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Beszámoló a 2008 május 31-én megtartott Sztehlo-talalkozóról.

Az ez évi találkozót is a korábbi évekhez hasonlóan a Sztehlo Gábor Gyermek- és
Ifjúságsegíto Alapítvány Szervezte. Az erre szóló meghívót a Magyarországon élok
számára postán és e-mailen egyaránt eljuttattuk, míg a külföldön éloket vagy postai
úton, vagy e-mailen keresztül értesítettük. Ebben az évben a találkozó szokásos
tematikáján kívül különös hangsúlyt kapott a Sztehlo Gábor születésének 100-ik év-
fordulójára, jövo év szeptemberére történo elokészületek megbeszélése. A találkozó
idén is a Bécsi kapu téri templom kápolnájában, május 31-én került megrendezésre.
A találkozón megjelent személyek száma 20, beleértve az alapítványi szervezoket
is.

A találkozó hivatalos része Füzéki Bálintnak az Alapítvány elmúlt egy éves
tevékenységérol szóló beszámolójával kezdodött, melynek során elhangzott, hogy
az alapítvány bevétele az adott idoszakban külföldi és hazai adományokból és adó
felajánlásokból mindösszesen 907 ezer Ft-ot tett ki. Ezzel egyidoben az alapítvány
alaptevékenysége révén 860 ezer Ft-tal segítette a hozzá forduló rászorulókat a
szokásos formában, azaz a gyermek és utógondozó intézményeknek történo pénzá-
tutalással.. A kedvezményezettek közt 11 fiatal, 6 mozgássérült gyermek, 1 diák, 1
sérült gyermek és 11 újszülött van. A támogatott intézmények: az Aktuális Alter-
natívák Alapítvány, a Koér utcai Utógondozó, az Esze Tamás Gyermekotthon, a
Szülok Nélkül Maradt Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány. 

Füzéki Bálint beszélt arról a kezdeményezésrol is, amely szerint a Sztehlo Gábor
születési évfordulója tiszteletére egy, az ot ismerok visszaemlékezéseibol összeállí-
tott nyomdai kiadvány készülne. Néhány személytol érkezett ugyan már ilyen írás,
azonban ennél jóval többre számítunk a kiadványban. A további visszaemlékezések
mielobbi megírására szóló biztató szavak is elhangzottak.

Andrási Andor azzal folytatta, hogy az év végén harmadízben került sor karácsonyi
ajándékok szétosztására egy Amerikában élo volt „Sztehlo gyerek” Stephen Bartok
(Máté István) leánya jóvoltából. Jennifer Bartok szivet melengeto bokezuséggel
küldött a GIC-i, a Menyecske úti és az AGA otthon gyerekeinek kívánságlistája szer-
inti ajándékokat (mintegy 2 köbméternyi mennyiségben plüss állatok, játékok,
sporteszközök, MP lejátszók, stb), melyek idoben meg is érkeztek, és az otthonok
karácsonyfája alá kerültek. Ez azért is igen kedves számunkra, s az ügy számára,
mert immár a második generáció bekapcsolódásának tanubizonysága. Fontos ez,
mert a kezdeményezés a következo generáció részérol történt, még ha az
adakozásban a család többi tagja és környezete is közremuködött.

Merényi Zsuzsa tájékoztatta a jelenlevoket Sztehlo Gábor köztéren felállítandó szo-
brával kapcsolatban történtekrol. Ismeretes, hogy Vigh Tamás jeles szobrászmu-
vész, Alapítványunk egyik alapító tagja kezdeményezésére elkészült a szoborterv.



Ennek alapján az Alapítvány és az evangélikus egyház csillaghegyi lelkészsége
közös pályázatot nyújtott be Sztehlo Gábor szobrának, a várbeli Bécsi kapu téren
történo felállítására. Ismertetésre került, hogy a pénzügyi háttér biztosítása mellett a
legproblematikusabb kérdés a szobrász által elképzelt helyszín elfogadtatása a
kerületi hatóságokkal és az evangélikus egyház helyi képviseloivel. Sajnos az
elozetes információk alapján kevés az esély, hogy az illetékesek támogatni fogják a
javasolt helyszint. Ebben az esetben újra kell gondolni a teendoket, a meg-
valósításra még kb. egy év áll rendelkezésre.

Bartosné Stiaszny Éva beszámolt annak a korábbi kezdeményezésének állásáról,
amely javasolja a XII. kerületi Árnyas köznek átnevezését Sztehlo Gábor utcává. A
javaslat elfogadásáról biztatóak a hírek.

Andrási Andor felolvasta, azok e-mailes üzeneteit, akik válaszoltak a meghívásra,
de nem tudtak eljönni a találkozóra. Szomorúan állapította meg, hogy a címzettek
nagyobb része, a kérés ellenére sem reagált a meghívólevélre. A felszólalásokat
követoen a résztvevok, a korábbi évek hagyományainak megfeleloen, Füzéki Bálint
megemlékezo szavai kíséretében megkoszorúzták Sztehlo Gábornak a Bécsi kapu
téri templom oldalán elhelyezett emléktábláját. Ezt követoen jó hangulatú személyes
beszélgetések formájában folytatódott a találkozó. Ezek során többször kifejezodött
az a remény, hogy jövore, Sztehlo Gábor születésének 100-ik évfordulójára többen
eljönnek majd A találkozóról néhány emlékfotó is készült.


