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Müslüman Gençlerden Sosyal 
yardımlaşma projesi
2011 yılında Avrupa 

Gönüllülük Yılı (AGY) 
kapsamında Muslimische 
Jugend Österreich (MJÖ) 
Avusturya’da yeni bir yar-
dım projesini üstlendi. 
“Ramazan Ayı – Sınırsız 
paylaşım“ adlı proje bütün 
Ramazan ayı boyunca de-
vam etti.  MJÖ yetkilileri 
projenin amacının genç-
lerimizin paylaşma ve yar-
dımlaşma bilincini geliştir-
mek olduğunu söylediler.

MJÖ gençleri Avusturya’da 
yetiştirme yurtlarında yok-
sul vatandaşlara yemek 
hazırlayıp dağıttılar. Proje 
dâhilinde MJÖ öğretmen-
leri mülteci merkezlerinde 
sosyal yardımlarda bulun-
dular ve mülteci çocuk-
larına ders verdiler.  Aynı 
zamanda gençler restoras-
yon (yenileme) ve mezarlık 
çalışmalarında yardımda 
bulundular. 250 gencin 
katıldığı proje İGG ve İkti-
sat Bakanlığı tarafından da 
desteklendi.

MJÖ Başkanı Tuğba Şeker, 

“Bu proje Avusturya çapın-
da düzenlenen din ve kül-
türler arası bir çalışma ol-
makla beraber Müslüman 
gençlerin Avusturya’daki 
topluma ve çevrelerine 
karşı olan sorumluluk bilin-
cini geliştirmeyi amaçlıyor”, 
dedi. 

Türk genci 
Tuna’da boğuldu

Düzce Üniversitesi 
Öğrencisi İsa Soner 

Kocakoç,  Tuna nehrinde 
yüzerken boğularak can 
verdi. Viyana’ya Erasmus 
kapsamında 3 aylık staj 
için gelen 20 Yaşındaki 
genç 14 Ağustos Pazar 
günü Tuna nehri kıyısın-
da arkadaşlarıyla gezdik-
ten sonra bir arkadaşıyla 
beraber yüzmek için 
nehre girdi. Bir anda çır-

pınmaya başlayan gen-
ci, arkadaşı kurtarmak 
için çabaladı ama başa-
ramadı. Çevredekilerin 
yardım çabası da genci 
kurtarmaya yetmedi. 

Talihsiz genç iki ay-
dır Viyana’daydı. İsa 
Kocakoç’un cenazesi 
memleketi Ünye’ye gön-
derildi.

Tebrik
Rahma Austria olarak başta Avusturyada yaşayan Müs-
lümanlar olmak üzere bütün İslam âleminin Ramazan 
Bayramını tebrik eder, nice bayramlara sağlık ve esenlik 
içinde erişmemizi dileyip, bayramın bütün insanlığa 
barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederiz.

Rahma Austria

Not: Fitrelerinizi 29 Ağustos Pazartesine kadar 
ulaştırabilirsiniz!!!

İletişim:
Tel: 0699 121 76 264   &  0650 611 16 65
Merkez : Hannovergasse 25, 1200 Wien , 
Şube : Herndlgasse 13/2, 1100 Wien

MÜSİAD AVUSTURYA

Bütün üyelerimizin ve 
İslam aleminin  Ramazan 
bayramını tebrik ederiz.

Friedmanngasse 38-40/5, 1160 Wien
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