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5 Haziran 2007: Sitemizin gerçekleþtirdiði ilk sosyal faaliyet olan "En Tecrübeli Pancarköylü, 2007" hepimizin desteði ile baþarý il
tamamlanmýþtýr. Zeynep neneye verilen plaket sýrasýnda çekilen fotoðraflara buraya týklayarak, vidyoya ise buraya
týklayarak ulaþabilirsiniz. Bu sýrada çekilen vidyo görüntüleri de çok yakýnda bu siteden sizlere ulaþtýrýlacaktýr. Bu iþin tamamla
emeði geçen herkese sonsuz teþekkürler.

20 Mayýs 2007: Sevgili Pancarköylüler son ikibuçuk aydýr köydeki en yaþlý büyüklerimizin bir listesini çýkarttýk. Bir aydýr da birin
kiþiye nasýl bir hatýra versek diye düþünüyorduk, o sorunu da çözdük forum sayfalarýnda ne verileceðini görebilirsiniz. Zeynep U
þuanda köydeki en büyüðümüz ve pancarkoy.com üyelerinden oluþacak bir grup 3 Haziranda kendisini evinde ziyaret edecek ve
hatýra plaketi verecektir.

Sizlerden istediðimiz aþaðýdaki listede adý geçenlere birer tane posta kartý göndermenizdir. Mahallenizdeki kýrtasiyeden 5 tane
posta kartý alýp arkasýna iki satýr birþey yazýp postalayýn. Adres olarak gönderdiðiniz kiþinin adýný yazýn ve altýna, Pancarköy
Babaeski / Kýrklareli 39290 yazmanýz yeterlidir. Bu iþ bu siteyle organize olarak yapacaðýmýz ilk iþ olacaktýr. Dolayýsýla saðlan
baþarý hepimize motivasyon saðlayacak ve yaþlý dedelerimizin nenelerimizin unutulmadýklarýný hatta ne kadar deðerli olduklarý
ve onlarýn aðzýndan çýkacak her kelimenin bizim için ne derecede önemli olduðunu göstermiþ olacaksýnýz. En kýsa sürede pos
gönderin ki 3 haziranda verilecek plaketten önce tüm kartlar varmýþ olsun.

Sevgili Pancarköylüler. Pancarköyde yaþayan en yaþlý köylümüz kim acaba. Sitede böyle bir araþtýrma yapalým ve herkes tanýd
yaþlý insanýn adýný, soyadýný ve yaþýný bu yazýya yorum olarak yazsýn. Bir iki ay içinde belli olacak bu en tecrübeli Pancarköy
amcamýza yada teyzemize karýnca kararýnca küçük bir hediye alalým ve onuda bu siteye üye yaparak geniþ özgeçmiþ yazalým
doðru yazabilmek için ise köyde yaþayan üyelerden birinin gönüllü olarak bu iþi üstlenmesi ve gidip en tecrübeli Pancarköylüyle e
günler hakkýnda konuþmasý gerekir. Ýllede bir kiþi olcak diye bir þart yok iki yada üç kiþide olabilir. Ve bunu her yýl yapalým der
Adaylarýnýzý bekliyorum.

Sýralama:

1) Zeynep Uçar, 1906 doðumlu. Berber Remzinin annesi. Hala köyde yaþýyor ve saðlýðý iyi.

2) Hüseyin Acun, 1912 doðumlu. Zafer Acun'un dedesi. Hala köyde yaþýyor ve saðlýðý iyi.

3) Recep ve Hatice Çakan, 1919 ve 1921 doðumlu. Füsun Aþýðýn dedesi ve nenesi. Babaeskide yaþýyor.

4) Havva Ay, 1923 doðumlu. Turhan Ay'ýn annesi ve Týrnavalý Havva olarak tanýnýyor. Köyde yaþýyor ve saðlýðý çok iyi. Bir 85
daha devirir deniyor.

5) Saniye Kavakoðlu, 1923 doðumlu. Semih Çakýr'ýn anneannesi. Ýstanbulda yaþýyor, yazlarý köyde geçiriyor.
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6) Sabriye Bozkurt, 1931 doðumlu. Tülay Acun'un anneannesi. Saðlýðý iyi ve köyde yaþýyor.

Not: Zeynep nene ve Hüseyin dedenin fotoðraflarýný ve doðum tarihlerini bize ulaþtýran Zafer'e, Saniye nenenin fotosunu ulaþtý
Semih'eö Havva nenenin fotoðrafýný ulaþtýran Ertan'a ve Sabriye nenenin fotoðrafýný ulaþtýran Tülay'a çok teþekkürler.
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