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DEPREMZEDE
KILIÇKÖYLÜLERĠ UNUTMADI!
Avusturya Liseliler Vakfı,Özel ALEV Okulları
ve Sankt Georg Avusturya Lisesi 17 Ağustos depreminde büyük hasar gören ve
birlikte yeniden inĢa ettikleri Kılıç Ġlköğretim Okulunu 10.ncu yılında ziyaret ettiler.
Kılıç Ġlköğretim Okulu Müdürünün konuĢması ile baĢlayan,Avusturya Lisesi Müdürü Alexander Zabini‟nin ve Özel ALEV
Okulları Kurucu Temsilcisi Rezan Erksan‟ın konuĢmalarıyla devam
eden kutlamalarda; Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi Korosu ve Özel ALEV Ġlköğretim
Okulu Korosu Ģarkılarını seslendirdiler. Kılıç
Ġlköğretim Okulu‟nun
dans ve tiyatro gösterisini Özel ALEV Lisesi Ritm Grubu‟nun
gösterisi izledi.Özellikle ALEV Lisesi Ritm Grubu‟nun
sunumu tüm izleyicilerin coĢkusunu artırdı. Yerlerinde duramayan öğrencilerin hep
birlikte dans etmeye baĢlamalarının üzerine üç okulun öğretmen, yönetici ve öğrencileri birlikte halay çektiler.
Kılıçköy‟ün hanım Muhtarı Nedime Er‟in organizasyonu ile tüm köy kadınlarının hazırladığı yemeklerin birlikte yenmesinin ardından kutlamalar sona erdi.

DÜNYANIN BÜTÜN ÇOCUKLARI GÜLSÜN
Dünyanın bütün çocukları gülsün,
Üzülmesin onlar, ağlamasın onlar.
Ne de olsa onlar da çocuk değil mi?
YaĢasınlar hayatı,
Anlasınlar dünyayı.
Ne de olsa onlar da insan değil mi?
Irak‟ın kanlarında boğulmasınlar,
Ne de olsa onlar da yaĢamalı hayatı

Özel ALEV İlköğretim Okulu 5/C
sınıfı öğrencisi
Ayşem
Uluköy
23 Nisan Çocuk
Bayramı nedeniyle
çocuklar
için hem bir şiir
yazdı hem de
törende bu şiirini
okudu.

AVUSTURYA KÜLTÜR OFĠSĠ‟NE YENĠ MÜDÜR ATANDI
Avusturya Kültür Ofisi yeni müdürü Doris Danler Mart
ayı sonunda görevine baĢladı. Bayan Danler, Avusturya radyo kanalı olan “ORF-Kultursender Österreich1”
de görevliyken, kariyer rüzgarı onu Ġstanbul Avusturya
BaĢkonsolosluğu Kültür Ofisi‟ne attı. ġimdiye kadar
Viyana‟nın yanı sıra, Nijerya (Lagos), Kenya (Nairobi)
ve Suriye(ġam)‟da yaĢayıp çalıĢtı ve Nijerya ve ġam‟daki Avusturya Elçiliklerinin kültür programından sorumlu oldu.
Doris Danler, Türkiye‟de çalıĢmasının ve yaĢamasının ilginç bir
deneyim olacağını düĢünüyor. Çünkü her iki ülkenin yakın bir tarihsel, kültürel ve politik iliĢkisi olduğuna; bu sayede de her iki
kültürün birbirinden çok Ģey öğrenebileceğine inanıyor.
Danler, Avusturya Kültür Ofisi‟nde zaten var olan kültürel alandaki,
eğitim, bilim ve spor gibi Türk-Avusturya iĢbirliğini daha da derinleĢtirip yeni konumlara getirebilmeyi hedefliyor.
Son olarak Doris Danler, kültürün hiçbir zaman dıĢlanmaması
gerektiğine inanıyor ve ancak bilinmeyen ve öteki ile alıĢveriĢ halinde olunursa kültürün büyüyebileceğini söylüyor.
Kendisine yeni görevindeki çalıĢmalarında baĢarılar diliyoruz.
YALI KONSERĠ “YAZA MERHABA” BU
YIL DA GERÇEKLEġTĠ
26 Mayıs PerĢembe günü HekimbaĢı
Salih Efendi Yalısı‟nda her yıl düzenlenmesi gelenek haline gelen “Yaza
Merhaba” ve “Yaza Veda” konserlerinin ilki bu yıl düzenlendi.
Yalı sahipleri ve aynı zamanda ALV Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Süveyda BirıĢık ve ALV Mütevellisi Zerhan Gökpınar‟ın
organize ettikleri “Yaza Merhaba” konserinde “Sefarad Müziği”
dinletisi yapıldı. Dinletiyi icra eden Janet&Jak Esim Quartet,
1492‟de Ġspanya‟dan dünyanın bir çok ülkesine özellikle de Osmanlı‟ya göç eden toplumun geleneksel müzikleri olan “Sefarad”
müziği dıĢında, yaĢadıkları Ģehir olan Ġstanbul‟un farklı etnik kültürlerinin de müziklerini repertuarına alıp yorumlayan bir grup.
Solist Janet Esim‟in güzel sesi ile misafirlere yaĢattığı keyifli gecede yapılan ikramın gelirini Avusturya Liseliler Vakfı Mahmedet
ġahinler Burs Fonuna bağıĢlayan Süveyda ve Zerhan Hanım‟lara
teĢekkür ediyor, bir sonraki konseri heyecanla bekliyoruz.

CUMHURBAġKANI GÜL VĠYANA‟DA
Mayıs ayı içinde CumhurbaĢkanı Abdullah
Gül Viyana‟ya üç günlük bir resmi ziyaret
Bütün çocuklara sesleniyorum,
gerçekleĢtirdi. CumhurbaĢkanlığı makamıÜzülmeyin, ağlamayın sakın.
nın da bulunduğu Hofburg Sarayında Gül‟ü
Tüm insanlara söylüyorum;
askeri törenle ile karĢılayan Avusturya CumÜzmeyin, ağlatmayın onları sakın.
hurbaĢkanı Heinz Fischer yaptığı konuĢmasında; 2008 yılında
Ne de olsa yaĢamalılar hayatı.
kendisinin Türkiye‟ye yaptığı ziyaretten bu yana iki ülke arasında
Ne de olsa onların da gülmektir hakkı.
hem siyasi hem ekonomik iliĢkilerin geliĢmiĢ olmasına memnuniÇocuklar gülsün,
yetini, Avusturya firmalarının ağırlıklı enerji alanında olmak üzere
Onları üzmeyin,
Türkiye‟deki yatırımlarının arttığını, Avusturya‟nın 2011 yılı Eylül
Canlarını acıtmayın sakın,
ayında geleneksel Ġzmir Fuarı‟na partner ülke olarak katılacağını,
Gülsün
hepsi,
Utandırmayın onları,
Türkiye‟de en çok Fahri Konsolosluğa sahip ülkenin Avusturya
Üzülmesin
hiçbiri.
Kalplerini kırmayın.
olduğunu ve ikili iliĢkilerin geliĢmesine Avusturya‟da yaĢayan yakLambaları açık kalsın bırakın,
Lambaları açık kalsın,
Sakın sakın korkmasınlar,
laĢık 200 bin Türk kökenli insanın çok büyük katkısının olduğunu
Ağlamasınlar yeter.
Ürkmesinler ki gülebilsinler.
vurguladı.
Rüzgâr almasın onları,
Ne de olsa onların da gülmektir hakkı. Kendisi için iki ülkenin iliĢkilerinin iyi olmasının çok önemli olduIslanmasınlar yağmurda bile.
ğunu, her türlü ön yargı ve hatta yabancı düĢmanlığını tasvip etBĠZE ULAġIN
mediğini belirten Fischer „‟Elbirliğiyle ve iyi bir iĢbirliğiyle bir çok
ALV Müdürlüğü: Dilek AZĠZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr
alanda, özellikle daha önce hiç gerekmediği kadar gerekli olduğu
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