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M E G H Í V Ó 
 

Kedves Barátunk! 

 

Ismét idősebbek lettünk egy évvel és közelítünk a Sztehlo gyerekek és –tisztelők 

megszokott évenkénti találkozójának május végi időpontjához. Nagyon reméljük, hogy egyre 

fogyatkozó számunk ellenére, vagy éppen ezért többen fogják gondolni, hogy eljönnek egy 

kis baráti beszélgetésre. A találkozó során röviden át kívánjuk tekinteni Alapítványunk elmúlt 

évi tevékenységét, másrészt megbeszélni további elképzeléseinket és az ehhez fűződő 

teendőket. Ennek a találkozónak az ad különös jelentőséget, hogy Alapítványunk, 20 éves 

tevékenységet követően, válaszúthoz érkezett. Erre a felismerésre késztetett bennünket 

egyrészt a célkitűzéseinket befolyásoló környezet megváltozása, másrészt a parancsolóan 

jelentkező fiatalítási igény. Tehát bizonyos mértékben újra kell fogalmaznunk 

célkitűzéseinket és a tevékenységünk formáját. Elképzeléseink ismertetése mellett a találkozó 

jó alkalmat teremt további hasznos tanácsok és ötletek befogadására, melynek révén 

gazdagíthatnánk Alapítványunk jövőbeni tevékenységét. Ezt a szándékunkat elősegítendő, a 

megújulásban munkát és felelősséget vállaló fiatalokat is meghívtunk. Természetesen a 

találkozó fontos részének tekintjük a kötetlen baráti beszélgetést is.  

 Úgy tervezzük, hogy a találkozó előtt ezúttal is megkoszorúzzuk Sztehlo Gábornak a 

Farkasréti temetőben lévő sírját, majd a találkozóhoz kapcsolódóan, a hagyományainknak 

megfelelően koszorút helyezünk el a Budavári templom falán elhelyezett emléktáblánál. 

A találkozó programja tehát a következő:  

 

2011 május 28-án (szombaton) délután 15:00 órakor koszorúzás a Farkasréti temetőben. 

Akik nem ismerik a sír helyét, azoknak találkozás 14:45-kor a temető főbejáratánál.  

Az ezt követő összejövetelt 16:00-kor tartjuk a szokásos helyszínen, a Budapest I. ker. 

Bécsi kapu téri evangélikus templom oldalépületi kápolnájában (Táncsics M. u. 28) 

 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Az Alapítvány nevében 
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kuratóriumi tagok 
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az alapítvány gazdasági tanácsadója 


