Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur.

DEDECİĞİM, BEN GELDİM!
Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan izcilerin yer aldığı kampta; izcilerimiz, bölgedeki şehitlik ve müzeleri
ziyaret etme imkânı buldular. İzcilerimiz üniformalarının asaletine uygun, disiplinli tutum ve davranışlarıyla
izciliklerini yansıtan temsil yetenekleriyle başta üst düzeyy komutanlarımız
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Saçlarına kına yakılan izcilerimiz, çorbalarını ve
e
kızarmış hamurlarını yiyerek kutsal vatan topraklarınıı
kendilerine emanet eden dedelerinin izlerinde yürüdüler.
Kabatepe Milli Kampı’nda çadırlarını kuran izcilerimiz;
4 gün boyunca kamp ateşi programları, takım oyunları,
istasyon çalışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirdiler.
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AMERİKAN
FUTBOLCULARI
İZCİLERİMİZLE
ÇEVSAD
İzcileri Anadolu
Üniversitesi’nin bu yıl düzenlediği
5. Geleneksel Uçurtma Şenliği
etkinliklerindeAnadolu Üniversitesi
Amerikan Futbol Takımı ile
buluştu.
Her yıl sezon final
maçını Uçurtma Şenliğinde yapan
takımın koçu Ozan Keçecioğlu
izcilerimize oynadıkları futbol
hakkında bilgiler verdi. Amerikan
futbolunun yaklaşık 12 ilde amatör
olarak oynandığını belirten Koç
Keçecioğlu, takımın 1998 yılında
kurulduğunu ve futbolcularının
tamamının
üniversite
öğrencilerinden
oluştuğunu
kaydetti.

Anadolu
Üniversitesi
tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen
geleneksel uçurtma şenliği Büyükşehir
Belediyesinin katkılarıyla İki Eylül kampüsünde
gerçekleştirildi.
Büyükşehir
Beldediyesi
tarafından dağıtılan uçurtmaların gökyüzünü
doldurduğu şenlikte yerlerini alan ÇEVSAD
izcileri liderleri ile birlikte uçurtmalarını uçurdular.
İzciler aynı zamanda çeşitli izci oyunları
oynayarak birbirleriyle yarıştılar ve güzel bir
havanın tadını çıkardılar. Etkinlik sonunda
görüş bildiren ÇEVSAD Kulüp Önderimiz Yücel
Yılmaz, uçurtma şenliğine her yıl katıldıklarını
Üniversite Amerikan Futbol
belirterek izcilerin bu faaliyetten çok zevk takımı futbolcuları izcilerimizle
duyduklarını söyledi. Yılmaz organizasyonda birlikte objektiflere poz verirken
emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara da izci selamıyla bizleri selamladılar.
teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

GURUR DUYUYORUZ
İzcilerimizden Erkan DURUR “Bizim Çocuklarımız
Öykü ve Şiir Yarışması’nda” şiir dalında birincilik
ödülünü aldı. Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği’ni
tarafından düzenlenen yarışmanın sonuçları Meclis
Tören salonunda açıklandı. İzcimiz Erkan DURUR
ödülünü TBMM Başkanı Köksal TOPTAN’ın elinden
aldı.

Toptan, konuşmaların ardından şiir ve öykü
dalında ilk 3’e girenlere plaket ve hediyelerini verdi.
Toptan’a, resim ve vazo armağan edildi. Toptan da
SHÇEK Genel Müdürü Barış ile Türkiye Gönüllü
Eğitimciler Derneği Başkanı Erdoğan’a birer çini
tabak hediye etti.

Yarışmada öykü dalında birinci olan İbrahim
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 21 ilden 34 çocuğun Topalbekiroğlu ‘’Zeynep’in Mutlu Sonu’’ öyküsünü
dereceye girdiği yarışmanın ödül töreninde konuşan okurken, Erkan Duru da birinciliği aldığı ‘’Düşümdeki
TBMM Başkanı Köksal Toptan, evrensel hale gelen Annem ve Babam’’ şiirini dinleyicilerle paylaştı.
23 Nisan’ı, bu yıl da büyük coşku ve heyecanla
kutladıklarını dile getirdi.
İşte izcimize birincilik ödülünü kazandıran şiiri :
Toptan, Atatürk’ün başkanlığındaki Meclisin,
orduyu kurduğunu, devlet organlarını oluşturduğunu
vurgulayarak, bir yandan yasama, denetim faaliyetleri
sürdürülürken, diğer yandan Meclisin kahraman
milletvekillerinin cephede savaştığını anlattı.

DÜŞÜMDEKİ ANAM BABAM
Annem bilmediğim yüzünü,
Yumuşak ellerini, güzel sözlerini
Hep hayal ettim geceleri
Yalnız döşeğimde.
Kireç sıvalı duvarlara,
Çizdim güzel gözlerini.
Duymadığım sözlerinden,
Ninniler besteledim.
Toprak yorganını,
Bir kuru tahta yastığını
Düşünüp, düşünüp
Sana en güzel döşekler serdim düşümde.

ŞİİRLER, HİKAYELER YAZMAK LAZIM
Toptan,
yarışmaya
katılanların,
gelecek
yıllarda, herkesin gururla okuyacağı eserleri ortaya
çıkaracağını dile getirerek, ‘’Bu iş böyle başlıyor.
Hepimizin çocukluğunda, gençliğinde karaladığımız
şiirler, yazdığımız hikayeler, hatıralar vardır. Bunlar
içerisinden bazıları süzüle süzüle öne çıkıyor. Öne
çıkan bu kişilerden şairler ve edebiyatçılar oluyor.
Törende, SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış ve
Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Genel Başkanı
İbrahim Erdoğan da birer konuşma yaptı.

Biriktirdiğim paramla,
En güzel eşarbı aldım sana.
Babama selam söyle anacığım.
O güzel gözlerinin yanına,
Babamı da çizdim kireç duvarlara.
Hayal ettim onu, kaytan bıyıklı,
Bıçkın delikanlı, bir atın üstünde,
Bey misali…
Ona da bir kasket aldım
Çarıklarına uyumlu.
Siz rahat uyuyun kederden uzak.
Ben alıştım düşlerle kendimi avutmaya.
Söz verdim size düşlerimde,
Adam olmaya…

30 KM’LİK YÜRÜYÜŞ
Eskişehir İzcilik İl Temsilciliğinin yıllık
Kampta izcilik eğitiminin yanında Bozüyük Arama
programında yer alan 19 Mayıs Gençlik yürüyüşü Kurtarma Ekibi tarafından arama kurtarma eğitimi de
ve kampı 9-10 Mayıs tarihlerinde ÇEVSAD, Esizci, verildi.
Atayurt ve Yunusemre izci kulüplerinin katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
Eskişehir İzcilik İl Temsilcisi İbrahim Birol faaliyete
katılan tüm izci ve liderlere teşekkürlerini belirterek
Atatürk Bulvarı’ndan 30 km’lik yürüyüşle bir dahaki faaliyetlerde yine Eskişehir’deki 4 izcilik
başlayan kamp Kızılay Hasırca Gençlik Kampı’ndaki kulübünü birarada görmek dileğini ifade etti.
etkinlikle son buldu.

DİKKAT !!! DOMUZ GRİBİ
Esk
Eskişehir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Özmen son günlerde
basında
bas
yer alan “Domuz Gribi” ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Özm
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açıklamasında domuz gribinin domuzlarda hastalığa yol
aça bir mikroorganizma olan influenza tip A virüsünün insanlarda
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ortaya yeni bir formu (influenza tip A H1N1) çıktığını ve solunum
yo ile özellikle yakın temas, öksürmek ve hapşırmak suretiyle
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insandan
insana bulaşabileceğini söyledi.
İnsanlar domuz gribini genellikle enfekte olmuş domuzlardan
almaktadır.
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bulaşan hastalıkta yakın temas, hastalığı taşıyanlarla aynı
ortamı paylaşmak önemli rol oynamaktadır.
Domuz gribinin belirtileri; Domuz influenza A virus enfeksiyonunda; ateş, öksürük, boğaz ağrısı,
vucutta ağrı, yorgunluk, kırgınlık, başağrısı, üşüme görülebilir. Bazı domuz gribi vakalarında kusma ve
ishal de görülmektedir. Mevsimsel gribe benzer şekilde, insandaki domuz gribinin şiddeti hafiften ağıra
değişebilmektedir. Ağır vakalarda pnömoni, solunum yetmezliği ve bazen de ölüm görülebilmektedir.
Hastalık özellikle genç ve orta yaş grubunu etkilemektedir. Kronik sağlık sorunu olanlar gibi bazı gruplarda
domuz gribi ağır seyredebilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanmış seyahat kısıtlaması yoktur. Mümkün olduğunca kapalı ve
kalabalık ortamlarda bulunulmaması, bulaşma riskini azaltacaktır. Solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklar
için olduğu gibi başta sabunla el yıkama gibi kişisel hijyen önlemlerini uygulamak son derece önemlidir.
Gidilen ülkelerin yerel otoritelerinin öngördüğü tedbirlere uyulması ve gerektiği durumlarda basit cerrahi
maske kullanılması hastalığın bulaşma riskini azaltacaktır. Ayrıca grip belirtileri görüldüğünde en yakın
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
En etkili önlem el yıkamadır. Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendil
ile kapatın ve mendili atın. Özellikle hapşırma ya da öksürme sonrasında ellerinizi su ve sabunla yıkayın. El
dezenfektanları kullanılabilir. Hastalığın başlıca insandan insana, hapşırma, öksürme gibi yollarla bulaştığı
düşünüldüğünden hasta kişilerle temastan kaçınmak uygun bir korunma yöntemidir. Kirli ellerle gözlerinize,
burnunuza ve ağzınıza dokunmak buradaki virüslerin elleriniz yoluyla yayılmasına neden olabilir. Bol sıvı
gıda tüketin, iyi beslenin, dinlenmeye dikkat edin diye konuştu.

DÜŞÜNCE KİRİ
Çevre Haftası her yıl düzenlenen konferans,
seminer, ağaç dikimi vb etkinliklerle rutin kutlanır
yıllardır. Basın bu konuyu o haftaya mahsus işler
durur. Buna söyleyecek bir lafımız yok. Yapılması
da gerekir diye düşünüyorum. Benim düşüncem
çevre bilincinin bir hayat tarzına dönüşmesi. Bu nasıl
olur? Cevaplarsak; Çevreyle yatıp çevreyle kalkmak
gerekir. Peki bu bilinci kimin taşıması gerekir? Bu
soruya kestirmeden bir cevap verirsek ayrı ayrı
toplumun her bireyi diyebiliriz. Bu bilince varmak,
herkesin çevre bilincine ulaşmasını sağlamak zor iş.
Ancak bu hedefe ulaşmak için bir lokomotifin olması
şart. Her bireyin çevreye duyarlı hale gelebilmesi
için bazı çalışmaların yapılması gerekir. Peki bu
çalışmayı kim yürütecek?

Kısaca söyleyecek olursak
çevre kirliliğinden önce üzerinde
durulması gereken şey, düşünce
kirliliğidir. Çevreye olan duyarlılık
düşüncede biter. Öncelikle düşünce
kirliliğini önlemek konuya kökten
çözüm olacaktır.

Bu doğrultuda çevre adına bir şeyler yapmak
için öncelikle ele alınması gereken, genç beyinler
olmalıdır. İşe gençlerle başlamak, çevre konusunda
atılacak önemli bir adım olacak. Toplumda duyarlı
bir gençlik oluşturmak için öncelikle okullar ile
irtibata geçilmelidir. Konferanslar, paneller, açık
oturumlar, tiyatrolar, yarışmalar vb… yapılacak ne
kadar faaliyet varsa yoğunlukla uygulamak gerekir
Eskişehir için bunun müjdesi niteliğindeki bir olay diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde ESÇEP’in
ESÇEP’in (Eskişehir Çevre Platformu) kurulması bu konuya göstereceği hassasiyet çevre adına
oldu diye düşünüyorum. Dernek Başkanımız Emin yapılabilecek en büyük hareket olacaktır.
Can’ın dönem başkanlığında kurulan ESÇEP çevre
sorunlarına ciddi manada el atacak gibi görünüyor.
Sözün özü: “Çevre kirliliğinden önce düşünce
Bunu Emin Bey’in konuşmalarından ve yaptığı kirliliğini önlemek gerekir. Çünkü her şey düşüncede
açıklamalardan anlamak mümkün. Gerçekten biter.
platformun kurulmasının ardından basın ile yaptıkları
toplantı önemli bir adım oldu.
Temiz bir toplum dileklerimle…
ESÇEP’e bundan sonra yapacakları faaliyetler
konusunda başarılar diliyorum. Bu noktada sorulacak
soru: “ Çevreye nasıl bir katkı yapılabilir?”

Celal ÖZTÜRK

YAVRUKURTLARIN TİYATRO KEYFİ
ÇEVSAD haftasonu etkinlikleri devam ediyor.
Bu etkinlikler kapsamında 35 minik izcimiz “Kayıp
Prens” adlı oyunu izlediler. Çağdaş Cam Sanatları
Müzesi Tiyatro Salonu’nda sergilenen oyuna katılan
izciler tiyatro keyfini yaşarken fotoğraf
çekme
fırsatını da buldular ve Cam Sanatları Müzesini de
ziyaret ettiler.
Etkinliği organize eden liderimiz Tarık CAN,
çocukların bu tür aktivitelerden çok zevk aldıklarını
söyledi. Aralarında bazı izcilerin ilk kez tiyatro ile
tanıştığını belirten CAN; “Biz yavrukurtlarımızla bu
tür sosyal aktivitelere sürekli katılmaya çalışıyoruz.
İzcilerimiz hem eğleniyorlar hem de bir çok konuda
bilgi sahibi oluyorlar.”dedi.

