayvan adları sayar, tekme atar, yine oyuna dalardık.
Birbirimizin suyundan içer, elmasına diş atardık.
Misket oynamaktan parmaklarımız kanar yine de mikrop kapmazdık.
Azar işitip, acillere taşınmazdık. Düşerdik ekmek çiğner basarlardı alnımıza, oyuna devam ederdik.
Röntgenlere, ultrasonlara girmezdik.
Ben bizim çocukluğumuzu çok özledim.
Sokaklarımız ruhsuzlaştı sanki. Komşumu tanımıyorum ama evinin camında, temizliğe gelen kadını haftada bir
görür kolay gelsin der konuşurum.
Onun dışında orada kim oturur hiç bilmem.
Evimizi kendimiz temizlerdik, kapı silmece; bilmem kaç kuruş hepimizin elinde bezler güle oynaya bitirirdik işleri.
Evlerimiz var, içinde yaşayan yok. Parklarımız var, içinde oynayan çocuk yok.
Ama her yıl sökülüp yenilenen kaldırımlar, lüks binalar, ışıl ışıl vitrinler, girip çıkan yapay insanlar...
Ruh yok, buz gibi buz, bu biz değiliz..
Tahta iskemlelerimizde oturan yaşlılarımız, onlara dede, nene diye
hatırını soran çocuklarımız yok oldu.
Ben kapılarında 'vale'lerin, 'bady'lerin beklediği yerlerden hep korkmuş çekinmişimdir.
Kapısını çarparak örtüyor diye çocuğuna kızıp, taksidini bitiremediği arabanın anahtarını, hiç tanımadığı birine
vermek ters gelir bana.
Benim değildir bu kültür.
Ne ruhuma, ne kültürüme ne de cüzdanıma hitap eder.
Nedir bunlar?
Reklamlarla desteklenen beyni, ruhu ele geçirilmiş insanlar olduk.
Birbirimize yabancı, yalnızlıklarımızla yaşar olduk.
İyi de neden böyle olduk ?
Biz mi istemiştik?
Yoksa birileri mi böyle istedi?..
'Her toplum hakkettiği gibi yönetilir derler ya, hakkettiği gibi de yaşar diyelim mi?
Kim yazmış bilmiyorum. Taa uzaklardan bir selam gibi geldi bana.
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

Susuzluğun,gündüz yorgunluğunun

tetikçisi olduğunu, Bir bardak suyun,diyet yapanların gece yarısı açlığını %100

giderdiğini, Vücut suyunun %2 azalmasının kısa süreli hafıza kaybı veya konsantrasyon zorluğunu tetiklediğini, Günde 8-10
bardak su içmenin,sırt ve adele ağrılarını azalttığını, Günde 5 bardak su içmenin kolon kanseri riskini %45, meme kanseri
riskini %79, kan kanseri riskini %50 azalttığını, biliyor musunuz? Bunların hepsi doğru olduğuna göre, hergün yeteri kadar
su içiyor musunuz?
SANMIYORUM ONUN YERİNE BİZLER :
Dikkatle okunmasını tavsiye ediyorum.
Büyük olasılıkla az sonra okuyacağınız birçok şeyi siz daha önceden biliyordunuz (!)Ya da bilmeyenler “hadi canım
saçma"diyeceklerdir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız, burada
anlatılanlara inanmadıysanız denemesi bir cola parasıdır.
Yani bir kutu Cola yeterli :)Gelelim bunlarla ne gibi pratik işler yapabileceğinize;
TUVALETİ TEMİZLEMEK İÇİN:
Bir kutu kolayı klozetin içine dökünüz. Bir saat kadar bekleyiniz vesifonu çekiniz. Koladaki sitrik asit hela taşındaki lekeleri
yok edecektir.
CROM TAMPONLARDAKI PAS LEKELERINI YOK ETMEK İÇİN :
Arabanın tamponunu Cola''ya batırılmış bir sigara paketinin içindeki alüminyum folyosuyla iyice ovunuz. Tertemiz olacaktır.
AKÜ KUTUP BAŞLARINDA ÇAPAĞI TEMİZLEMEK İÇİN :
Bir kutu kolayı kutup başlarına dökün ve bütün çapak yok olsun.
PASLANMIŞ BİR CiVATAYI SÖKMEK İÇİN :
Colaya batırılmış bir bezi bir kaç dakika paslı cıvataya uygulayınız. Bir kaç dakika sonra rahatlıkla dönecek ve çıkacaktır.
ELBİSENİZDEKİ YAĞ LEKESİNİ ÇIKARMAK İÇİN :
Bir kutu kolayı lekeli giyeceklerin üstüne boşaltın,Deterjanı ekleyin ve her zaman yıkadığınız gibi yıkayın. Cola yağ
lekelerinin yok olmasına yardım edecektir.
Ayrıca araba ön camlarındaki her türlü kuş pisliği yapışan sinekler veya ağaçlardan dökülen toz,polen, yapışkan
maddelerin çıkarılması en iyi madde COLA 'dır.
Peki nedir bu Cola''nin bu kadar etkileyici temizliklerde bile kullanılabilmesinin sebebi? Cola nın ortalama pH değeri 3.4 tur.
Bu asidi de dişleri ve kemikleri eritmek için yeterlidir.
Temizliklerde bu kadar etkili olmasının sebebi
budur. Aslına bakarsanız Cola ile dünyada kimsenin tavsiye edemeyeceği KARBONDİOKSİT içiyoruz. Hani şu dışarı atmak
için devamlı nefes alıp verdiğimiz, atmak için uğraştığımız
KARBONDİOKSİT...!
2001 yılında Delhi Üniversitesinde "kim daha fazla Cola içecek“ diye bir yarışma yapıldığında, sekiz litre Cola içerek
kazanan ve 10 dakika içerisinde herkesin gözü önünde ölen kişinin haberini duymuşsunuzdur Neden öldü? Çünkü çok
fazla karbondioksit almıştı ve kanında yeterli oksijen yoktu.
Başka bir örnek: Kırılmış dişinizi bir şişe Cola''nin içine koyun ve 10 gün sonra bakın... Diş 10 günde büyük oranda erir.
Halbuki dişler ve kemikler ölümden sonra bile en fazla dayanabilen organlarımızdır ... Bir şişe kola içerek midenize ve
dişlerinize ve bağırsaklarınıza ne yaptığınızı bir düşünün...
Bu kadar zararlı bir içecek nasıl olurda bu kadar bilinçsizce tüketilebilir ve biri Amerikan firması olmak üzere bu şirketler bu
kadar kar elde edebilir?
• İşte bu bilinçsizliği önlemek için çevrenize,sevdiklerinize ve özellikle çocuklarınıza bunları anlatın. Belki bu
kampanya fazla bir ses getirmeyecek olabilir. Ama ne kadar kişiye ulaşırsa o kadar büyük etki yapacaktır. Destek
olmak için yapmanız gereken tek şey; bu yazıyı olabildiğince fazla kişiye ulaştırmak, anlatmak..
• Bu Cola ile ilgili gönderilen yazı; genç bir grubun ortak platformlarda aldıkları bir kararın ürünüdür.
Bu yazı İnternet üzerinden gönderilerek yayılması amaçlanmıştır. Zaten onlar da büyük kartellerden boyalı medyadan ya
da yaz eylemcisi kimi sivil toplum örgütlerinden destek beklemiyorlar. Yoksa bu tiplere yaptıkları parasal desteği ya da
promosyon adı altında verilen "sus“ paylarını vermezler.
SUDAN VAZGEÇMEYİN !!!!!!
Serap ETKER’in katkısı ile

çok iyi giyimli bir bey çok uluslu bir firmada iş görüşmesinde.
işe başvuran =ib
insan kaynakları müdürü = ik
ib - ben ayda 10 000 dolar maaş isterim
ik - biz çalışanlarımıza zaten en az 15 000 dolar veriyoruz
ib - şirket aracı olarak bmw istiyorum
ik - biz çalışanlarımıza cherokee jeep veriyoruz
ib - saat 10 da gelirim 15 te çıkarım
ik - bizim çalışanlarımız evden çalışır
ib - yılda 1 ay tatil isterim
ik - biz çalışanlarımıza 2 ay veriyoruz
ib - Antalya da tatilimi geçirebileceğim bir yazlık
ik - biz çalışanlarımızı havai ye gönderiyoruz
ib - ŞAKA YAPIYORSUNUZ
ik - AMA ÖNCE SİZ BAŞLATTINIZ !!!!
Turgut BETİN’iğn katkısı ile

Annelerimiz bize neler öğretti??

Duaların gücünü öğretti: Yat, kalk dua et ki baban müzik setinin bozulduğunu fark etmedi..
Mantıklı düşünmeyi öğretti: Ben öyle diyorsam öyledir!
İleri görüşlülüğü öğretti: Çıkmadan önce temiz bir çamaşır giy. Yolda Allah korusun başına bir şey
gelir, kirli çamaşırla etrafa rezil olursun.
Trajikomikliği öğretti: Sen daha gülmeye devam et, birazdan ben seni tam güldürücem.

Çelişkileri öğretti: Kapa çeneni çorbanı iç!!
Dayanıklılığı öğretti: O ıspanak bitene kadar sofradan kalkmak YOK !!!
Meteorolojiyi öğretti: Şu dağınıklığa bak.. Yabancı biri görse, odadan kasırga geçmiş sanar.
Abartmayı öğretti: Sana 500 bin defa söyledim, kirli ayakkabılarınla içeri girme diye..
Korkmayı öğretti: Dinleme bakalım, anne sözü dinleme!
Kafana meteor düşecek kenara çekil diye bağırsam, onu bile dinlemezsin di mi?
Kıskanmayı öğretti: Dünyada senin annen baban gibi mükemmel bir aileye sahip olmayan, kaç
milyon çocuk var biliyor musun?
Sabırli olmayı öğretti: Baban eve gelsin sen görürsün..

Diyalog kurmayı öğretti: Sana bir şey sorduğumda cevap ver!
Ne söyleyeyim anne?
Sus!! Bana cevap verme!!
Tıp bilgilerini öğretti: Gözlerini şaşı yaparken bir gün öyle kalıvereceksin.

Olgunluğu öğretti: Bu tabağın hepsini bitirmezsen asla büyüyemezsin
Genetiği öğretti: Bütün kötü huyların babana çekti..
Bilgeliği öğretti: Benim yaşıma gel de anlarsın o zaman..
Ve,adaleti öğretti: Bir gün senin de çocukların olacak..
İnşallah onlar da sana simdi bana yaptıklarını yaparlar..
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

