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Tisztelt hölgyeim és uraim, 
Tisztelt vendégeink és barátaink, 
Liebe Gäste und Freunde, 
Kedves iskolatársaim, „kastlisok“, 
 
Engedjék meg / engedjétek meg, hogy a mai felemelő ünnepséget a hála és a köszönet szavaival 
zárjam. Mert csak ez marad csak hátra. Mert valakitől hallottam, hogy a köszönet és a hála a szív, a 
lélek mosolyai! 
 
Hálát adok mindazoknak, akik ezt a megható rendezvényt, amellyel volt iskoláink munkásságát 
ismertettük, lehet övé tették. 
 
Köszönetem Lezsák Sándornak, a Magyar Parlament alelnökének és a Lakiteleki Népfőiskola 
alapítójának, mert önzetlenül felajánlotta volt iskolánk szellemi örökségének megőrzését és tárgyi 
hagyatékának kiállítását az utókor számára. 
 
Hálával tartozom Lezsák Sándor és a Burg Kastl ALUMNI szervező bizottságainak fáradhatatlan 
munkájáért, amellyel sikerült közös megemlékezésünket a Magyar Nemzet Házában, a Magyar 
Parlamentben, a Szent Korona közvetlen közelségében megtartanunk! 
 
Hálát adok Magyarországnak, hazánknak, a Burg Kastl Magyar Gimnázium egyedülálló magyarságőrző 
elismeréséért. 
 
Hálám, a Burg Kastl ALUMNI Közösség hálája, volt tanárainkat és nevelőinket illeti, azok akik itt lehetnek 
ma velünk, azok akik ma már sajnos nincsenek közöttünk, önfeláldozó és fáradhatatlan munkájukért. 
Őket illeti a Magyar Örökség Díja, amellyel 2010 júniusában tisztelték meg Magyarországon a Burg Kastl 
Magyar Gimnáziumot! Ök. adták nekünk diákoknak azt a szellemet, lelkesedést és életkedvet, amelyet 
önök élhettek át rendezvényünkön a mai nap! Köszönetünk Éva néninek!    
 
Köszönetünk, hálánk Kastl-nak, Bajorországnak, Németországnak, akik minket, diákokat és 
családjainkat befogadtak, és nem csupán fedelet adtak fejünk fölé, hanem igazi otthont nyújtottak 
nekünk! 
Herr Bürgermeister, dieser Dank gilt auch Ihnen und Kastl, die uns, damals wie heute, eine zweite 
Heimat gegeben haben. Noch heute nennen wir uns, Schüler des Ungarischen Gymnaisums, wenn wir 
von unserer Schule sprechen, „kastlis“ – „Kastler“! 
 
Köszönetünk a Burg Kastl Magyar Gimnázium és elődjei minden barátjának, támogatójának, magyarnak- 
németnek-amerikainak, egyházi vagy világi szervezetnek és egyesületnek (pl. Cserkészet), több ezer 
szülőnek a föld minden részén, akik lehetővé tették volt iskoláink működését 60 éven keresztül.. 
 
A Burg Kastl ALUMNI egyesület hálával tartozik mindazoknak, akik szeretettel, lelkesedéssel, 
bizalommal, türelemmel, alázattal és jó kedvvel támogatják munkánkat a múltunk megőrzésében, a 
diákok közti kapcsolatok megerősítésében és a jövő felé vetett segítő munkánkban, amellyel azt 
szeretnénk visszaadni arra rászoruló magyar intézményeknek, amit mi oly nagylelkűen kaptunk a múlt fél 
évszázadban. 
 
Nem utolsó sorban, köszönöm nektek, ALUMNI-soknak, volt kastlisoknak, hogy lelketekben hordozzátok 
volt iskolánk szellemi hagyatékát, magyar identitásunkat, kultúránkat és hagyományőrző képességünket! 
Ez jellemzi ma is közösségünk lényét! 
 
„Burg Kastl – a magyar örökség része“.  E cím késztet és kötelez minket arra, hogy egy globális világban 
tudatosan magunkban tartsuk magyarságunk lángját.  
A múltra való tekintettel. 
A jövö kihívásaival szemben. 
Magyarországon! 
Világszerte! 
 
 



 


