Ýmece Evi

26 Mayýs buluþmasý

Herkese merhabaMenemen ve çevresinde yaþayanlarýn öncelikli katýlýmýný beklediðimiz bir dayanýþ
buluþmasý var 26 Mayýsta!Menemen çevresinde,Emiralem ve Karagöle yapýlmaya çalýþýlan Taþ
ocaðý,Çimento istasyonu gibi giriþimler toplumun herkesiminin katýlýmý ve itirazý ile
oluþturulan Emiralem Çevre Platformu çabalarý ile durduruldu. Rant hedefindekiler elbette
hesap kitap yaparlarken bizlerde dayanýþma alanýný ve katýlýmý geniþletmek üzere Emiralem Çevre
Platfomunu Menemen Çevre Platformuna dönüþtürsekmi? Ve bunlarý Dumanlýdaðda,Ýbrim Vadisinde
yapmakta olduðumuz çalýþmalarý paylaþarak bir POTLAÇ düzeneði ile konuþsakmý dedik. Platformun
ve Ýmece Evinin mihmandarlýðý ile 26 Mayýs Pazar günü yakýn çevrede yaþayanlarý,Ýmece Evi ve
Dumanlýdaðý,Ýbrimi,çalýþmalarý merak edenleri,dayanýþmaya susayanlarý davet ediyoruz.Belediye
Meclis Üyeleri,Muhtarlar,Azalarýn yaný sýra çok sayýda yaþam savunucusunun katýlacaðýný bildiði
bu buluþmanýn herkese ilham vereciðini, su testisi,su yolunda kýrýlmadan alýnan
önlemleri,yaptýðýmýz doðal tarým,doðal inþaat ve üretim alanlarýný,yýllardýr koruduðumuz Ýzmir
megapolün hemen dibindeki Yaban hayatý 5-6 saat hissetmek herkese iyi gelecek düþüncesiyle
davet ediyoruz.Aracý olmayanlar için sýnýrlý sayýda da olsa Menemen Belediyesi Iþýklar Þok
marketin önünden saat (9.00-9.30) Midibüs kaldýracak.Buna kayýt olmakta fayda var;
imeceevi@gmail.comKendi aracý ile gelenler gene boþ yerlerini Þok marketin köþesinden
doldurmalarýný unutmamalýlar.Ýbrim Þelale bölgesine 2 saatlik orman yürüyüþü yapýlacaðý için ra
ayakkabý,kýyafet ve içme suyu kabý yanýnýzda olmalý. Yiyecekler birleþtirilip ortak yendiði
Potlaç'a ambalajsýz,ev yapýmý gýda,meyve getirip gazlý içecekler,peçete gibi çöp olacak endüstr
atýklardan uzak durmamýz gerektiðini hatýrlatmýþ olalým. Forum aralarý ve sonrasýnda müzik yapm
adetimize de katýlacak çalgýnýz varsa evde unutmayýn.Taslak halinde olup muhtemel etkinlik
anýna kadar sürekli güncellenecek program aþaðýda;9.00-9-15.. Emiralemden hareket (Çitlenbik
Kahve)9.30-9.45...Menemen (ýþýklar-Þokmarket)10.30.....Turgutlar Köyü-Ýmece Evine
Varýþ11.00....Ýmece Evi 1. oturum...Ýmecedeki çalýþmalar; Ýsmail Yenigün11.30....Ormandan Þelal
yürüyerek bitki örtüsünü tanýma12.30...Þelale ve Ýbrim Vadisi....tüm yabanlýðý ile karþýmýzda2.
Bölgeyi korumak istememizin "Ekolojik" nedenleri; Barýþ Onur Örs13.00...Yemek
arasý 14.00...3.Oturum...Forum; Emiralem Çevre Platformu,Menemen Çevre Platformuna
dönüþmelimi? Yerelimizde ki çevre sorunlarý,kurumlarýn ve bireylerin görev paylaþýmý16.00...vey
18.00 Umutla,heyecanla yeni sorumluluklarla evlere dönüþBirlik,beraberlik,ortak akýlla
Herþeyin Çok Güzel Olacaðýna olan inancýmýzla Ýmece Evinden herkese selam ve sevgilerimizle
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