Sztehlo Gábor
Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány
Bemutatkozik az alapítvány
Sztehlo Gábor egyike volt azon keveseknek, akiknek sokan - igen sokat köszönhetnek.
Evangélikus lelkészként munkáját egyházkerületi missziói tevékenységgel kezdte. Így szervezte
meg a nagytarcsai Tessedik Sámuel Evangélikus Misszió néven az első magyarországi
népfőiskolát.
1944-ben már mint ifjúsági, majd mint missziói kórházlelkészt bízta meg püspöke, Raffay
Sándor az üldözött szülők gyermekeinek elhelyezésével és gondozásával a református "Jó
Pásztor" szervezettel együttműködve. E megbízás alapján 1944 második felében a Nemzetközi,
majd a Svájci Vöröskereszt támogatásával 32 gyermekotthont állított fel az üldözött gyermekek
számára. Önfeláldozó, halált megvető tevékenységével közel 2000 életet mentett meg. Ezért az
izraeli Yad Vashem Intézet az "Igazak" érdeméremmel tüntette ki. Emlékére fia fát ültethetett a
jeruzsálemi "Igazak kertjében".
A háború után árván maradt és elhagyott gyermekek számára végleges otthonokat szervezett,
amelyekben teljesen újszerű pedagógiai elvek alapján készítette fel őket az életre, személyiségének
melegével és messze ható kisugárzásával igyekezett pótolni a családi otthont és a szülői szeretetet.
A PAX néven működő otthonok kényszerű megszűnése után az evangélikus egyház ismét
missziói feladattal bízta meg: ő szervezte meg az egyház hűvösvölgyi szeretetotthonait öregek és
nyomorék gyermekek számára.
Kényszerű emigrációban, Svájcban halt meg 1974-ben. Svájc állama Nobel békedíjra
terjesztette fel.
MI, SZTEHLO GÁBOR HAJDANI NEVELTJEI, MUNKATÁRSAI ÉS TISZTELŐI
SZELLEMI HAGYATÉKÁT ÚGY KÍVÁNJUK SZOLGÁLNI, HOGY
SZELLEMÉNEK MEGFELELŐEN ÉS ERŐNKHÖZ MÉRTEN TÁMOGATJUK A
RÁSZORULTAKAT. MINDENEKELŐTT AZ INTÉZETEKBEN NEVELKEDŐ
FIATALOKAT KÍVÁNJUK SEGÍTENI ÉLETKEZDÉSÜKBEN ÉS
TANULMÁNYAIKBAN, VALAMINT AZ ŐKET NEVELŐ INTÉZETEKET.
EZENKÍVÜL TÁMOGTUNK MINDEN TÖREKVÉST, MELY SZTEHLO GÁBOR
TEVÉKENYSÉGÉNEK MÉLTATÁSÁT, VAGY SZELLEMISÉGÉNEK
MEGŐRZÉSÉT ÉS TERJESZTÉSÉT CÉLOZZA.
A "Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány" létrehozását a Sztehlo Gábor által
mentett és nevelt "gyermekek" szokott évi találkozójuk alkalmával, 1990 őszén határozták el azzal
a céllal, hogy az ő szellemében segítsék a bajban lévő gyermekeket, fiatalokat nehéz
élethelyzeteikben, elsősorban önálló életkezdésükben. Célul tűzték ki továbbá a gyermekeket
nevelő intézetek alkalmi, célzott megsegítését, valamint Sztehlo Gábor emlékének ápolását,
tevékenységének tudományos feldolgozását és népszerűsítését.
Az Alapítvány hét alapító taggal alakult meg, jelenleg ők alkotják a kuratórium tanácsadói
szervét. (Dr. Andrási Andor, Dr. Füzéki Bálint, Dr. Gröbler András, Dr. Keszthelyi Lajosné,
+Dr. Preisich Gábor, +Dr. Preisich Gáborné, Vigh Tamás)

