Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, Beyaz Rusya'da folklor festivalinde düzenlenen yarışmada gururumuz oldu

ÖKSEM, folklorumuzla
dünya üçüncüsü oldu
Orak Kültür Sanat ve Eğitim
Merkezi (ÖKSEM), Beyaz
Rusya’da katıldığı yarışmada
dünya üçüncülüğü elde etti.
Beyaz Rusya’da (Belarus)
gerçekleştirilen International
Festival of Popular Arts “The
Wreath of Friendship” folklor
festivalinde, ülke kültürlerinin
yansıtıldığı, dostluk
çelenklerinin ve sahne
perform anslannın
değerlendirildiği yarışmada,
ÖKSEM ekibi büyük başarı
kazandı. 19 ülkeden 29
yabancı grup ve yerel
gruplarla birlikte toplamda 34
grubun yer aldığı festival
organizasyonu, çok geniş
kapsamlı ve muhteşemdi.
Bobruisk Belediye
Başkanı ’ran başkanlık ettiği
organizasyon komitesi,
festivale çok büyük bir bütçe
ayırdı. Açılış ve kapanış
gösterilerinin gerçekleştiği
buz pistinin üzeri kaplanıp,
çok büyük bir sahne kurularak
mükemmel bir ses, ışık ve
slayt gösterileri ortamında
7500 kapasiteli spor
kompleksi Bobruisk
Arena’da sahne alan ÖKSEM
ekibi, büyük coşku ve alkışlar
eşliğinde gösterilerini
gerçekleştirdi. Gösteriler
esnasında dev ekranda
KKTC’nin tanıtım videoları
gösterildi. Çeşitli bölgelerde
yapılan gösterilerde ÖKSEM
üç farklı program ve farklı

kostümleri ile Kıbrıs
kültürünü ve danslarını
Belarus ve diğer ülke
ekiplerine tanıttı.
Tema: Kıbrıs'ta barış,
dünyada barış

Bobruisk Belediye Başkanı,
organizasyon komitesi ve tüm
katılımcı ülke liderlerinin
katıldığı basın toplantısında,
ülkeler kendilerini tanıtma
fırsatı bularak dostluk
mesajları verdi. Belarus basını

ekibe ayrı ilgi gösterdi.
Her ülkenin kendini tanıttığı
ve kendi temasını ortaya
koyduğu resmi toplantıda
OKSEM’in teması, “Tüm
dünya kültürlerinin ve
devletlerinin barış içinde
birlikte yaşamaları, savaşların
ve acıların olmadığı bir
dünyada barışın var olduğu,
Kıbrıs'ta barış dünyada barış”
oldu. Halk dansları, kına
programı, ülke standında
sergilenen tanıtım broşürleri,
yiyecekler, tatlılar ve içkiler

ilgi odağı oldu.
Gezm e fırsatı da buldular

Lenin Meydanı’nda açık
sahnede yabancı gruplar, yerel
gruplar ve pop yıldızlarının da
katıldığı gösteriler sonunda
dakikalarca süren muhteşem
havai fişek ve lazer
gösterilerini inanılmaz bir
halk kalabalığı izledi.
Çocuk ve gençlik
programlarını, konserleri,
sokaklarda kurulan sergi,
çeşitli stantlan izleyen

ÖKSEM, bir gün de başkent
Minsk’e gezi düzenleyerek
Bağımsızlık Meydanı,
hükümet binaları. Kırmızı
Kilise, belediye binası,
valilik, Holy Spirit Kathetrali,
tarihi binalar, Belarus Devlet
Üniversitesi, Ortaçağ Şehri
Minsk, Great Patriotic Savaş
Müzesi ve Milli Kütüphane’yi
ziyaret etti. ÖKSEM gençleri
aynca Belarus Hotel’in 21.
katında öğle yemeği yiyerek
Minsk şehrini izleme ve alış
veriş yapma imkânı da buldu.

Festivale, Polonya, Rusya,
Slovakya, Amerika, Türkiye,
Ukrayna, Estonya, Beyaz
Rusya, Bulgaristan, Bosna
Hersek, İspanya, Kazakistan,
Çin, Kolombiya, Küba,
Letonya, Meksika, Kanarya
Adaları’nın yanı sıra bu
festivale Kuzey Kıbrıs'tan,
Kafile başkanlığını Ahmet
Özçaylı’nın yaptığı, 21 dansçı
ve 4 yöneticiden oluşan
Orak Kültür Sanat ve Eğitim
Merkezi (ÖKSEM) ilk kez
katıldı.

Mücahitler Bandosu’nun 50. yılı
dolayısıyla konser düzenlendi

Personele, onur
belgesi verildi
Mücahitler Bandosu’nun 50’nci kuruluş yıldönümü
dolayısıyla bandoda görev yapan eski mücahit
bandocular ve Güvenlik Kuvvetleri Bando
Komutanlığı personeli geçtiğimiz gün “50’nci Yıl
Bando Konseri Programı” düzenledi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan
yazıh açıklam ada Mücahitler Bandosu’nun 1965
yılında Şef Zeki Taner ve arkadaştan tarafından
kurulduğu, müh mücadele yıllannda Kıbns Türk
halkının moralinin yüksek tutulmasına, milli birliğin
ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunduğu
ifade edildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda
düzenlenen konserde, bandoda görev alan personele
50’nci yıl anısına onur belgesi verildi.
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