Felhívás
Kedves volt Iskolatársak,
kedves volt Tanárok és Nevelök!
Mindenkit, aki 1958 és 2006 között a kastli Magyar Gimnáziumban járt, tanult vagy tanitott,
felhívunk arra, hogy írjon az iskolabeli emlékeiröl!
A Burg Kastl Alumni e.V. egy cikkgyüjtemény kiadását indítványozza, melyhez minden itt
megszólitott személy hozzajárulhat, teljesen függetlenül attól, hogy az Alumni egyesület tagja-e
vagy sem.
A gyüjtött cikkeket egyenlöre nem közöljük sem az egyesületünk honlapján sem facebook oldalán,
hanem könyvként adjuk ki – lehetöleg néhány száz oldallal.
A könyv megjelenését 2021 pünkösdjére jelöltük ki.
A résztvétel és a kiadás kereteit az alábbi pontokban foglaljuk össze:
a) Minden volt diák, tanár és nevelö, akár az Alumni egyesület tagja, akár nem, írhat egyéni
belátása szerint a személyesen Kastlban megélt évekröl és tapasztalatokról.
Senki sem írjon olyan idökröl, melyeket nem személyesen élt át az iskolában.
b) A visszaemlékezéseket, cikkeket a következö e-mail címre várjuk:
kastlbanvoltam@gmail.com
c) Minden cikk beérkezését visszaigazoljuk a szerzönek.
d) A beküldés határideje 2020 november 31.
e) A beküldött fogalmazásért, cikkért nem jár szerzöi díj, a szerzöi jog az egyes szerzönél
marad, a beküldött cikket a szerzö a visszajelzési dátumtól egy (1) hónapig visszavonhatja.
Csak olyan cikket fogadunk el, mely még nem jelent meg könyvben vagy digitális terjesztö
oldalon.
f) A szerkesztöség és a kiadó (anélkül nem megy, sem technikailag, sem jogilag)
gondoskodik arról, hogy minél több évfolyam illetve korosztály hozzájáruljon a
Gyüjteményhez - ez most még elérhetö, néhány év mulva talán már nem.
g) A fogalmazások terjedelme nem kötött, de az alsó határ – akár kézírással, irógépelve vagy
computeren rögzitve - három „gépelt“ oldal 12-pontos betünagysággal. A stílus legyen
szolíd vagy szórakoztató, de nem sértö és ne „terhelje“ a társszerzöket.
Természetes, hogy mindenki csak polgári nevén írhat és köteles megadni, hogy mikor,
mettöl meddig volt Kastlban. A szerkesztöség számára meg kell adni a lakcímet;
aki akarja, azt a cikkével együtt közölheti is.
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h) Mindenki írhat kedve szerint magyarul vagy németül - a kétnyelvüséget a kötet kibírja,
söt megnö a részenkénti olvashatósága a magyarul nem tudó házastársak és gyerekek
számára. Aki azonban nem tudna már e két nyelv valamelyikén írni, az írhat angolul is.
i)

Minden szerzö becsületileg, nem viszont jogilag, kötelezi magát, hogy a megjelent kötetnek
egy példányát megveszi (kb. 20, legfeljebb 30 euro árán) és ezzel nem csak saját cikkének,
hanem szerzötársai cikkeinek megjelenését elösegíti.

j)

A szerkesztöség nem avatkozik bele az egyes cikk mondanivalójába; a szöveg
pontosítására szorítkozik (helyesírás, számbeli helyesség), „nyomdafestéket nem bíró“
kifejezéseket és esetleges eddig nem közismert vádaskozásokat élökkel és holtakkal
szemben töröl.

k) Ennek következtében a Gyüteménynek nem lesz egyöntetü „vonala“, „beállítottsága“ és
„itélete“ a már történelmüvé vált intézményröl – de ez most nem is fontos.
(Aki „egyértelmü” itéletet akarna hozni az egész „Kastli“-ról, az írjon egyéni könyvet.)
l)

A szerkesztöség és a kiadó a fogalmazványok illetve cikkek gyüjteményét lehetöleg
kiegészíti statisztikai adatokkal és névtáblákkal (mint már most az Alumni weboldalán
szerepelnek), és igyekszik a tanárok névsorát pl. a szolgálati évekkel és a tantárgyakkal
kiegészíteni.

m) Az egész összegyüjtött anyag digitális formában a Burg Kastl Alumni egyesület tulajdona
lesz. Kiadása után (2021 pünkösdjén) három évig nem lesz elektrónikusan lehívható,
hanem csak mint book on demand megvehetö. Ennek ára legyen lehetöleg az önköltségi ár
(profi nyomtatás és kötés alapján) esettleges sponzorálást beleszámitva. A hivatalos
magyarországi és németországi intézményeknek szánt példányokat az Alumni egyesületi
költségen állítatja elö.

A Burg Kastl ALUMNI egyesület nevében
Schmidt Károly,
elnök
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vezetöségi tag

