
 
 
 
 

Meghívó, pünkösd 2022 
időpont:   2022 június 04. és 05-én, kb 14:00 órától  
helyszín: „Steinstadel” Bauerngasse 1, 92280 Kastl  (régi postával szembe) 
 
 
 
Kedves régi Diáktársak, kedves volt Tanárok és Nevelök, 
kedves Alumni-Tagok, 
 

igéretünket teljesítve örömmel hívunk Titeket a 2022-es pünkösdi találkozóra Kastlba! 
Szerencsére úgy tünik, hogy a koronavírus idén már nem akadályozza meg a 
hagyománaink megtartását. Bár a múltból okulva most is fenntartjuk azt a lehetöséget, 
hogy szükség esetén elörelátó óvatossággal járjunk el. 
 

Az idei pünkösdi találkozónk szombaton, június 4-én, 14 órakor kezdödik az iskolaszászlónk 
felvonásával a Kastl Steinstadl elött. Az Alumni minden volt diákot és hozzátartozóit meg 
barátjait szeretettel fogad mindenféle belépö- vagy résztvevöi dij nélkül. 
Arról is gondoskodunk, hogy legyen kávé-, sütemény-, lángos-, szeszmentes ital- valamint 
sör- és bor- és késöbb gulyás-kinálat egy tábortűz mellet. 
 

Kérjük, hogy szálásáról mindenki idöben gondoskodjon. Mint már néhány éve idén is 
megnyítjuk péntek délután a Mennersbergi cserkészparkban a táborozó helyet sátras vagy 
kempingkocsis érkezök számára. Szombat este a parkban lesz a közös tábortüz. 
Mindenkit, aki a táborozás lehetöségét igénybe veszi, arra kérjük, hogy a helyét 
hétfö dél 12 óráig hagyja el mindenféle oda nem illö "lábnyom" nélkül. 
 

Ez a beharangozás után közéteszük husvét és pünkösd között a találkozó programját -  
bizakodva abban, hogy addig nem romlik a helyzet. 
 

Az Alumni ezt a szervezést és a részben költséges kinálatot azért tudja teljesíteni és 
nyujtani, mert vannak hü fenntartói. Hogy az ö számukat növeljük, fordulunk mindekihez: 
 

Kedves volt iskolatársunk, kedves Alumni-Tagok, 
abban az esetben, ha még nem fizetted be a tagságdijat, emlékeztetni szeretnénk erre. 
Ebböl fizetjük a pünkösdi találkozó költségeit és e mellett támogatunk az iskolánkhoz közel 
álló magyar egyesületeket, mint pl. a Mennersbergi cserkészeket, vagy a müncheni magyar 
táncegyesületet.    A tagságdij egy évre 20,00 EUR: 
 

Burg Kastl Alumni e.V.    IBAN:  DE37 7525 0000 0021 4547 72.  
BIC (SWIFT-Code):  BYLADEM1ABG  Sparkasse Amberg – Sulzbach 
 

Elvégre mindeki, aki valaha az iskolánkba járt az alumnihoz tartozik, de aktiv tagoknak 
azokat tekintjük, akik vagy irásban bejelentkeztek, vagy pedig aktiv tagságukat a tagdij 
befizetésével jelzik. Az aktiv tagok választják a vezetöséget, amelyre legközelebb 
2023 pünkösdkor kerül sor. 
 
 

Kastli baráti üdvözlettel, 
A Burg Kastl ALUMNI egyesület nevében  
 
Schmidt Károly 
elnök 
info@kastlalumni.eu  
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