NİSAN 2015
EKŞİ SÖZLÜKTE AVUSTURYA LİSESİ

NASIL BİR

İSTERSİNİZ?

elektronik ortamda beş yıldır her ay
düzenli olarak aksamadan bilgisayarlarınıza yollanıyor.
ALD’den duyurularak ALV sitesine link veriliyor, ALV facebook sayfasından yayınlanıyor. Arkadaşlar arasında epostalarla paylaşılıyor. Hasılı tüm Avusturya Liselilere
olabildiğince ulaştırılmaya çalışılıyor…
Bilmem Avusturya Lisesi şemsiyesi altında Andromeda’nın bu kadar uzun süreli bir yayın hayatı olmuş
muydu? İlk sayının üzerinden beş yıl geçtikten sonra
şöyle bir durup sizlere bundan sonra nasıl devam edelim
diye sormayı düşündük.
Siz her ay posta kutunuzda bulduğunuz Andromeda’da
neleri görmeyi istersiniz?
Daha fazla magazin haberleri mi? Sanat bölümü mü?
Sudoku’mu, yoksa çengel bulmaca ilavesi mi? Arkadaşlarınızın kaleme aldığı yazıları mı? Sadece talebelerin hazırlayacağı bir bülten mi? İndirim kuponu mu?
Bol reklamlı sahifeler mi? Yıldız falı mı? Dedikodu haberleri mi? Vefat ilanları mı? ……..
Nasıl bir Andromeda istediğinizi bizimle andromeda@alv.com.tr adresine e-posta mesajı atarak paylaşın.
Beğendiğiniz hususları, beğenmediğiniz kısımlarını
bizlerle açıkça paylaşın. Sizin de bu konuda nasıl bir katkıda bulunabileceğinizi belirtin. Malum, Andromeda ’nın
satırları herkese açık, benim, senin, onun, hasılı
hepimizin nostaljik

’sı bu…

Hadi daha iyi, daha büyük bir zevkle okunacak, bir sonraki sayısı tatlı bir heyecanla beklenecek
’mızı yaratmaya başlayalım…

Yazı Ailesi
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AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI, DEİK, AVUSTURYA KÜLTÜR OFİSİ VE BAKİ BİLGİLİ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN,
ALV ESKİ BURSİYERLERİNDEN GÜLDİYAR TANRIDAĞLI
TARAFINDAN SUNULACAK OLAN ‘’RACHMANINOV ANATOLIAN PROJECT’’ KLASİK MÜZİK KONSERİNDE AVUSTURYA LİSELİLERİ GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYACAĞIZ.
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Bir çoğumuzun 8-9 yıl, bazen daha da uzun süre kapısından girdiği Avusturya Lisesi’ndeki eğitim artık 5 yıl sürüyor. Süresi ne olursa olsun; iş ve sosyal yaşamda disiplin,
çalışkanlık, sorumluluk bilinci ile öne çıkan AL mezunları
arasından bazıları okul ile ilgili düşüncelerini ‘’Ekşi Sözlük’’te paylaşmışlar.
Bakalım, yazılanların hangilerine katılacaksınız……………
''bi defa kiz erkek ayri oldugu icin galiba, yani en azindan benim zamanimda oyleydi, genel bi melankoli durumumuz vardi. ve herseye fazla uzulurduk. simdi bakinca hersey tozpembe gorunuyor ama o zamanlar hep
okulun merdiven boslugundan intihar etmeyi dusunurduk. yine de cok severim. cocugum olsa oraya gonderirim. en azindan ne dedigimizi anlariz birbirimizin.''
''1882de kurulmus osym klavuzu tabiriyle "yabanci dille
ogretim yapan ozel lise". eskiden kiz erkek ayri olup da
sonradan birlestirilen, karakoyun dar sokaklarindan
birinde bulunan, ticaret bolumunun kapatildigi guzide
mekan. genelde giden ogrenciler pek sevmezler, yine
de iyidir. yonetim ve ogretmenler biraz katidir, yine de
iyidir. mekan dardir, ufaktir, yine de iyidir. biraz uzun
surer (lise 4 yil kadar), yine de iyidir... karakoyde dolasa dolasa hayati tanitir, disipline alistirir, istiklalle tanistirir, bilgi verir vs. vs…''
''mezun olmanin tek sartinin ruhsal dengenizin alt ust
olmasindan geçtiği ögretim kurumu. hicbir mezunu
orada okumus olmaktan mutlu degildir,fakat hepsi mezun olduğu icin zil takıp oynar. sekiz senelik bir işkencedir (en azından ben okurken sekiz yıldı)- almanca ile
birlikte ögretilen temel felsefe, "her koyun kendi bacagindan asilir" olmuştur. ögrencilerine istiklal caddesinin
muhtelif cafelerinde ve barlarinda rastlamak mumkundur, genelde biraz zuppe olurlar ama gozlerinde hıncla
karisik bir huzun vardir hep. okulda sevilen hoca sayisi
bir elin parmaklarini gecmez- pek cogu kompleksli insanlardir (en azindan ben okurken oylelerdi)''
''içinde amerikada okuyacaklar için rehberlik bürosu
bulunan ama avusturyada okuyacaklar için böyle bir
imkan sağlanmayan ilginç bir okul.''
''bir daha dunyaya gelsem kesinlikle gitmeyi dusunmedigim ama bir sekilde bana bir takim meziyetler kazandirmis olan okul. seveni az bulunur ama ordan mezun
insanlar yabanci ortamlarda "avusturya liseli" olduklarini belirtmekten yine de gizli bir gurur duyarlar.''

SİZ OLSAYDINIZ NE YAZARDINIZ?????????

