TEMMUZ 2012
‘’BÇİ’’ SERTİFİKALARI VERİLDİ
ALD Kadın Platformunun 2008’den bu yana yürüttüğü sosyal sorumluluk
projesi
‘’Ben
Çalışmak
İstiyorum’’un bu yılki bölümü 31 Temmuz Salı günü katılımcılara sertifikalarının verildiği bir toplantı ile sona
erdi.
Erzurum, Kars, Bitlis, Erzincan ve Kahramanmaraş Üniversitelerinden gelen
14 kız öğrenci AL’lilerin üst düzey
yönetici veya firma sahibi oldukları
firmalarda staj yaptılar, Cumartesi günleri Kadın Platformu ve Kadir
Has Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan kişisel eğitim programlarına ve
Pazar günleri ise kültür gezilerine katıldılar.
Çekinerek geldikleri İstanbul’dan ayrılırken hepsi daha kendilerine
güvenli, okul sonrası için hedeflerini oluşturmuşlardı.

AVUSTURYA LİSELİLER BODRUM’DA BULUŞTU
13 Temmuz 2012 Cuma akşamı
Bodrum’da düzenlenen yemekte
AL’li ler bir araya geldiler. Gümbet
Eken Resort’ta gerçekleşen yemeğe
yaklaşık 30 kişi katıldı. Güzel bir
rastlantı olarak beş arkadaşımızın
doğum gününün bu akşam olması
toplu bir kutlamaya neden oldu.
AL’liler Müfide Eken (AL’67) ve Razi
Eken’in her zamanki konuksever ortamında birlikte olmanın
keyfini çıkardılar.
20 Ağustos’ta yine Bodrum’da yapılacak yemekte birlikte olabilmek dileğiyle……..

SEN JORJ’DA GUSTAV KLİMT
Bir süredir yenilenme ve değişim içinde
olan ve 140.’ıncı yılını kutlayan Sen Jorj
Avusturya Hastanesi kültür etkinliklerine
ev sahipliği yapmaya başladı. Sergi ve
ALEV LİSESİ YENİ İNŞAATI HIZLA DEVAM
oda müziği konserleri olarak düşünülen
EDİYOR
etkinliklerden ilki bir sergi oldu.
Yeni okul döneminde kullanılmaya başlaDaha önce Avusturya Kültür Ofisi’nde
nacak olan yeni Özel ALEV Lisesi inşaatı
gerçekleşen Gustav Klimt afiş sergisi
son hızla ilerlemektedir.
13 Temmuz 2012 Cuma günü hastanede açıldı. Sergi, sanatçının eserleri ve
Bu yıl 6.dönem mezunlarını veren Özel
Viyana’nın modern ve büyüleyici döneALEV Lisesi’nin yeni binası büyük bir
mine ait afişlerden oluşmaktadır.
emek ve destek sonucu tamamlanmakta
01 Ekim 2012 tarihine kadar sergi ziyaolup, 2012-2013 eğitim yılından itibaren daha modern bir ortamda
ret edilebilinir.
genç nesilleri yetiştirtmeye devam edecektir.
Özel ALEV Lisesi, beş yıllık lise eğitimini bitiren 6. Dönem mezunları 25 Haziran 2012 Pazartesi günü gerçekleştirilen Mezuniyet Töreni ile diplomalarını
aldı.
BİR TEKNE GEZİSİ DAHA GERİDE BIRAKILDI
Yaz aylarında Avusturya Liseliler Derneği’nin
düzenlediği tekne gezileri devam ederken, ikincisi 17.07.2012 Salı günü gerçekleşti.
Tıpkı ilki gibi kalabalık ve keyifli geçen gecede
Avusturya Liseliler, keyifli bir Boğaz akşamında
kimi zaman hareketli müzik eşliğinde dans ederek, kimi zaman koyu sohbetlere dalarak geceyi
tamamladılar.
Uzun zamandan beri bir araya gelme şansı olamamış AL’liler, ALD’nin etkinliklerinde bu eksiği
gidermiş oldular.
BORUSAN CONTEMPORARY’DE BİR AVUSTURYALI
Avusturyalı sanatçı Gerwald Rockenschaub’un Türkiye’deki ilk sergisi
4to2floors Borusan Contemporary’nin ikinci ve dördüncü katlarında.
Sanatseverleri Perili Köşk’ün mimari özellikleriyle diyaloğa sokan, onlara mekân ve eser ilişkisinde farklı yorumlama olanakları sunan sergi
2Eylül 2012 tarihine kadar açık.
BİZE ULAŞIN
ALV Müdürlüğü: Dilek AZİZOĞLU(0212)2923970 dazizoglu@alv.org.tr
ALV Genel Sekreter: Fethullah Açıl (0216)4358554 facil@alv.org.tr
ALEV: (0216)435 8350 www.alev.k12.tr
Kurucu temsilcisi: Selman BEHMUARAS
Genel Müdür: Selman BEHMUARAS sbehmuaras@alev.k12.tr

İRAN LEOPARI VE TELLİ TURNA ALEV İLKÖĞRETİM KORUMASI
ALTINDA!
14 Haziran 2012-Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi tüm doğaseverlere kapılarını yıllardır açıyor. Orada birçok
hayvan türü beslenmek ve bakılmakla
kalmıyor, aynı zamanda da nesli tükenmek üzere olan türler
korunuyor.
Özel ALEV ilköğretim Okulu
ise bu yıl İran leoparını ve
telli turnayı evlat edindi.
Toplanan bağışlar sayesinde
onların bakımları yapılacak
ve barınakları yenilenecek.
ALD KOROSU KONSER HAZIRLIĞINDA
28 Mayıs 2012 tarihinde KASEV Tuzla Huzurevi’nde, huzurevi
yararına bir konser veren ALD Kartçınar
Türk Musıkisi Korosu yeni bir konsere
hazırlanıyor.
Geliri bu defa Avusturya Lisesi’nde gereksinim duyan öğrencilere verilecek olan
konser 18 Eylül Salı akşamı Hekimbaşı
Salih Efendi Yalısı’nda gerçekleşecek.
Yeni konsere yenilenmiş bir repertuar ile
çıkmayı hedefleyen koro, sıcak yaz günlerine ve tatillere karşın her Çarşamba
günü çalışmalarını devam ettirmekte.
Davetiye temini Avusturya Liseliler Derneği ve Avusturya Liseliler Vakfı’ndan
yapılabilir.

