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7.SUPERIOR
DR.
FRANZ
OITZINGER’Ġ KAYBETTĠK
1962-1966 yılları arasında St.Georg
Avusturya Lisesi’nde Superior ve
Direktor ünvanı ile görev yapmıĢ
olan Dr. Franz Oitzinger 25 Ağustos
2010
tarihinde
Abenberg/
Almanya’da vefat etmiĢ olup, 30
Ağustos 2010 tarihinde aynı yerde
defnedilmiĢtir.
Avusturya Lisesi’nin geleceğini Ģekillendiren önemli Ģahsiyetlerden
olan Dr.Oitzinger’i saygı ile anıyor,
‘’Sinn des St.Georgs-Kollegs’’i kendi
sözlerinden aktarıyoruz.
Ein menschliches Werk muss den Beweis seiner
Daseinsberechtigung in sich tragen. Man kann es nicht von
außen rechtfertigen, indem man im nachhinein Gründe dafür
beibringt. Entweder ist etwas echt, dann braucht es die
Verteidigunug nicht, oder es ist etwas unecht, dann wird es
sich selbst zum staendigen Vorwurf.
Echt und gültig ist aber im menschlichen Bereich das, was
dem Menschen dient, ihm sein Dasein gibt und es zu entfalten
hilft.
Nichts kann ein menschliches Werk mehr rechtfertigen, als
dass eine echte menschliche Erwartung in ihm erfüllt wird.
Dass das St. Georgs- Kolleg diese Erwartung des Menschen
nach der “Menschenwerdung” zu erfüllen versucht und wohl
auch erfüllt, das ist der tiefste Sinn des Kollegs.
Franz Oitzinger CM, 1963

AVUSTURYA LĠSELĠLER ġARAP TADIMINDA
Avusturya Liseliler Vakfı ve Avusturya Liseliler
Derneği olarak birlikte bağbozumu zamanı Ģarap tadımına gitmek istedik ve 19 Eylül Pazar
günü Mürefte Kutman Tesisleri’ne konuk olduk.
Öğle saatlerinde Mürefte’ye vardığımızda ilk
durağımız olan Kutman ġarap Müzesi’nin önünde Sayın Cahit Kutman bizi karĢıladı.
ġarabın kadehe kadar olan zorlu yolculuğunu keĢfetmeye Türkiye’nin ilk ve tek Ģarap müzesi olan müzeyi gezmekle baĢladık.
1900’lerde Ģarabın nasıl yapıldığını görmek, Mürefte limanından
teknelerle ne zorluklarla Ġstanbul’a taĢındığını dinlemek o gün içilen
Ģaraptan farklı bir tat almamıza neden oldu. Yine aynı tarihi binadaki degüstasyon odasından hiç ayrılmak istemedi grubumuz. Daha
sonra Kutman ġarapları’nın HoĢköy tesislerinde üzümlerin saplarından ayrılması, ezilip fermantasyon tanklarına alınması aĢamalarını
gördükten sonra Ġğdebağları Köyü’nde Marmara
Denizi manzaralı restoranda yemeğe geçildi.
Güzel ve çabuk geçen günün ardından Ġstanbul’a
dönüĢ yolunda ise bu turun konaklamalı olarak tekrarlanması gerektiği konuĢuldu.

13 ALEVLĠ DAHA AVUSTURYA LĠSELĠ OLDU
Bu yıl Orta Öğretime GeçiĢ Sistemi Seviye Belirleme Sınavlarında
yaĢanan tüm karıĢıklıklara rağmen ALEV Ġlköğretim Okulundan mezun olan öğrencilerin baĢarı oranı yüksek olarak gerçekleĢti. 6’sı
Ticaret Bölümü olmak üzere toplam 13 öğrenci Avusturya Lisesini
tercih ettiler.
Türkiye birincilerinden Umutcan GölbaĢı’nın da aralarında olduğu üç
öğrenci Amerikan Robert Lisesine, iki öğrenci Alman Lisesine, iki
öğrenci Üsküdar Amerikan Lisesine, bir öğrenci Kadıköy Anadolu
Lisesine, altı öğrenci St.Joseph Lisesine yerleĢirken, diğerleri de
ALD GENÇLĠK KOLU FĠLM GECESĠ
Notre Dame De Sion, St.Benoit, Ġtalyan, Galileo Ġtalyan, St.Pulcherie,
Avusturya Liseliler Derneği Gençlik
Ġstanbul Kadıköy, ġiĢli Terakki Liseleri gibi köklü okullara yerleĢtiler.
Kolu sinema gecelerinin ilkini AvusTüm öğrencilerin baĢarılarının devamını dileriz.
turya Lisesi 2000 yılı mezunlarından
genç oyuncu Kenan Cahit Ece ile
WDR LĠTERA RESTORAN’DA CANLI YAYINDAYDI
gerçekleĢtirdi.
Goethe Enstitüsü’nün Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür
29 Eylül ÇarĢamba akĢamı, Beyoğlu
BaĢkenti projeleri kapsamında yaptığı etkinliklerSekSek Cafe’de, Kenan Cahit Ece’den biri Alman radyo ve televizyon kanalı WDR’nin
nin baĢrolleri Tuba Büyüküstün ve ġevval Sam ile paylaĢtığı
Litera Restoran’da canlı radyo yayını sunması oldu.
‘’Yüreğine Sor’’ filminin gösterisi ile baĢlayan gece genç oyuncu
Amaç Ġstanbul ve diğer iki 2010 Avrupa Kültür
ile yapılan güzel bir sohbet ile sonlandı.
Genellikle Avusturya Liseli oyuncu, yönetmen, yorumcu gibi
BaĢkenti olan Essen ve Pécs’in karĢılaĢtırılması idi.
kiĢilerin katkılarıyla yapılması planlanan film geceleri devam 06Ekim Pazartesi ve 08Ekim Cuma tarihleri arasında Vakfımızın da
edecek.
desteği ile WDR ekibinin odalarımızda hazırlanmalarını sağladık.
Cuma günü saat 16:00 da Litera’dan canlı yayın baĢladı ve bir saat
AVUSTURYA KÜLTÜR OFĠSĠ’NDE GÖREV DEĞĠġĠMĠ
2007 yılından bu yana Ġstanbul Avusturya BaĢkonsolosluğu boyunca Ġstanbul, yabancıların bakıĢ açısı ve yaptıkları röportajlar ile
Kültür Ofisi Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Christian sunucu Stefan Leiwen tarafından anlatıldı. Canlı yayına dahil olan
Brunmayr, Avusturya DıĢiĢleri Bakanlığında bir göreve tayini Alman ARD kanalı Türkiye temsilcisi ise, Ġstanbul’da Avrupa Kültür
üzerine 28 Eylül 2010 günü Palais Yeniköy’de verilen bir davet BaĢkenti olması nedeniyle yapılan etkinliklerin dıĢında zaten kültüile Ġstanbul’a veda etti.
rel ve sosyal alanda sürekli bir etkinlik heyecanının görüldüğünü
01 Eylül 2010 tarihinden beri Ġstanbul’da Konsolos olarak görev
yapan Peter Waas Ģu an Kültür Ofisi Müdürlüğü görevini vekale- vurguladı.
Bir baĢka heyecan ise vakfımız sekreteri Berna Topal’ın da canlı
ten yürütmektedir.
Sayın Christian Brunmayr’e görev süresince bizlerle yapmıĢ ol- yayına minik bir röportajla katılması oldu. Berna, Ġstanbul’da bir
duğu iĢbirliği için teĢekkür eder, yeni görevinde baĢarılar diler- tarafta kilise çanlarının diğer tarafta ezan sesinin duyulmasının buken, Sayın Peter Waas’a hoĢ geldiniz diyoruz.
radaki kültür mozaiğinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.
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BULMACA

Avrupa Siyasi tarihinin değiĢik olayları Avusturya Lisesi’nin varlığını zaman zaman etkilemiĢ olup, bir dönem
Deutsche St.Georgs-Kolleg olarak çalıĢmasına neden olmuĢtur. Bu olay ve tarihi biliyor musunuz?
NOT: Geçen ayki bulmacamızın cevabı Gustav Klimmt olup, doğru yanıt AyĢegül Balta ve Ġdil KurtuluĢ tarafından verilmiĢtir.

