EKİM 2011
YIL SONU KONSERĠ
Özellikle son günlerde ardı ardına acı olaylar yaĢadığımız 2011 yılını güzel bir Yıl Sonu Konseri ile uğurlamak istiyoruz.
Avusturya Kültür Ofisi ve BeĢiktaĢ Belediyesi‟nin de katkılarıyla 10 Aralık 2011 Cumartesi akĢamı, BeĢiktaĢ Fulya Sanat Merkezi‟nde, Ģef Cem Mansur yönetiminde Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası ve Avusturyalı sanatçılar Wolfgang David (keman) ,
Natasa Veljkovic (piyano) bir konser sunacaklar.
W.Amadeus Mozart ve J.L. Felix Mendelssohn‟un eserlerinden oluĢan bir programın sunulacağı konserin geliri Van depremzedelerine
bağıĢlanacaktır.
Davetiyeler 60.-TL bağıĢ karĢılığı vakıf merkezimizden temin edilebilir.
Tel.no. 0212 292 39 70

ALD KASTAMONU- SAFRANBOLU GEZĠSĠ
ALD „liler 7-9 Ekim 2011
tarihlerinde
Kastamonu
„da idiler.
Bir süredir birlikte Ġstanbul
kültür turları yaptıkları
rehber Saadet Özen ile
Kastamonu, Atatürk‟ün ġapka ve Kıyafet Devrimini baĢlattığı
Ġnebolu ve evleri ile ünlü Safranbolu‟yu gezdiler.
Turizm açısından kıĢ, yaz, doğa, tarih ve inanç turizmine yönelik çeĢitlilik sunan bölgenin çok lezzetli olan mutfağını keĢfeden AL‟liler burada tanıĢtıkları bazı tatları da birlikte Ġstanbul‟a getirmeyi
ihmal etmediler.
Güzel anılara eklenen bu
güzel gezinin tekrarı dileği ile…

ĠSTANBUL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ‟NDEN
ÖZEL ALEV LĠSESĠ‟NE“KÜLTÜR BAYRAĞI” ÖDÜLÜ
Özel ALEV Lisesi; 2010-2011 Eğitim – Öğretim
yılı Kültürel Etkinlikleri “Kültür Bayrağı Projesi”
kapsamında ödül almaya hak kazandı. “Kültür
Bayrağı” ödülü okula, Ġstanbul Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, Ġl
Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız tarafından takdim edildi.
Resmi ve özel okulların ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde eğitim gören öğrencilerin; il, ilçe, Türkiye geneli ve yurtdıĢındaki etkinliklere katılımlarını sağlamak ve okullar arası rekabeti güçlendirmek
amacıyla düzenlenen yarıĢmada Özel ALEV Lisesi, Çekmeköy, ortaöğretim okulları düzeyinde ödül almaya hak kazanan 5 okul arasında
yer aldı.
Özel ALEV Lisesi‟nin “Kültür Bayrağı” ödülü, Ġstanbul Ġl Milli Eğitim
Müdürü Muammer Yıldız tarafından, okulu temsilen törende bulunan
Özel ALEV Lisesi Müdürü Canan Bulğay‟a teslim edildi.
Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü; “Kültür Bayrağı Projesi” sayesinde,
okullar arası rekabetin oluĢmasını ve Ortaöğretim Okulları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği amaçlarına hizmet eden sosyal ve kültürel
yarıĢmalara daha çok öğrencinin katılım sağlamasını hedefliyor.

ANKARALI ALD‟LĠLER BULUġTU
ALD Ankara temsilcisi Ahmet Doğan (‟78) ve Gençlik Kolu üyesi Asena SoydaĢ (‟05) „ın organizasyonu
ile Ankara‟da yaĢayan Avusturya Liseliler 10 Ekim Cumartesi akĢamı Bilkent Salus Restaurant‟da bir
araya geldiler.
Gecenin en ilgi çeken konuğu AL (‟41) mezunu Halis S. Tokdemir idi. Avusturya Liseli ilk milletvekili olan
Halis S. Tokdemir 1950‟li yıllarda Avusturya Kız Ortaokulu mezunu kız öğrencilerin erkek tarafında lise
okumalarını sağlayan Milli Eğitim kararında etkin rol almıĢ. Kendisinin ANILAR adlı kitabından bir bölüm:
‘’Okulumuzun renkli öğretmenlerinden biri de, bize lise sınıflarında iken (tahminen 1937-1940) okula gelen Herr Marcel Linguri idi.
Esas branşı felsefe olmakla birlikte Fransızca’ ya da giriyordu. Kendisi aynı zamanda okulun voleybol kaptanıydı. Ayrıca futbol takımını
çalıştırıyor, takımın kaleciliğini yapıyordu.
Marcel Linguri, Türkiye’de ilk askeri tıbbiyeyi kuran İtalyan Ferdi (Ferdinand) Paşa’nın oğluydu. Bizim okuldan mezun olmuş, Jesuit
Cemiyetine intisap edip Viyana’da okul adına üniversitenin felsefe ve teoloji bölümlerini bitirmiş, Türkiye’ye dönüşünde de rahiplikten
çıkarak okulda öğretmenlik yapmayı kabul etmişti. Sonraları bir de Avusturyalı bir kızla evlenerek bir kere daha rahipliğe ters düşen
bir yola girmişti. Onunla arkadaş gibiydik. Zaten lise döneminde de futbol takımında yer alıyorduk.
Ortak hocamız Herr Mack vasıtasıyla Boğaziçi Lisesi’ni kardeş okul ilan etmiştik. Bu okulla sportif faaliyetlerde de bulunuyorduk. İşte
bu cümleden olarak iki okulun takımları hafta sonu maç yapacaktı.
Bizim takımın kalecisi ve kaptanı Herr Marcel idi. Kevork Haybedyan ve Haluk Taumergen bek, ben de sağ haf oynayacaktım.
Sahaya çıktığımızda karşımızda İstanbul karmasını bulmuştuk. Zira karşımızda başta Milli Takımın kalecisi Cihat Arman, beklerde iki
Bülent’ler, forvette ise Salim’ler ve Baba Gündüz’lerden oluşan ve Atatürk’ün emriyle o zamanın İstanbul takımlarından devşirilerek
kurulan Güneş Kulübünün şöhretli ekibi vardı. Santra ile topu ayağımızdan kaptırmış, hemen hemen bir daha da ayağımıza geçirmeden maçı tamamlamıştık.
Doksan dakika içinde tam onyedi gol yemiş ve bir daha da karşılarına çıkmaya tövbe etmiştik.’’
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