
 

 
TÉLI HÍRLEVÉL 

2014 - 2015 
 

Az ALUMNI Vezetősége sok szeretettel kíván minden volt 
kastlis diáknak és szeretteinek  

 
EGÉSZSÉGBEN, BÉKÉBEN,  SZERETETBEN 

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG  
BOLDOG ÚJ ÉVET! 

 
Jelen Hírlevelünkben a következőkről értesülhetsz: 
 

1) Mit csináltunk 2014-ben és mit tervezünk 2015-re? 
2) MAJA – Adakozási felhívás a Rimaszombat-i Református Gimnázium javára 
3) Véleménykutatási téma –sorozat  / Ötletek, javaslatok a vezetőség munkájához 
4) ALUMNI tagsági díjak 

 
 

1 Mit csináltunk 2014-ben és mit tervezünk 2015-re? 
 
Az Alumni rendezésében 2014 kimagasló eseménye kétség kívül a májusi, 
lakiteleki ÖSSZETARTOZÁS-ÖSSZETARTÁS című  rendezvény volt, 
melyről első, Nyári Hírlevelünkben részletesen beszámoltunk (reméljük mindenki 
megkapta az e-mail címére). A rendezvény időben sajnos túl közel esett a kastli  
pünkösdi osztálytalálkozókhoz, de a dátumot a lakiteleki programegyeztető 
bizottságtól kaptuk és sajnos más alternatíva nem volt. Ezért az Alumni vezetősége nem 
tudott kellőképpen Kastlban jelen lenni, ill. a szervezésbe besegíteni, ami némi jogos 
kritikára is okot adott. 2015-ben ez már nem lesz gond, hiszen a közgyűlésen 
megszavaztuk, hogy noha jubileumi találkozókat csak 5 évente rendezünk Kastlban, 
pünkösdkor minden évben lehetőségeink szerint hozzájárulunk az osztálytalálkozók 
kellő keretének megteremtéséhez.  
 
Novemberben két németországi törzsasztal is volt, Nürnbergben Katona Ágnes 
segítségével és Münchenben Raffay Zsanett szervezésében.  
 
Az elmúlt év folyamán az 3 alkalommal tartottunk vezetőségi munkagyű lést .  A  
kellemeset a hasznossal összekötve tavasszal nem Budapesten, hanem Kozsóék (dr. 
Kovács Zsolt és felesége Incike) meghívására Szentesen jöttünk össze egy hétvégi 
munkagyűlésre. Ezeken a gyűléseken állandó napirendi pont volt a Németországi 
Magyar Gimnázium esetleges újraindítása, legyen az Kastlban vagy 
Németország bármely pontján. 2014-ben is több kísérletet tettünk annak érdekében, 
hogy az Alumni által támogatott projekt („Burg Kastl-Híd a hazatéréshez”) a 
döntéshozó körökhöz eljusson. Ami különben meg is történt, de érdembeli választ eddig 
még nem kaptunk. 
 
 



A 2015/16-ös év programjának összeállításához szeretnénk a véleményeteket 
kikérni, azaz olyan rendezvényeket szervezni, melyekre szívesen eljöttök/elmentek, netán 
már régóta vágytok, stb. Egy szóval: veletek együtt eldönteni, hogy miből álljon 
közösségi programunk, amennyiben az lehetőségeinket nem haladja meg. Ennek 
érdekében dolgoztuk ki a 3.  pontban lévő motivációs téma-sorozatot. Kérjük 
olvassátok át! 

 
 
 
 

2. MAJA  -  A MÚLT A JÖVÖÉRT AKCIÓ 
“SEGÍTSÜNK, AHOGY MINKET IS SEGÍTETTEK!” 

 
A kastli diákok jótékonysági  kezdeményezése 
(a Burg Kastl ALUMNI e.V. szervezésében) 

 
ADAKOZÁSI FELHÍVÁS 

A RIMASZOMBATI TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS 
GIMNÁZIUM  javára 
 (Rimaszombat-Felvidék) 

2015. január 1 és március 30 között 
 
Nagy lelkesedéssel és szeretettel hirdetjük meg az immáron negyedik adakozási 
kampányunkat. A Kárpátmedencét majdnem, hogy megkerülve, Kárpátalja, Erdély és a 
Délvidék után, idén a Rimaszombat-i TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS 
GIMNÁZIUM-ra esett a választás (www.tmrg.sk). 
 
Úgy gondoltuk, hogy a három római katolikus vezetés alatt álló oktatási és nevelési 
intézmény után, névlegesen: a munkácsi Szent István Líceum, a csángóföldi Szent 
Erzsébet Katolikus líceum, a muzslyai Emmausz Kollégium, eljött az ideje egy 
protestáns iskola támogatására, hiszen Kastlban is az ökuménia jegyében zajlott vallási 
nevelésünk. 
 
Ez év tavaszán Benkő Sándor, Jókay Károly és jómagam személyesen mértük fel az 
iskola szükségleteit, megismerkedtünk az igazgatósággal és néhány tanárral, láttuk a 
gimnázium lüktető életét, hallottunk az iskolai élet örömeiről és gondjairól. Sebők Attila 
igazgató közlése szerint, legnagyobb gondjuk az épület karbantartása, a osztálytermek 
korszerűsítése, tehát ama fizikális körülmények megteremtése, melyben a gyermekek és 
fiatalok biztonságban, egészséges körülmények között tanulhatnak az intézményben. 
Hogy a mai Szlovákiában mennyire fontosak a magyar nyelv és kultúra megtartására 
fenntartott iskolák, azt nem kell bizonygatni. A Tompa Mihály Református Gimnázium 
erős pillére a felvidéki magyarság jövőjének. Megérdemelnek minden támogatást, 
segítséget munkájukhoz. Bízunk abban, hogy idei gyűjtő kampányunk is legalább olyan 
sikeresen fog zárulni, mint az előző három.  
 

NE ENGEDD, HOGY ELNÉMULJON A MAGYAR SZÓ 
A FELVIDÉKI MAGYAR DIÁKOK AJKÁN! 

  
Adományaitokat a következő bankszámlákra fizethetitek be, illetve utalhatjátok 
át: 
  
 



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 
  
PAY PAL befizetési oldal a honlapon! 
Fontos: Közleménynek a „Rimaszombat” szót írjátok be! 
 
PD1. Köszönjük Pósa Juditnak a kapcsolatteremtés lehetőségét. 
PD2. A rimaszombatiak beszámolója a májusi lakiteleki ÖSSZETARTOZÁS-
ÖSSZETARTÁS találkozóról: http://tmrg.sk/?p=654 
 

 
3.  Véleménykutatási kérdéssorozat 

Ötletek, javaslatok a vezetőség munkájához 
 

Milyen rendezvényeket, projekteket  látnál szívesen az Alumni tervei közt? 
 

a. Jubileumi iskolatalálkozók 5 évente Pünkösdkor Kastlban 
b. Logisztikai besegítés a minden évi Pünkösdi osztálytalálkozókra 

Kastlban 
c. Tematikus találkozók Lakiteleken (irodalomi, társadalomtudományi, 

egészségügyi, népművészeti, zenei, gasztronómiai, stb. témákban) és 
milyen gyakorisággal? 

d. Közös program a MaJa keretében támogatott iskolákkal  
e. Kastlis szilveszteri bulik Budapesten 
f. Nyári találkozók a Balatonnál 
g. Vacsorával egybekötött, zenés dunai hajókázás Budapesten Szent 

István napján, azaz augusztus 20-án. 
h. Farsangi bálokon való csoportos részvétel Budapesten vagy bármelyik 

magyar bálon Nyugat-Európában. 
i. Iskola-kirándulások Magyarországon vagy a határon túli vidékekre 

(Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék,  Burgenland) 
j. Törzsasztalok Budapesten és más városokban világszerte 
k. Csere-akciók (pl. stuttgartiak meghívják a bernieket, budapestiek  a 

bécsieket) 
l. Emlékszoba fejlesztése Lakiteleken 
m. Emlékszoba megszervezése es berendezése Kastlban 
n. Honlapunk korszerűsítése 
o. A KastlNet további fejlesztése 
p. Egy igazi kastlis adatbázis létrehozása 
q. Könyv indítványozása ( regény? élménybeszámoló? dokumentum?) a 

Németországi Magyar Gimnázium(ok)ról. 
r. Film (dokumentum? játékfilm a fenti témában. 
s. SAJÁT ELKÉPZELÉSEDET ÍRD IDE 



 
Kérjük írd meg azt is, hogy miben és  mennyire tudnál segíteni a kivitelezésben. 
Válaszaitokat, teljesen kötetlen megfogalmazásban, szíveskedjetek minél 
hamarabb, pontosan január végéig a kastlalumni@gmail.com címre elküldeni. 
Előre is köszönjük!! 
 

 
4.    ALUMNI tagsági díjak 

 
Egyesületünknek pillanatnyilag 173 tagja van. Sokan közületek idén csatlakoztak 
szép számban a különböző rendezvényeinken, mint pl. Pünkösdkor vagy a 
törzsasztalok alkalmából. Hálásan köszönjük bizalmatokat munkánkban és 
felkérünk Benneteket, hogy kapcsolódjatok be aktívan egyesületünk munkájába, 
életébe! Minden segítő kézre, ötletre és hozzájárulásra szükségünk van! Egy 
egyesület csak az aktív tagjainak köszönheti jogosultságát és megmaradását! 
 
Sokan közületek azonban „elfelejtették” befizetni (nem csak) idei tagságdíjukat. 
Szeretnénk felkérni Benneteket, hogy elmaradott tagságdíjaitok befizetését 
„pótoljátok” be. A már fenn megadott bankszámlákra átutalhatjátok a hiányzó 
díjakat illetve már a 2015-ös díjat is! Évi 20.- Euro tagságdíj nagy támogatást 
jelent rendezvényeink megszervezesében. 
 
A honlapunkon külön feltüntetjük tagjaink nevét. Reméljük ez ösztönöz más volt 
kastlist is arra, hogy belépjen egyesületünkbe! 
 
Amennyiben valami kérdésetek volna a tagsággal kapcsolatosan, kérünk 
foduljatok bizalommal e-mailen pénztárosunkhoz, Szilágyi Zoltánhoz a 
zoltan1953@googlemail.com címen. 
 
 
 
Kastlis baráti szeretettel üdvözöl mindenkit,  
az Alumni Vezetősége,  
 
Diego-Fedor Aliz – Elnök 
Jókay Károly – Alelnök 
Szilágyi Zoltán – Pénztáros        
és 
Almay Béla, Benkő Sándor, Bor Ági, Dezasse Miklós, Fodor László, Kovács Zsolt 
és Tarnai László vezetőségi tagok. 
 

 
A RIMASZOMBATI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM DIÁKJAI 

NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK ADOMÁNYODAT! 


