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2019 június 8 + 9 (+ 10)     Kastl 
 

	
Kedves Kastlis Diák, 
 
A Burg Kastl ALUMNI e.V. vezetősége nevében 2019 június 8 + 9 –én szeretettel 
várunk a volt kastli diákok hagyományos pünkösdi találkozójára.  
 
Volt iskolánk területe építkezés alatt áll, így sajnos idén nem tarthatjuk meg 
hagyományos találkozásunkat és müsorunkat a vár belsö udvarában. 
 
2019 Pünkösdi napokra sikerült azonban lefoglalnunk a „Steinstadel” épületet, Kastl 
község kultúrközpontját.  
 
A „Steinstadel” alkalmas találkozási (ülö)helyet nyújt 120 – 140 személy számára. 
Ételröl + italról és megfelelö berendezésröl Pünkösdi ünnepségünk keretében 
gondoskodunk! 
 
Mellékeljük a „Steinstadel” pontos elhelyézését közvetlen a Lauterach patak mellett, 
a falú közepén, Braugasse 1-es szám alatt, közvetlenül a volt postahivatallal 
szemben létezö parkolóhely mögött 
 
 

 
 
Kastlis szeretettel, az Alumni elnökség és rendezöség nevében 
 
Szilágyi Zoltán 
Müller György Sr. 
Schmidt Károly 
 
A továbbiakban ismertetjük a két napos találkozó tervezett programját és reméljük, 
hogy alkalmunk lesz személyesen köszönteni Benneteket idén Pünkösdkor!  
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PÜNKÖSDI PROGRAM 
2019. június 8 + 9  (szombat-vasárnap)  

   2019. június 10      (hétfö – nem-hivatalos finálé) 
 
2019. június 8. (szombat), 12:00 - ...             Helyszín: Steinstadel 
 
Ø 13:00  Zászlófelvonás és rövid ünnepélyes megnyitó (Burg Kastl ALUMNI)  
 
Ø 13:15 - ...  A megnyítót követően lehetőségünk nyílik arra, hogy ételek, lángosok 

és frissítők (üdítő, sör, bor, pálinka –ebben a sorrendben!) kíséretében, jó 
hangulatban találkozzunk, nosztalgiázzunk és megtekintsük Müller Gyuri  

     faragásaiból készített kiállítást. 
 
 
2019. június 9. (vasárnap), 10:00 - 17:00   Helyszín: Steinstadel 
 
Ø 10:00  Burg Kastl ALUMNI Egyesület taggyülése / Mitgliederversammlung  

	è Rövid beszámoló az ALUMNI munkájáról.  
	è Elnökségi választások!!! Fontosnak tartjuk a nagyszámu   

megjelenést, hogy dönthessünk ALUMNI egyesületünk jövöjéröl.  
							Külön hírdetményt teszünk fel a honlapra és a különbözö facebook 

csoportokra 
 

Ø 11:30  Áhitat a Steinstadel-ban  
                    è Köszöntők: Burg Kastl ALUMNI    
                                        Stefan Braun (Kastl polgármestere) 
 

      è Kerekéves érettségizök a színpadon 
 

Szombathoz hasonlóan vasárnap is lehetőség nyílik arra, hogy ételek és 
italok kíséretében találkozhassunk. 
 

Ø 17:00   Zárszó és zászlólevonás 
 
 
2019. június 10. (hétfö), 10:00 - ...    Helyszín: Steinstadel 
 
Ø 10:00   hagyományos nem-hivatalos finálé: pakolás, rendbeszedés, tisztítás, 

sörözés, borozás, beszélgetések,... 


