2003-as év eseményei és találkozói

Sztehlo Napok a gici gyermekotthonban: 2003. május 29
2003. május 29-én kedves kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor a Sztehlo
Gábor nevét viselõ Gic községbeli gyermekotthont meghívásának tettünk eleget.
Vock József igazgató úr nyugdíjazása óta nem voltunk az otthonban és ezért jólesõ
szívvel fogadtuk el a meghívást, a hagyományok újraéledését. Finta János igazgató
kezdeményezte a Sztehlo Napok újraélesztését, az emléktábla újbóli megkoszorúzását.

Az Alapítvány nevében Keszthelyi Lajosné Sztehlo Sára, Fidy Judit, Füzéki Bálint,
Andrási Andor és Merényi Zsuzsanna látogatták meg az otthont.

Sok változást tapasztaltunk, hiszen az egykori kastélyépületet, az iskola és bentlakásos otthon helyszínét lezárták, most a gyerekek a törvényi változásokkal
összhangban már lakóotthonokban, falusi házakban laknak. Nagyon szép, jól tervezett és gondosan, családiasan berendezett házakat láthattunk és a gyerekek,
középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek szépen felöltözve és boldogan mutatták
otthonukat.

A rendezvény délelõttjén két elõadás hangzott el a gyermekvédelem és a gyógypedagógia témakörében, illetve Sztehlo Gábor munkásságáról az alapítvány elnökének eloadásában.

Az alapítvány szerény módon de támogatni akarta az otthont, ezért a gyerekeknek
mozgásfejlesztõ sporteszközöket vittünk ajándékba, speciális labdákat, tollas
ütoket, kézügyesség fejlesztõ eszközöket, ugrókötelet stb.
A kastély faláról az iskola épületére áthelyezett Sztehlo Gábor emléktáblát az
alapítvány nevében Füzéki Bálint koszorúzta meg, aki megható szavakkal emlékezett Sztehlo Gáborra.

A gyerekek délutáni mûsora könnyet csalt a szemünkbe és õszintén elismerhettük
a gyógypedagógusok, gondozók áldozatkész és eredményes munkáját. A
vendéglátók kedvessége maradandó élményt jelentett számunkra.
A "Sztehlo gyerekek" budavári találkozója: 2003. május 31

Nagy várakozással néztünk a találkozó elé, mert Sztehlo Gábor fia Gabriel S.
Stehlo. (sokunknak Gabsi) a feleségével Janine- al bejelentette hogy eljön. Sajnos a
találkozó elõtt néhány nappal szívinfarktust kapott és bypass mutéten esett át.
Találkozónk így szomorúra sikerült. Egyetlen vigasztalásunk volt, hogy Finta János,
a gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, igazgatója eljött, elhozta és bemutatta a
2003.05.29-én, a Sztehlo napon felvett videofelvételt majd Füzéki Bálinttal együtt
megkoszorúzta Sztehlo Gábor emléktábláját.

A "Sztehlo gyerekek" budavári találkozója Sztehlo Gábor fiával: 2003. szeptember
25
Sztehlo Gabsi látogatására illetve a "Sztehlo gyerekekkel" való találkozásra a bécsi
kaput téri ev. templom kápolnájában 2003, szeptember 25-én került sor. Az eddigi
találkozókhoz hasonlóan szeretetvendégség keretében üdvözölte kuratóriumunk és
a meghívott "Sztehlo gyerekek" a meggyógyult Gabsit és feleségét Janine-t.

Programjuk kérésükre nagyon visszafogott volt, de így is sikerült találkozniuk Dr.
Szebik Imrei püspökkel és a Budavári gyülekezet lelkészeivel, hiszen õ a svájci
Kreuzlingenben 3 evangélikus egyházközség gazdasági felügyelõje és gondnoka
volt.

