1977
2013 - 2014
Ron BURTON (UR Bşk.)
Tarih:

16.07.2013

Haluk ULUSOY
Toplantı No: 1796

(2420.Böl.Guv.)

Bülten No: 1413

Tarkan UĞUR (.Guv.Yrd.)

Kuruluş: Mart !977

Charter : Mart 1980

DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;
Temmuz ayı Rotary takviminde okuma yazma ayıdır. Bu nedenle bölgemizin başlattığı okuma yazma
kursuna katkıda bulunmaya karar verdik. Bunun için hizmet komitesi başkanı Muzaffer MEMİŞ bey
gereğini yapacaktır.
Gülen yüzler sanat eğitim merkezi engelliler tiyatro grubunun cumartesi günü Bahçeşehir kolejinde
yapacağı stand up gösterisine bilet alarak katkıda bulunduk. Rotaryen dostlarımızı gösteriye
bekliyoruz. Biletlerini saymanımız İsmail beyden alabilirler.
Bu yıl yapılacak olan balkan atletizm şampiyonasına geçen yıllar olduğu gibi yine destek olacağız.
Haftaya görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Bülent EGELİ 2013 – 2014 Dönem Başkanı
Bültenimiz_5 sayfadır
5.Nisan itibarıyla Dünyada 1.215.679 Rotaryen ve 34.380 kulüp bulunmaktadır.

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Ali ES - Cengiz TUĞLU - Demirkan ÇAĞLAYA N – Gürkan KÖMÜRCÜ – Halil
ALTUĞ – Hasan ALTUNTAŞ – İsmet AÇIKGÖZ – Mehmet EREN – Muzaffer MEMİŞ
Oktay ALEMDAR – Recayi ARAN – Tamer BORAL – Ümit MIHLAYANLAR

DEVAM DURUMU

:

38.10

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

24 TEMMUZ Esra ALP

Doğum Günü

26 TEMMUZ Beril ETKER

Doğum Günü

28 TEMMUZ Sedat ÖNENGÜT

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

SELİMİYEDEN EDİRNENİN PANORAMİK GÖRÜNTÜSÜ

Önümüzdeki hafta toplantımız: 23.Temmuz.2013 Salı saat 20.oo de ROTARY EVİ nde
Başkan : Bülent EGELİ
Üye
:
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Cengiz TUĞLU
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

SİVRİSİNEK SEZONU AÇILDI.
- Basit bir sivrisinek tuzağı yapmayı öğreteceğiz.
İhtiyacımız olan şey temelde:
200 ml su
50 gr kahverengi şeker
1 paket maya (herhangi bir süpermarket bulunur ekmek mayası) ve bir 2 litrelik plastik bir cola şişesi
Prosedür:
1.. Plastik şişeyi şekildeki gibi kesin
2..Sıcak su ile kahverengi şekeri karıştırın. Soğumasını bekleyin. soğuduğu zaman şişenin alt yarısına dökün.
3..Mayayı ekleyin. Karıştırmaya gerek yoktur. Karbondioksit oluşturun.
4.. Şişenin diğer yarısı, baş aşağı, huni şeklinde yerleştirin.
5.. Siyah bir şey ile (bant) şekildeki gibi sarın ve evinizin bir köşesine koyun.
İki hafta sonra sivrisinek ve şişe içinde ölü sivrisinek miktarını göreceksiniz.
Sivrisinek ve sivrisinek siteleri üreme, evlerine temizlik ek olarak, okullar, çocuk yuvaları, hastaneler, evler,
çiftlikler, çiftlikler, çiftlikler, kreşler çok yararlı bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Yıl, 1887… Gazetecinin biri, Victor Hugo’ya soruyor:
“Eserleriniz ve siz bugüne de çok olumlu eleştiriler aldınız, çok övüldünüz. Bunlar arasında sizi en çok
hangisi hoşnut etti?”
Hugo anlatıyor: “Karlı bir kış gecesiydi. Eş dostla yiyip içmiştik. Mesafe kısa diye, evime yaya olarak
dönüyordum. Fena halde sıkışmıştım. Hızlı adımlarla, malikanemin bahçe kapısına vardım. Kapı
kilitliydi. Var gücümle uşağıma seslendim: ‘İgooooooor!’ Defalarca haykırmama karşın İgor’un beni
duyduğu yoktu. Sidik torbam Atlas Okyanusu büyüklüğüne ulaşmıştı. Altıma kaçırmak üzereydim.
Yaşlılık işte. Çaresiz, bahçe duvarına yanaştım, etrafa bakındım, görünürde kimse yoktu, düğmelerimi
çözdüm ve su dökmeye başladım.
Tam o sırada arkamda bir at arabası durdu. Hiç kıpırdamadan, sessizce işiyordum. Arabacı nefret dolu
bir sesle:
‘Seni haddini bilmez, buruşuk o… çocuğu! O işediğin, Sefiller’in yazarı Victor Hugo’nun duvarıdır!’ dedi.
İşte, hayatımda duyduğum en iltifat dolu söz buydu.”
Yurdun TANERGÜÇLÜ^nün katkısı ile

Toprak temizdi.
Gökyüzü ve hava temizdi. Bize sundukları da.
Biz de temizdik.
Pazardan peynir almak risk değildi, sokak satıcıları dosttu. Onlarla selamlaşıyorduk.
Merhabanın hatırı vardı.
Hijyen, kalite ve garantinin belgesi işte bu merhaba idi. Sütçümüz,yoğurtçumuz, sebzecimiz vardı. Hal hatır sorduğumuz,
hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen, iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı.
Şimdi. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz ve üstümüz arandıktan sonra girdiğimiz süper marketlerin
on binlerce çeşidinin arasında 'merhaba'dan mahrum alış veriş yapıyoruz.
Labirentin içinde raflarda şekiller, mesajlar ve imajlar var.
Reklâmlar bizi zaten kodlamıştır önceden; algılıyor ve alıyoruz.
İsminin başında hiper, süper ve mega gibi sıfatların bulunduğu mağazalarda, oraya ne kadar çok giderseniz gidin, güvenlik
görevlileri, reyon sorumluları ve kasiyerlerle muhabbet kuramazsınız.
Market arabalarıdır orada size en çok tanıdık gelen.
İnsan bazen laf atmak ister 'işler nasıl gidiyor' veya 'hayırdır bugün sol ön tekerin gıcırdıyor' diye. İnsanın hayatında
kalabalıklar çoğaldıkça, yalnızlıklar da çoğalıyor. Bakkalların gidişiyle, sokakların ruhu da gitti.
Ve lezzetler de gitti. Yılın on iki ayı muhteşem görüntüsüyle arzı endam eyleyen sanal domatesler gibi. Domates mevsimini
kaybettiği günden beri, çok şeyi kaybettik. Hâlbuki domates önemlidir. Mevsimi bittiğinde gidişine üzülmek, yokluğunda
özlemek zamanı geldiğinde kavuşmaya sevinmek çok önemlidir. Kokusu çok önemlidir. Yöresi ve lezzeti de. Her yöre bir
başka domates, bir başka domates lezzeti demektir.
Artık yörenin adı; sera.
Sadece domates mi? Ekmek mesela. Ekmek, ekmek gibi kokmuyor. 'Bir dilim ekmek' anlamını yitirdi. Ekmeği
kesemiyorsunuz. Gerçek bir dilimgibi bir dilim çıkmıyor. Vitaminlerle şişirilmiş, kuş gibi hafif ve lezzetsiz.
Çay mesela... Çay, çay gibi kokmuyor. Seylanla Türk çayını, tomurcukla çay çiçeğini karıştırarak formüller üretiyor ve
telef oluyoruz.
Evet.. Şimdi, brokoliyle tanıştık, dört mevsim domatesle ve daha neler neler...
İmkânlar arttı, çeşitler arttı. Şimdi her şey her zaman var. Ama bu hengâmenin, bu hayat düzeninin neticesi hamburgerle
baş başa kalışımızdır.
Şimdi her şey, her zaman var ve her şey kıymetsiz.
Bir süper marketten alışveriş yapmaya çalışmak, sevdiğiniz birini bulamayınca telesekretere not bırakmak gibi aslında.
İkisinde de muhatabınız yok, içinizden konuşursunuz; sizi duyan olmaz.
Bu çağın cilvesi herhalde. Kalabalıkların içinde yalnızlığı yaşamak ve bundan keyif almaya çalışmak. Ama vakumlu,
dondurulmuş, hijyenik ve ambalajı güzel hayatımızda eksik bir şeyler var. Önemli bir şeyler.
Domatesin tadı gibi.
Bir merhabanın hatırı gibi...
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

Aldığınız diş macunu, şampuan, krem vs gibi tüp içinde sunulan ürünlerin arka yüzlerindeki, renkli
küçük karecikler dikkatinizi çekmiştir.
- Bu karecikleriden koyu renkli olanlar, özellikle siyah karecikler tüp içeriğinin tamamen
kimyasallardan oluştuğunu gösterir.
- Kırmızı renkli olanlar ürünün %70'in üzerinde kimyasal içerdiğini gösterir.
- Yeşil renkli karecikler ise ürünün %100 doğal etken maddeler içerdiğini gösterir.
Yeni bir kozmetik ürün alırken sadece bu kareciklere bakarak ürünün ne oranda kimyasal içerdiğini
anlayabilirsiniz.

1. murat lisesi 1900 yıllar

lise içerisinde bulunan şimdiki konferans salonu
olarak kullanılan yerde ki kilise binası

ı.murat lisesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulla ilgili verdiği tarihçe : Okulumuz binası 1893 tarihinde Polonyalılar
tarafından “Pulak Okulu”(Polonya Azınlık okulu) olarak inşa edilmiştir.1912 tarihine kadar bu şekilde
kullanılan bina 1912-1913 balkan harbi sırasında hastane olarak kullanılmıştır. 1913 tarihinden sonra
tekrar Pulak Okulu haline getirilen bina 1915 tarihinde Vali Hacı Bey tarafından Kız Öğretmen Okulu
yapılmıştır, bu şekilde de 1918 tarihine kadar tedrisata devam etmiştir. 1918 tarihinden 1927 tarihine
kadar tekrar eski sahiplerine iade edilmiştir. Bu zamanda Azınlık Okulu ve Papaz Mektebi olarak
kullanılmıştır. 1927 tarihinde Vali İzzet Bey zamanında bina Tekel Bakanlığı tarafından satın alınarak
tütün deposu olarak kullanılmıştır. 1958 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınarak Erkek
İlköğretim Okulu olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1973 Ekim’ ine kadar Erkek İlköğretim okulu olarak kullanılan bina bu tarihten sonra 1973-1974 öğretim
yılında I. Murat Ortaokulu, 1984-1985 öğretim yılından itibaren 1. Murat Lisesi olarak kullanılmaktadır.

Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 03 Ağustos 2013 tarihinde Şükrü paşa Atletizm sahasında yapılacaktır.
Edirne'de, başlayacak Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na 9 ülkeden 229 sporcunun katılacağını ve bu
sporcuların da 117'sinin Türk Milli Takımı adına yarışacağını ifade eden Federasyon Başkanı Terzi, ''Edirne
yıllardır atletizm altyapısı bakımından atıl bir durumdaydı. Ancak sentetik pistin yapılması ve Kamp Eğitim
Merkezi'nin federasyonumuza devredilmesiyle birlikte Edirne, atletizm alanında Türkiye'nin öncü illerinden biri
oldu. Atletizmde pilot il olarak seçtiğimiz Edirne bundan sonra bu tür büyük organizasyonlarla adını duyuracak''
diye konuştu.

