KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.04.2013–07.04.2013
Strasbourg ile Kayseri Kardeş Şehir oluyor!
Đki şehir arasında yürütülen ortak çalışmalar devam ediyor.
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Strasbourg ile Kayseri arasında imzalanan Kardeş Şehir anlaşması çerçevesinde iki şehir arasında
yürütülen ortak çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 15-24 Mart tarihlerinde Strasbourg'ta
gerçekleşen çalıştayın sonuç bildirgesi düzenlenen resepsiyonla açıklandı.
Avrupa Konseyi'nin kuruluş kararının imzalandığı salonda gerçekleşen resepsiyona; Türkiye
Strasbourg Başkonsolosu Serdar Cengiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi
temsilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Ortaköylüoğlu ile Kültür ve Sosyal Đşler Daire
Başkanı Oktay Durukan, Strasbourg Belediyesi'nden başkan yardımcıları ve bürokratlar, Türk-Fransız
Đşadamları Derneği (UNEFT) Başkanı Murat Ercan başta olmak üzere Fransız, Alman ve Türk öğretim
görevlileri, Fransız Mimarlık Fakültesi'nden ve Kayseri'den öğrenciler katıldı.
Resepsiyonda çalıştayın sonuç bildirgesi açıklanırken aynı zamanda Türk ve Fransız öğrencilerce
yapılan ortak çalışmalar sergilendi.
Ayrıca Kayseri ile Strasbourg arasında Ekim 2010'da imzalanan işbirliği protokolü de resepsiyonda
değerlendirildi ve tarihi dokunun korunması, toplu ulaşım, kültür - sanat ve sosyal faaliyetler başta
olmak üzere önümüzdeki süreçte yapılması planlan ortak çalışmalar ele alındı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12146
Erişim Tarihi: 08.04.2013

Erciyesspor'a destekler artıyor!
Erciyesspor şampiyonluğa yaklaştıkça destekler artıyor
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Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Durdu HAVUR yaptığı bir basın açıklamasıyla
Şampiyonluk yolundaki Erciyesspor'a yapılan destekleri değerlendirdi.HAVUR;
''Erciyesspor şampiyonluğa yaklaştıkça şehrimizden gelen destek oranında bir artış gözlemlenmiş
fakat bu durum henüz yeterli seviyeye gelmemiştir.
Dernek olarak yaptığımız maddi katkı çağrısına Balıkesirli bir iş adamından sonra şehrimizin gururu
olan sayın Hacı Boydak da katılarak takımımızın Denizli deplasmanı masraflarını karşılamıştır.
Kendisine, yaptığımız çağrıya olumlu cevap verdiği için teşekkür ederiz.
Bilindiği gibi daha önce de Kayseri'de çelik kapı imalatı yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen
Balıkesirli bir iş adamı Erciyessporun şampiyonluğu halinde 110.000 Euro ve gol kralının takımımızdan
çıkması halinde de 15.000 Euro prim vadetmişti.
Dernek olarak OSB, KSO, KTO ve şehrimizin ileri gelen firmalarına yaptığımız başvurular sonuç
vermeye başlamıştır. Diğer kuruluşlardan yine Erciyesspor için bir destek geleceği kanaati
taşımaktayız. Ayrıca taraftar ürünleri konusunda da desteklerini bekliyoruz.
Ligin boyunun kısaldığı bu günlerde sağlanacak birliktelik daha güçlü bir Erciyesspor için çok
önemlidir. Eğer birileri Erciyesspor için bir katkı yapmayı düşünüyorsa işte o gün, bugündür.
Tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya çağırıyoruz. '' dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=12147
Erişim Tarihi: 08.04.2013

