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Limon ile Zeytin M e c l i s i anlatıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni
ziyarete gelen ilköğretim öğrencileri,
ÙM0W ".E XiVTtN
Meclis hakkındaki bilgileri Salih
MECLİSTİ,
Memecan'ın hazırladığı kitapçıktan
|
Sevgili gocukla.
öğreniyorlar.
Meclisimizi, demokrasimizi ve temel vatandaşlık
j haklarımızı tanıtmak iğn yaptığımız bu kitabı
beğeneceğinizi umuyorum.
TBMM Başkanlığı
tarafından
Zeytin, limon ve ailesi iyi birer vatandaş olmak ign
MedîTe gelip birçok konuda bilgiler edindiler. İste o
hazırlatılan kitapçıkta, Karikatürist
ı bilgileri de bu gazel kitapta sizinle paylaşıyorlar. Siz de
!
her
zaman ailenizle birlikte Meclis'e gelebilirsiniz
Salih Memecan'ın sevimli çizgi kah
Milletvekilleri m izin sizin kin nasıl çalıştıklarını görür,
sizler itin hangi kanunlar gkanldığına bakar, haklarıntzı
ramanları Limon ile Zeytin, TBMM
öğrenirsiniz. Hem Meclisimizin bahçesinde gezinebilir,
biıalanmızı da görebilirsiniz.
içinde yaptıkları geziyi kendi üslupları
BOylece h aklar mı bilen. Meclisi ve demokrasiyi tanıyan
iyi birer vatandaş olursunuz. Eminim büyüdüğünüzde
ile anlatıyorlar. "Limon ile Zeytin
ökemize ve milletimize faydalı isler yapacak ve mutlu
bi hayat süreceksiniz
Meclis'te" isimli kitapçıkta TBMM ve
Hepinizi güzlerimizden Öperim.
yasama ile ilgili bilgiler ilköğretim
I
çağındaki çocukların rahatlıkla an
layabileceği biçimde, sıcak ve
masalımsı bir anlatımla aktarılıyor.
TBMM Başkanı Bülent Arınç da
fotoğraf, resim ve karikatürle süslenen
kitapçığa bir yazı yazdı. Meclis'i,
demokrasiyi ve temel vatandaşlık hak
larım tanıtmak için yaptıkları kitabı
çocukların beğenmesini umduğunu ifade eden Arınç, yazısında şunları kaydetti:
"Zeytin, Limon ve ailesi iyi birer vatandaş olmak için Meclis'e gelip birçok konuda bilgiler edindiler. İşte o bil
gileri de bu kitapta sizlerle paylaşıyorlar. Siz de her zaman ailenizle birlikte Meclis'e gelebilirsiniz.
Milletvekillerimizin sizin için çalıştıklarını görür, sizler için hangi kanunları çıkardığına bakar, haklarınızı öğ
renirsiniz. Hem Meclisimizin bahçesinde gezinebilir, binalarımızı da görebilirsiniz.
Böylece haklarını bilen, Meclis'i ve demokrasiyi tanıyan iyi birer vatandaş olursunuz. Eminim büyüdüğünüzde
ülkemize ve milletimize faydalı işler yapacak ve mutlu bir hayat süreceksiniz. Hepinizi gözlerinizden öperim."
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Alptekin 'den ağaç dikme
kampanyasına destek

TBMM Kreşi, ağaç
dikme kampanyasına
destek için
kermes düzenledi
TBMM Kreşi, ağaç dikme kampanyasına destek
için kermes düzenledi. Kreşin bahçesinde veliler
tarafından düzenlenen kermese katılan TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin, doğaya yönelik anlamlı
çalışmalardan memnunluk duyduğunu belirterek,
"Ağaç sevgisi insan
sevgisidir.
Çocuk
larımıza ağacı, yeşili,
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güzellikleri-tabiatı sevdirmek aynı zamanda insan
ları ve birbirini sevdirmektir" dedi.
Kreş Müdürü Vahide Canoğlu da Çevre ve Or
man Bakanlığı'nın "Hatıra Ormanı Kampanyası"na
her yıl katkıda bulunduklarını söyledi. Kermesten
elde edilecek gelirle TBMM Hatıra Ormanı'na 10
bin çam fidanı dikil
mesi planlanıyor.
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