ÇEVSAD HABER
ESKĐŞEHĐR ÇEVRE SAĞLIK ĐZCĐLĐK GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ
DERNEĞĐ
“Temiz Çevre Đyi Đnsan”

ÇEVSAD’TAN TÜM ESKĐŞEHĐRLĐLERE ÇAĞRI
Kurulduğu günden beri Eskişehir insanı ve çevresi için
çalışan ve her geçen gün çalışmalarına bir yenisini
ekleyen

Eskişehir Çevre Sağlık Đzcilik Gençlik ve

Spor Kulübü Derneği bu karalılığını sürdürerek
Eskişehir’i daha güzel günlere götürme konusunda
çalışmalarına

devam

ederken,

Eskişehir

için

gerçekleştirecekleri yeni projelerde bütün

Eskişehir halkından
olmalarının
Daha

iyi

bu çalışmalarına destek

gereğine
bir

dikkat

Eskişehir

çekmektedir.
için

bütün

Eskişehirlilere ciddi sorumluluk düştüğünü dile
getiren Çevsad gönüllüleri konu ile ilgili
herkesi

aralarında

görmekten

duyacaklarını dile getirdiler.

SORUMLULUK DUYGUSU
Çok önemli bir iş vardı. Herkes, bazılarının bunu
yapacağından emindi. Birisi yapabilirdi, ama hiç kimse yapmadı.
Bazıları buna çok sinirlendi. Çünkü bu herkesin işiydi. Herkes de
birisinin yapacağını düşünmüştü. Fakat hiç kimse herkesin bunu
yapamayacağını sezememişti. Bu hikâye birisinin
yapabileceği işi hiç kimse yapmayınca
herkesin bazılarını suçlamasıyla sona erdi.
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mutluluk

ÇEVSAD, BALKAN BĐNĐCĐLĐK ŞAMPĐYONASINDA
Türkiye’de bir ilk olan Balkan Drenaj (At
Terbiyesi) Yarışları 18-19 Haziran 2005
tarihleri arasında Eskişehir Atlı Spor
Tesisleri’nde yapıldı.
Çevsad
Đzcileri
Balkan
binicilik
Şamiyonası açılış seremonisini başarıyla
tamamladı ve törene katılan Eskişehir
Valisi Kadir Çalışıcı, Yazar Hıncal Uluç,
Sanatçı Erol Büyükburç ve Çevsad Đzcileri
arasında Çevsad çalışmaları konulu samimi
sohbetler oldu.

Çevsad izcileri Hıncal Uluç ve Erol Büyük burç ile

ÇEVSAD ĐZCĐLERĐ MUSAÖZÜ’NDE ÇOŞTU
Çevsad

izcilerinin

10-14

Ağustos

tarihleri

arasında Musaözü’nde gerçekleştirdiği kamp çok
canlı ve neşeli görüntülere sahne oldu. Đzciler
burada izcilik eğitimlerini tazelemenin yanı sıra
değişik

oyunlar

ve

gezilerle

hem

ihtiyaç

duydukları pozitif enerjiyi depolamış oldular
hem de

bir izci kampında olmanın sağlamış

olduğu bir çok güzelliği paylaşmanın huzurunu
yaşadılar.

ÇEVSAD DÜNYA ÇEVRE
GÜNÜ’NÜ KUTLADI
5-12
Haziran
tarihleri
arasında
gerçekleştirilen Dünya Çevre günü
kutlamalarına
Eskişehir Çevre Sağlık
Đzcilik Gençlik Spor Kulübü Derneği izci
ve
üyelerinin
yoğun
katılımıyla
katıldı.Kutlamalarda yer alan Çevsad
üyeleri çevreye zarar verecek her türlü
eylemden uzak durulması yönünde
temennilerini
dile getirerek Eskişehir
halkının Çevre Günü’nü kutladılar.
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ÇEVSAD DĐYOR KĐ…
EĞĐTĐM ŞART
Günümüz toplumunun daha ileriye gitmesi, daha
huzurlu olabilmesi ve daha sağlıklı bireyler
yetiştirmesi için bireylerin eğitimine ağırlık
verilmeli ve bu, sadece ders kitaplarındaki eğitimle
sınırlı kalmamalıdır. Burada en önemli görev
ailelere özellikle de annelere düşmektedir.
Genç beyinlerimizi dışarıda bekleyen en
önemli tehlikelerden olan uyuşturucu ve
alkol gibi bir çok tehlikeden uzak tutabilmek ancak
onları güvenli ellere teslim etmek ve onlara iyi bir
aile eğitimi verebilmek aynı zamanda onların maddi
manevi ihtiyaçlarını karşılamak,
ruh ve beden sağlığını korumakla mümkündür.
Đyi insanı kendisine ideal edinmiş olan Çevsad
kendi üyelerine çevre, sağlık, izcilik, gençlik ve
spor eğitimlerine ek olarak bu idealine yönelik ek
eğitimler de vermektedir. Bunun üyelerindeki
pozitif yansımasının bir sonucu olarak onları
herhangi bir maddi beklenti içinde olmaksızın
topluma hizmet etmek isteyen parlak insanlar olarak
gördükçe Çevsad ’ın ne kadar doğru bir yolda
olduğuna ve bu eğitimin herkese her zaman gerekli
olduğu ilkesinin haklılığına şahit oluyoruz.

Çevsad izcileri Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı ile

YEŞĐL ESKĐŞEHĐR’Đ UNUTMADIK
Eskişehir Çevre Sağlık Đzcilik Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği, önemle üzerinde
durduğu

Yeşil

Eskişehir

Projesini

unutmayarak bu kapsamda 2004 yılında
Osmangazi
Mollaoğlu

Üniversitesi bahçesi ve
köyü

civarına

diktiği

fidanların bakımını büyük bir özenle
yaptı. Bu tür çalışmalarımızda sizleri de
aramızda görmek istiyoruz.

Fidanın biri terziye gitmiş!!
Beni toprağın üzerine dikermisin demiş.
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KERMESE DAVET
Çevsad’ın her yıl geleneksel olarak düzenlemiş
olduğu ve Eskişehir halkının yoğun ilgi gösterdiği
kermes bu sene 15-30 eylül tarihleri arasında
dernek binamızda yapılacaktır.Tüm Eskişehir
halkı davetlidir.
ÇEVSAD’TAN KISA KISA…
-22 Şubat Dünya Düşünce Günü Đl Đzcilik
Temsilcisi, Çevsad Đzci Grubu ve diğer izci
guruplarının katılımıyla kutlandı.
-Şehitlerini Anma Günü’nde Eskişehir Çevre Sağlık Đzcilik Gençlik Spor Kulübü
Derneği‘nin düzenlediği törende Çanakkale Savaşı ve tarihi olayların anlatılmasının ardından
okunan mevlüt ile Şehitlerimiz saygıyla anıldı.
-9 Temmuz Cumartesi günü Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri Doç. Dr.
Güner Sümer başkanlığında Çevsad ’ı ziyaret etti, atık pil toplama kampanyasına derneğimiz
izcilerinin de desteği istendi.
Çevsad Đzci Grubu çevreyi koruma projeleri içinde bulunan atık pil toplama kampanyasına
desteklerini bildirirken konu ile ilgili herkesi projeye katılmaya ve Çevsad’a çay içmeye davet
etti.
-01.07.2005- 06.07.2005 tarihleri arasında düzenlenen Yaz Kampı Eğitim Seminerine
Çevsad izci grubu liderleri katıldı, çalışmaları başarıyla tamamlandı.
-Çevsad Đzci Grubu liderleri 6 -11 Temmuz tarihleri arasında Arama Kurtarma Eğitim
Semineri’nde etkin olarak bulunmuşlardır.
- Çevsad tarafından gerçekleştirilen Sünnet Şöleni 14 Ağustos Pazar günü Gökmeydan
mahallesi Ziya Paşa Camin’nde gerçekleştirildi. Güzel bir şekilde gerçekleştirilen şölenin
sonucunda Mevlit okundu ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
ESKĐŞEHĐR ÇEVRE SAĞLIK ĐZCĐLĐK GENÇLĐK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞĐ

Adres: Hacı Ali Bey mahallesi Kırım caddesi No: 43/A Eskişehir
Tel: 0222 233 20 89

Çevsad Dernek Başkanlığı
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