
 

 
 
 
 

Köszöntő 
Lezsák Sándor  
a Magyar Parlament alelnöke 
a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány alapítója 
 

 
     Isten hozta Önöket, itthon! Érezzék otthon magukat a 
világ legszebb munkahelyén, nemzetünk házában. Ez a 
ház, a Tisztelt Ház közös otthonunk. 
     Az áprilisi választásokat követően a kétharmados 
parlamenti többséggel új politikai erőtér született. A sikeres 
önkormányzati választás eredményeként megerősödött a 
politikai szövetségi rendszer is, amely a nemzeti 
összefogás és együttműködés új korszakát alapozza meg. 
Ennek az új korszaknak Önök is részesei. Burg Kastl-i 
diákok, nevelők, akik éljenek bár itt a Kárpát-medencében 
vagy a világ bármely táján, összeköti Önöket a közös 
élmény, az eszmélő esztendők sejtelmes világa és most 
ebbe a titokba beavatnak minket is.  
     A befogadó, iskolát teremtő és megtartó Bajor 
államnak, támogatóknak és a magyar közösségeknek 
köszönhetően a Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak 
egyedülálló, történelmi szerepe volt. Bár a Kastli 
gimnáziumot 2006-ban bezárták, mégis a történelmi 
hazánk sorsát formáló feladata tovább él önökben, 
gyermekeikben, unokáikban és mindazokban, akikhez eljut 
a múlt, a nemzeti jövendő érdekében. Nehéz körülmények 
között nevelőként és tanítványként, menekültként és 
üldözöttként, idegen országban, idegen ajkú 
társadalomban hosszú éveken át életükkel és megtartó 
hitükkel, a haza szeretetével és magyarságukkal mutattak 
példát, hogy mit jelent testvérként összefogni, 
együttműködni. Nemzetben gondolkodó kitartásuknak 
köszönhetően ma „Burg Kastl – A magyar örökség része”.  
     A nemzeti összefogás jegyében ez megerősít minket is 
abban, hogy a következetes munka meghozza gyümölcsét 
és Isten kegyelméből marad és lesz magyar nemzetünk – 
a világörökség része.   
 
Lezsák Sándor  
a Magyar Parlament alelnöke 
a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány alapítója 
 
 
 

 
 

 
 

Köszöntő 
Dr. Szilágyi Zoltán 
A Burg Kastl ALUMNI e.V. egyesület elnöke 
 
 
 
Örömmel és meghatottan üdvözlöm Önöket / üdvözöllek 
Benneteket az Országház Főrendi Termében.  
  A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, mint a volt iskolánk 
hagyatékmegőrzője és a Burg Kastl ALUMNI Egyesület - a 
volt Kastli diákok képviseletében - közös rendezvényében 
megemlékezünk és méltatjuk a Burg Kastl Magyar 
Gimnázium és elődjei egyedülálló kulturális és történelmi 
szerepét, amellyel hat évtízeden keresztül  több mint 4000 
magyar fiatalban ültetett el keresztény magyar szellemet, 
magyar identitást, kultúrát és hagyományőrzést. Mind ez 
nem lett volna lehetséges tanáraink, nevelőink önfeláldozó 
életmunkájuk nélkül. Őket illeti az a Magyar Örökség Díja, 
amellyel 2010 júniusában tisztelték meg Magyarországon 
a Burg Kastl Magyar Gimnáziumot. 
  „Burg Kastl - A magyar örökség része” cím késztet 
minket, iskolánk volt diákjait, arra, hogy egy globális 
világban tudatosan magunkban tartsuk magyarságunk 
lángját. A jövő kihívásaival szemben is. Magyarországon 
és világszerte 
 
Dr. Szilágyi Zoltán 
A Burg Kastl ALUMNI e.V. egyesület elnöke 

 
 

 
 

MaJA  -  Múlt a Jövőért Akció 
 

 A Kastli diákság jótékonysági kezdeményezése 
 

A Burg Kastl Magyar Gimnáziumnak legnagyobb 
teljesítménye talán az volt, hogy számos egyedül álló, vagy 
anyagi háttérrel nem rendelkező nyugatra szakadt magyar 
fiatalnak nyújtott otthont, nevelést, érettségihez vezető 
oktatást, megteremtve ezzel számukra az életben való 
érvényesülés lehetőségét. Ennek a missziónak a teljesítését 
viszont nagy részben a nyugati magyarság adakozó 
készségének köszönhetjük.  Most rajtunk a sor, hogy 
segítsünk úgy, ahogy minket is segítettek! 
A MaJA célja a határokon túli magyar iskolák 
magyarságmentő és hagyományőrző missziójának a 
támogatása.  Tavaly a munkácsi Szent István Líceum részére 
indítottunk sikeres adománygyűjtést. Köszönet érte minden 
adakozó diáktársunknak. 
Idén a gyimesfelsőloki Árpád házi Szent Erzsébet Gimnázium 
lesz a kedvezményezett iskola.  
Minden reményünk megvan, hogy a november 1-én induló 
adakozási akció felül fogja múlni a tavalyi sikert. A székely, 
gyimesi és moldvai csángó gyermekeknek szükségük van 
ránk! Figyeld a honlapot, olvasd a hírlevelet és cselekedj 
lehetőségeid szerint. 
A székely. gyimesi és moldvai csángó gyermekeknek 
szükségük van ránk! 
 
Adomanyozásokat köszönettel itt fogadunk: 
 
Németországban: 
Burg Kastl ALUMNI  e.V., 92280 Kastl b. Amberg 
Németországon belül: Deutsche Bank – Filiale Frankfurt/M  
Konto-Nr.:  229415500     BLZ:  50070024 
Külföldről:  Deutsche Bank  
IBAN: DE19 5007 0024 0229 4155 00 
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDBFRA 
 
Magyarországon: 
Jókay Alapítvány 1221 Budapest 
Gerinc  utca 83. 
Bankszámlaszám: 10918001-00000015-74190009 
 
Kérjük minden esetben megjelölni az adományozás célját. 
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