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Kargý Beldiyesi tarafýndan
her yýl düzenlenen asýrlýk Kar-
gý panayýrý bu yýl 28 Ekim-3
Kasým tarihleri arasýnda yapý-
lacak. 

Panayýr programý çerçeve-
sinde mehteran gösterisi, bi-
siklet ve koþu yarýþlarý, mev-
lid-i þerif, at yarýþlarý ve güreþ
etkinlikleri gerçekleþtirilecek.

Kargý Belediye Baþkaný
Mustafa Baþpýnar, bu yýl pa-
nayýr için hazýrlýklarýn baþladý-
ðýný belirtti. Baþpýnar, panayý-
rýn en ilgi gören organizasyo-
nu olan güreþ müsabakalarý
için eski dünya ve olimpiyat
güreþ þampiyonlarý Teyfik
Kýþ, Ahmet Ayýk, Nazmi Avlu-
ca ve geçtiðimiz günlerde
dünya üçüncüsü olan Emrah
Kuþ'un onur konuðu olarak
davet edildiklerini sözlerine
ekledi. (ÝHA)

148 ülkede onaylý olan
MEMORIAD'ýn (Dünya
Hafýza, Zihinsel Matema-
tik ve Hýzlý Okuma Olim-
piyatlarý) Ankara'da dü-
zenlediðive 325 çocuðun
katýldýðý 2013 Türkiye
Mental Aritmetik Þampi-
yonasýnda, Çorum Mega
Aritmetik™ Dahi Çocuk
Merkezindenkatýlan öð-
renciler Türkiye çapýnda
derece elde ettiler.

325 çocuk arasýnda
dereceye giren öðrenci-
ler, ertesi gün düzenle-
nen vebaþka ülkelerin de
katýlýmýna açýk olan Me-
moriad™ 2013 Türkiye
Open yarýþmasýnda hafý-

zalarýný test ettiler.Dereceye giren
öðrenciler kupa ve madalyalarýn
yaný sýra çeþitli hediyelerde aldý-
lar. 

Çorum Mega Aritmetik™Eðit-
menlerinden Fatma Ceylan, öð-
rencilerinin Türkiye çapýnda de-
rece yapmalarýndan dolayý Me-
moriad™ tarafýndan,Eðitmen Ba-
þarý Belgesi ile ödüllendirildi. Fat-
ma Ceylan'a baþarý belgesini Me-
moriad™ uluslararasý dönem
baþkaný ve ayný zamandaDünya
Hafýza Þampiyonu olan Melik
Duyar verdi. (KH)

Ýskilip Belediyesinin 2009
yýlýnda Tarihi Dikiciler Arasta-
sýnda baþlattýðý Restorasyon
uygulamasý geçtiðimiz ay ta-

mamlanmýþtý. Arastanýn kuru-
luþundan bu güne olmayan
kanalizasyon altyapý þebekesi
kýsa sürede tamamlandý. 

Restorasyon uygulamala-
rýnda cephe saðlýklaþtýrma,
cephenin silüetini bozan alan-
larda ve bina taþýyýcýlarýnda

yenileme çalýþmalarý titizlikle
tamamlandý. 2009 Yýlýndan bu
güne 70 dükkânýn ve dört ko-
naðýn restorasyonu bitirildi.
Çarþýnýn zeminine tarihinden
gelen dokuya uygun doðal
taþ döþendi. Bütün bu çalýþ-
malarla birlikte tarihi arastada
yýllardýr ihmal edilmiþliðin, ba-
kýmsýzlýðýn ve yorgunluðunun
izleri de silinmiþ oldu. Arasta
esnafý yapýlan uygulamadan
son derece memnun oldukla-
rýný belirterek Belediye Ýskilip
Belediye Baþkaný Numan Se-
zer'e teþekkür ettiler.

Baþkan Sezer Restorasyon
uygulamalarýnýn Ýskilip'te artýk
kurumsallaþtýðýný, Semerciler
Arastasýnda da kýsa süre içeri-
sinde ayný uygulamanýn de-
vam edeceðini belirterek ça-
lýþmalarýn þimdiye kadar oldu-
ðu gibi önümüzdeki süreçte
de hýz kesmeden devam ede-
ceðini söyledi. (KH)

Çorum Çevre ve Þehirci-
lik Ýl Müdürlüðü personeli,
geçtiðimiz günlerde piknik
yaparak stres attýlar.

Sonbahar ile birlikte ha-
va sýcaklýðýnýn da düþmesi,
özellikle de hafta sonunu
piknik yaparak geçiren va-
tandaþlarý üzdü. Ancak, he-
nüz daha aþýrý soðuklarýn
gelmeden, yazýn son anlarý-
ný piknik yaparak geçirmek
isteyenler de oluyor.

Çorum Çevre ve Þehirci-
lik Ýl Müdürlüðü yönetici ve
personelleri de geleneksel
hale getirdikleri dayanýþma
pikniðini geçtiðimiz günler-
de gerçekleþtirdiler. Sýklýk

Mesire Alaný'nda tertiple-
nen 2. Geleneksel Kaynaþ-
týrma ve Dayanýþma Pikni-
ði'ne Çorum Çevre ve Þe-
hircilik Ýl Müdürü Seyitah-
met Sancak, þube müdürle-
ri ile kurum çalýþanlarý katýl-
dý. Hava muhalefetine rað-
men birlik ve beraberlik
içinde geçen piknikte konu-
þan Ýl Müdürü Seyitahmet
Sancak,bu ve benzeri etkin-
liklerin kurum çalýþanlarý
arasýnda kaynaþma ve bir-
likte hareket etme ruhunu
artýrdýðýna dikkat çekti. Or-
ganizasyonun düzenlenme-
sinde katkýlarý bulunan me-
sai arkadaþlarýna teþekkür

eden Ýl Müdürü San-
cak,bundan sonra da per-
sonelin daha çok bir araya

geleceði etkinliklerin de-
vam edeceðini sözlerine
ekledi. (KH)
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Dahi çocuklardan Türkiye derecesi
Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü 
personelinden sonbahar pikniði


