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Kedves kastlis barátunk! 
 
Jelen Hírlevelünkben a következőkről értesülhetsz: 
 

1) Pünkösdi osztálytalálkozások Kastlban  
2) Adakozási felhívás a Rimaszombat-i Református Gimnázium javára 
3) Márciusi Vezetőségi gyűlés 
4) Véleménykutatási téma –sorozat  / Ötletek, javaslatok a vezetőség 

munkájához 
5) Tagsági díjak 

 
 
 

1) 
Idén Pünkösdkor, azaz május 23. és 24.-én, ahogy azt már a Téli 
Hírlevelünkben is jeleztük, az Alumni Vezetősége logisztikai segítséget nyújt az 
osztálytalálkozók megtartására. Szilágyi Zoli, Szilágyi Zsuzsi és Schmidt Karcsi 
(Frankfurtból) vezetőségi tagok,  valamint Müller Gyuri (Kastl) a főrendezők és 
mindent elkövettek, hogy az idén Kastlba zarándokoló régi diákok kellő 
körülmények között találkozhassanak és ünnepeljenek. Erről külön hírlevélben és 
a honlapon is (www.kastlalumni.eu) tájékoztatást kapott az Alumni közösség. 

 
2)       

Május 31.-én véglegesen lezárjuk a Rimaszombat-i Tompa Mihály Református 
Gimnázium javára szóló adománygyűjtési akciót. Máris köszönetet mondunk 
azoknak a kastlisoknak, akiknek a szívében visszhangra talált a MaJA (Múlt a 
Jövőért Akció – A kastli diákok jótékonysági kezdeményezése) felhívása. Utólsó 
felhívást intézünk minden régi diákhoz: „Segítsetek, ahogy minket is segítettek!   
Mint mindig, 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! Szívesen küldünk 
„Spendenquittung”-ot; kérjük adjátok meg postai címeteket! 
 
 

 
3. 

 
Március 14-én az Alumni vezetősége Budapesten,  Jókay Károly és Szilvi 
otthonában tartotta meg munkagyűlését, mely alkalomra Szilágyi Zoltán 
pénztárosunk és Dezasse Miki vezetőségi tagunk is „berepült” Németországból. Mint 
mindig, számos napirendi pont volt az agendán: Pünkösd 2015 szervezése, 
emlékszoba berendezése Kastlban, új Németországi Magyar Gimnázium 
létrehozása, a MaJA program átgondolása, egy Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas 
kérvényezése, nyári találkozó a Balatonnál, szilveszteri kastlis buli Budapesten, a 
honlap átdolgozásának szükségessége, egy kastlis adatbázis megszervezése, 
lakiteleki program tervezése, tagsági díjak aktiválása, törzsasztalok szervezőinek 
bevonása és még sok-sok elképzelés, terv felvetése, illetve az is, hogy hogy tudnánk 
munkánkat optimizálni.   
Minderről írásban beszámolni ugyancsak hosszadalmas lenne, de ha bárkinek 
bármilyen kérdése, javaslata, megjegyzése lenne valamelyik témával kapcsolatosan, 
úgy vegyétek fel a vezetőséggel a kapcsolatot a kastlalumni@gmail.com e-mail 
címen és szívesen válaszolunk, ill. megosztjuk veletek a rendelkezésünkre álló 
információt. 
 
A következőkben megismételünk két pontot, melyet a 2014-2015-ös Téli Hírlevélben 
is közöltünk, de amelyekre nem kaptunk igazán érdembeli válaszokat, ill. reakciókat.  
Talán most nagyobb szerencsénk lesz! 
 

4) 
 

Véleménykutatási kérdéssorozat 
Ötletek, javaslatok a vezetőség munkájához 

 
Milyen rendezvényeket, projekteket  látnál szívesen az Alumni tervei közt? 

 
a. Jubileumi iskolatalálkozók 5 évente Kastlban 
b. Logisztikai besegítés a minden évi 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 
….etc, etc, etc.  

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

 
5)  

TAGSÁGI DÍJAK 
 

Sokan közületek „elfelejtették” befizetni (nem csak) idei tagságdíjukat. 
Szeretnénk felkérni Benneteket, hogy elmaradott tagságdíjaitok befizetését 
„pótoljátok” be. A már fenn megadott bankszámlákra átutalhatjátok a hiányzó 
díjakat 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 
forduljatok 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, Tarnai 
László és Kovács Zsolt vezetőségi tagok. 
 

ÉS NE FELEDD:  
A RIMASZOMBATI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM DIÁKJAI NEVÉBEN 

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK ADOMÁNYODAT! 
 


