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ÇEVSAD LAÇÝNDE

ATEÞ GECESÝ- VEDA VALSÝNE BÜYÜK ÝLGÝ

Çevsad 14-19 aðustos
tarihleri arasýnda Laçin
Madensuyu mevkiinde 3.
kampýný gerçekleþtirdi.
91 izci, 16 lider ve lider
yardýmcýsýnýn bunun
yanýsýra çevsad
gönüllülerinin de katýldýðý
kamp büyük etkinliklere
sahne oldu.
Ýzciler, kamp boyunca
teknik iz ve iþaretler, yön
tayini, mesafe tahmini, düðümler, ilkyardým, ve marþlar
konusunda açýlan istasyonlara katýldýlar.
Gece yürüyüþünün de yapýldýðý kampta gün aþýrý yapýlan
yarýþmalar da izcilere keyifli anlar yaþattý.
Kampla ilgili görüþlerini belirten Dernek Baþkaný Emin Can,
böyle büyük bir etkinlikte katkýsý olan çevsad gönüllülerine ve
özellikle yardýmlarýný esirgemeyen Eskiþehir Odunpazarý
Belediyesine teþekkür ettiðini sözlerine ekledi.

14-19 AÐUSTOS tarihleri arasýnda Laçin madensuyu
m e v k i i n d e
gerçekleþtirilen
kampýn son günü
düzenlenen ateþ
gecesine izci velileri
ve Çevsad gönüllüleri
büyük ilgi gösterdi.
Program, 7-11 yaþ
gurubu öbeklerden
bir izcinin gecenin
programýný kamp
ateþine hava hattýndan kayarak getirmesiyle baþladý.
Gece boyunca izciler hazýrladýklarý gösterileri sundular.
Kampa veda anlamýna gelen bu program iki belediye
baþkanýna da ev sahipliði yaptý. Sarýcakaya ve Laçin
Belediye Baþkanlarý yaptýklarý konuþmalarýyla geceye
renk kattýlar.
Program bütün izcilerin birbirine kenetlenip söyledikleri
veda valsiyle son buldu.

ÇEVSADDAN SÜNNET ÞÖLENÝ

TÜRKÝYE ÝZCÝLÝK FEDERASYONUNUN (TÝF)
LÜBNANA YARDIM ÇAÐRISI

Çevsad Ýhtiyaç sahibi ailelere bir kez daha yardým elini uzattý.
Derneðe baþvuran 20 çocuðun sünnet organizasyonunu
üstlenen Çevsad 26 Aðustos Cumartesi günü Öðle namazýndan
önce Mahmut Sami Ramazanoðlu Camiinde ihtiyaç sahibi
aileleri bir araya topladý. Yapýlan konvoyun ardýndan çocuklara
hediyeleri daðýtýldý.
Organizasyon okutulan
mevlüt ve ikram edilen
yemekle son buldu.
Yapýlan þölenle ilgili bir
açýklama yapan Dernek
Baþkaný Emin Can,
derneklerine yardým için
baþvuran ve kendilerinin
tespit ettikleri ailelerin
çocuklarýndan toplam 20 kiþiyi sünnet ettirdiklerini belirtti.
Ýmkanlar dahilinde bu kadarýný yapabildiklerini sözlerine ekleyen
Can, duyarlý Eskiþehir halkýnýn ve Çevsada gönül veren ailelerin
yardýmlarýyla bu tür projeleri arttýrarak devam ettirmek istediklerini
söyledi.

Türkiye Ýzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Lübnan'a yardým
kampanyasý düzenlenmesi kararýný aldý.
Türkiye Ýzcilik Federasyonunun bütün izci ve liderlerini
kampanyaya destek vermeye davet ediyor. Yapýlacak
yardýmlar ayni ve nakti olarak yapýlabilecek. Nakti yardýmlarýn
sadece Türk Kýzýlayý Banka hesabýna yatýrýlabilecek.
Toplanacak ayni malzemeler ise þunlar olacak: Çocuk mamasý,
çocuk bezi, kadýn pedi, dayanýklý gýda ve kullanýlmamýþ
kýyafet.
Yayýnlanan haberde kulüplerce toplanan malzemelerin düzgün
þekilde en yakýn KIZILAY merkezine götürüleceði ve KIZILAY
yetkilisine tutanakla teslim edileceði bildirildi.
Kulüpler teslim tutanaklarýnýn fotokopisini kampanya bitiminde
Türkiye Ýzcilik Federasyonuna toplu halde gönderecekler.
Kampanya 5 Aðustos-30 Kasým 2006 tarihleri arasýnda devam
edecek.

ÇEVSAD DA YENÝ OYMAKBAÞLARI
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulubü (ÇEVSAD) her geçen
gün yeni liderlere kavuþuyor. ... tarihleri arasýnda Kütahya-Gediz Muratdaðýnda
yapýlan oymakbaþý kursunu çevsad izcileri baþarýyla tamamladýlar.
Oymakbaþý olan liderlerin fularlarý, Çevsad Dernek Baþkaný Emin Can ve
Ýzcilik Federasyonu Eskiþehir Ýl Temsilci Ýbrahim Birol tarafýndan törenle takýldý.

TÝFTEN ÝZCÝ LÝDERLERÝNE ÇAÐRI
Türkiye Ýzcilik Fedarasyonundan yapýlan açýklamaya göre gerekli þartlarýn oluþmasý durumunda Lübnana izci liderlerinden
oluþacak bir ekibin gönderilmesi planlanýyor.
Haberde yardým ekibinde bulunmak isteyen liderlerin, iletiþim, izcilik ve zaman bilgilerini içeren bir özgeçmiþi buro@tif.org.tr
adresine göndermeleri gerektiði bildirildi.

ESKÝDEN

Çember çevrilir,
Su musluktan içilir,
Aðaçlara týrmanýlýrdý.
Bebekler bezden,
Silahlar tahtadan,
Resimler kömür karasýndan yapýlýrdý.
Kýzlara ninelerinin, erkeklere dedelerinin
Ýsimleri konulur,
Saatli maarif okunurdu.
Komþuda piþen
Bize...
Bizde piþen komþuya düþerdi.
Geceler ayaz,
Sokaklar karanlýk,
Yýldýzlar parlak olurdu.

Turþu, salça, mantý
Evde yapýlýr,
Karpuz kuyuda soðutulurdu.
Erik aðacýnýn çiçeði,
Pencere camýmýza yaslanýr,
Güz yapraklarý bahçemize düþerdi.
Kardan adam yapýlýr,
Evlerde soba yakýlýr,
Kýþ gecelerinde masal anlatýlýrdý.
Merdiven çýkýlýr,
Aidat ödenmez,
Yönetici seçilmezdi.
Evler badanalý,
Sokaklar lambasýz,
Mahalleler bekçili olurdu.

Ajans radyodan dinlenir,
Çizgi roman okunur,
Defterlere kenar süsü yapýlýrdý.
Hayat,
Arkasý yarýn gibiydi,
Kesintisizdi.
Her gün yaþanacak bir þey vardý.
Herkes kendi düþünü kurar,
Kendi hayatýný oynardý.
ÞÝMDÝ
Þimdi,
Herkes Yoðun,
Yorgun
Ve
Tek baþýna...

FELAKET GELÝYORUM DÝYOR
Küresel ýsýnma, son yýllarýn en büyük çevre sorunlarýndan biri. Yüzlerce
bilim adamý ve kuruluþ bu konuda araþtýrmalar yaptý ve yapýyor. Herkesin
ittifakla söylediði þey ayný: Önlem alýnmazsa 2100 yýlýnda Dünya
atmosferindeki karbondioksit oraný artacak, ozon tabakasýndaki delik
büyüyecek ve dünya 2 ile 6 derece arasýnda ýsýnacak. Bu kasýrgalardan
hava kirlenmesine, kutuplardaki buzlarýn erimesinden depremlere kadar
bir dizi doðal felakete yol açacak. Kýsacasý felaket geliyorum diyor.
Sorunun boyutlarý uluslar arasý düzeyde ilk olarak 1997de Japonyada
yapýlan Kyoto toplantýsýnda ele alýndý. Bilim adamlarý bir protokol ile
atmosferin kirlenmesine yol açan ve sera gazý etkisi adýný verdikleri
zararlý gazlarýn üretiminin önüne geçecek tedbirlerin alýnmasýný önerdiler.
Amerika ve Avustralya gibi sanayileþmiþ ülkeler bu protokolün kendi
ekonomilerine zarar vereceðini ileri sürerek anlaþmaya imza atmadýlar.
Oysa Amerika atmosferi kirleten gazlarýn yüzde 36sýný tek baþýna üretiyor.
Amerikanýn çekilmesi üzerine Kyoto protokolü yaptýrým gücünü yitirdi. Fakat Türkiye de dahil olmak üzere 187 ülke Kyoto
Protokolüne imza attý. Amerika ise imza atmayacaðýný açýkladý. Yani Amerika hepimizin soluduðu havayý kirletmeye devam
edecek.

SÜNNET PENÝS KANSERÝNÝ ENGELÝYOR
12:56 Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Üroloji Bölümü Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Talat Yurdakul, Müslümanlar ve Yahudilerde penis kanseri
görülme ihtimalinin düþük olduðunu söyledi.

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ?
Bir insandaki toplam damar uzunluðunun 150 bin km. ve dünya ile güneþ arasýndaki mesafenin de 150 milyon km. olduðunu...
Bir futbolcunun topa her kafa vuruþunda, beyninden 1000(bin) hücrenin öldüðünü...
* Bir ton kullanýlmýþ beyaz kaðýt, geri kazanýldýðýnda 16 adet çam aðacýnýn, bir
ton kullanýlmýþ gazete kâðýdý geri kazanýldýðýnda ise 8 adet çam aðacýnýn kesilmesinin önlenmiþ olacaðýný,
* Bir cam þiþenin doðada 4000 yýl, plastiðin 1000 yýl, çikletin 5 yýl, bira kutusunun 10-100 yýl, sigara filtresinin 2 yýl süreyle
yok olmadýðýný,
* Dünyadaki mevcut sularýn ancak % 1'nin kullanýlabilir su olduðunu,
* Son 3-4 ay içerisinde 24 milyon hektar alanýn çölleþtiðini,
* Dünya yüzeyinin % 6'sýnýn çölleþmiþ, % 29'unun da çölleþme yolunda olduðunu,
* Dünyada her gün saðlýksýz sulardan 25.000 kiþinin ölmekte olduðunu,

BELEDÝYE BAÞKANLARINDAN ÇEVSADA DESTEK
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Ýzcilik Þubesi Tararafýndan düzenlenen ÇEVSAD 3.
Geleneksel Laçin kampýnýn veda Gecesi iki belediye baþkanýna ev sahipliði yaptý.

Gecenin açýlýþ konuþmasýnda söz alan Sarýcakaya
Belediye Baþkaný Mehmet ZABUN: Eminim sizler
bu kýsa süren kampýnýzda sonuna kadar
unutmayacaðýnýz ve gelecekte size yön verecek
bir takým tecrübe , görgü ve ahlaki güzellikler
edindiniz. Bu kampýn hepiniz için çok yararlý
geçtiðini düþünüyorum dedi. Kampý hazýrlayanlara
kampta emeði geçenlere, katýlanlara sonsuz
þükranlarýný sunan Zabun, sonraki kamplarda da
izcilerimizi ilçelerinde aðýrlamak istediðini sözlerine
ekledi.

SARICAKAYA BLD BÞK
MEHMET ZABUN
Gecede söz alan Laçin Belediye Baþkaný Ali Fidan
ise geceye katýlanlara Laçin Beldesi halký adýna
teþekkür etti. Sevgi; saygý ve barýþýn en güzel þekilde
iþlendiði izcilik faaliyetlerinin bölgelerinde
yapýlmasýndan dolayý mutluluk duyduðunu belirten
Fidan gelecek yýllarda da tekrar beraber olmak
istediklerini sözlerine ekledi.
Ulu Önder Atatürkün izcilik hakkýndaki sözlerini
hatýrlatan Fidan:  Eminim izci liderlerimiz sizleri bu
duygu ve düþüncelerle yetiþtirdiler, kendilerini sizlerin
huzurunda kutluyorumdedi.
Zabun günümüz dünyasýnda hala savaþlarýn
oluduðunu, savunmasýz kiþilerin öldüðünü belirterek,
yakýlan bu kamp ateþinin gelecekte barýþýn, barýþ
içinde yaþamanýn ve dünya izcilerinin kardeþlik
gününün baþlangýcý olmasýný diledi.
LAÇÝN BLD. BÞK.
ALÝ FÝDAN

BASINDA ÇEVSAD

DEVAM EDECEK...

