
Beszámoló 
a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány által 

2019 május 25-én rendezett  
Sztehlo-találkozóról 

 
A találkozót megelőzően a résztvevők kisebb csoportja meglátogatta Sztehlo Gábor 

nyughelyét a Farkasréti temetőben. Ott a rövid megemlékező beszédet Keveházi László, volt 
Sztehlo-gyerek tartotta. Ezen az eseményen Vicziá 

nné Salla Ildikó igazgató asszony és Győri Dávid iskolalelkész vezetésével részt vett a 
pestszentlőrinci Sztehlo Iskola kis küldöttsége is, akik gitárral kísért énekszámokkal tették 
még ünnepélyesebbé a megemlékezést. Miután a résztvevők elhelyezték virágaikat a sírnál, 
ők is csatlakoztak az összegyűltekhez a találkozó színhelyén, a Budavári Evangélikus 
Gyülekezet I. kerületi Táncsics Mihály utca 28 alatti kápolna helységében.  

A program Bence Imre igazgató lelkész 
üdvözlő szavaival és hálaadó 
gondolataival kezdődött, majd az 
egybegyűltek kimentek a bejárat előtti 
kiskertbe és megkoszorúzták  a 
templom falán elhelyezett Sztehlo 
Gábor emléktáblát, majd elénekelték az 
„Ó terjeszd ki Jézusom…” kezdetű esti 
éneket, amellyel annak idején tértek 
nyugovóra a Sztehlo-gyerekek és, amely 
azóta is minden találkozón elhangzik.  

 
 

Visszatérve a terembe a folytatásban 
további énekszámok hangzottak el a 
Sztehlo iskola diákjainak előadásában, 
majd Horváth Zalán, a Cseppkő 
Gyermekotthon egyik utógondozottja 
adott elő egy szólószámot, aki a 
közelmúltban nyert meg egy országos 
tehetségkutató dalversenyt. A Sztehlo 
Alapítvány pályázati úton ennek a fiúnak 
nyújt támogatást zenei tanulmányaihoz. 

 
 

 
 

Ezeket a műsorszámokat követte az Alapítvány 
elmúlt évi (2018-as) tevékenységéről, működéséről és 
pénzügyi elszámolásáról szóló beszámoló, amelyet 
Merényi Zsuzsanna, az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 
ismertetet.  

 

Koszorúzás és közös éneklés 

A Sztehlo iskola gitárral kis ért énekszáma 

Merényi Zsuzsanna beszámolója 



 

• Sztehlo gyerekek voltunk c. kötet nyomdai kiadásához hozzájárulás                400 000 Ft 

• Cseppkő utcai gyermekotthon csapatépítő rendezvény támogatása     50 000 Ft 

• A Cseppkő gyermekotthon sportprogramjának támogatása      50 000 Ft 

• Kőér utcai Utógondozó otthon lakója OKJ-s képzésének támogatása     60 000 Ft 

• A Cseppkő Garzon-otthonja növendéke nyelvtanulásához hozzájárulás                   55 900 Ft 

• Kádár Zsuzsanna a Sztehlo Iskola igazgató tanácsában folyamatosan képviselte az alapítványt, 

segítette munkájukat. 

• Részvétel a Gaudiopolis színdarab bécsi előadásán, a Sztehlo gyerekek voltunk interjúkötet 

bemutatásán. 

• Önkéntes nyári  munka a Petrozsényi gyermekotthonban.  

• Az alapítvány tisztségviselői semmilyen pénzügyi juttatásban nem részesülnek. 

 

A bevételek tételei: 

Támogatás 1 %-ból 245 804-Ft érkezett, adományokból 17 000 Ft érkezett a számlánkra= 262 804 Ft 

bevétel. 

A beszámolóhoz Andrási Andor, az 
Alapítvány egyik alapító tagja fűzött 
kiegészítéseket. Ennek során említést tett a 
Sztehlo-gyerekek voltunk c. könyv sikeréről és a 
második kiadás történetéről, valamint a 
tervezett angol nyelvű fordításának 
finanszírozási gondjairól. Beszámolt Sztehlo 
Gábor „Isten kezében” c. visszaemlékezése 
német nyelvű fordításának (365 Tage in Gottes 
Hand) és a szöveg lektorálásának befejezés 
előtti helyzetéről. Ismertette a bécsi 
Gaudiopolis előadás meghívásával kapcsolatos 
előkészületeket és gondokat, majd az év két 
örömteli eseményéről tett említést. Így az 
Alapítvány elérte, hogy az evangélikus egyház 
Sztehlo Gábor szellemiségének megfelelően 
változtassa meg a Sztehlo-ösztöndíj feltételeit, 
valamint átvehette a Sztehlo Gábornak 
adományozott post humus Magyar Örökség Díját. 
 

Ezt követően két video bemutatására került 
sor. Az egyiket Stocker Éva filmes készítette arról a beszélgetéséről, amelyet Gabsival, 
Sztehlo Gábor fiával és annak feleségével folytatott a találkozónk előtti napokban tett svájci 
látogatása alkalmából, indokolva kényszerű távolmaradásukat és tolmácsolva üdvözletüket. 
A másik videót a jelenlévő Tanja Witzmann, a bécsi Gaudiopolis színházi előadás kigondolója 
és rendezője készítette a találkozó számára, amelyben magyar feliratokkal ellátva részleteket 
mutatott be az előadásból. Az ott elhangzó Gaudiopolis „himnuszt” a találkozó résztvevői 
együtt énekelték a darab fiatal színészeivel.   

Andrási Andor kiegészítő hozzászólása 



 

        
     Tanja Witzmann felszólalása                   A videón elhangzik a Gaudiopolis himnusza 

A találkozó alkalmat adott évfordulós megemlékezésekre is. Sztehlo Gábor 
születésének 110-ik és elhunytának 45-ik évfordulójára Füzéki Bálint, az Alapítvány egyik 
alapító tagja tartott rövid megemlékezést, Sztehlo Gábor szavaihoz fűzve gondolatait.  

 

    
Füzéki Bálint megemlékezik Sztehlo Gáborról        Gröbler András megemlékezik Stiasny Éváról 

 
Ugyancsak ebben az évben emlékeztünk meg Bartosné Stiasny Éváról, aki most lenne 

100 éves, és aki a nehéz időkben Sztehlo Gábor egykori segítője, majd később emlékének 
lelkes őrzője volt. Róla emlékezett meg Grőbler András, az Alapítványnak szintén egyik 
alapító tagja és egyben az üldöztetés idején Stiasny Éva gondjaira bízott gyerek, felidézve 
akkori emlékeit és későbbi barátságukat. A találkozó adott szintén alkalmat, hogy kissé 



megkésve ugyan, de megemlékezzünk Koren Emilről, Sztehlo Gábor egykori lelkésztársáról és 
segítőjéről, aki az Alapítvány első elnökeként indította el az Alapítvány tevékenységét. 

 
A találkozó ezt követően kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd fejeződött be. A 

találkozó, mind a résztvevők számában, mind a tartalmában az elmúlt évek egyik 
legsikeresebb találkozója lett, ahol 12 Sztehlo-gyerek volt jelen.  

 

 
 

A találkozón részt vett Sztehlo-gyerekek 
 
A találkozó a média érdeklődése kíséretében zajlott. Jelen volt egy francia 

forgatócsoport, mely egy dokumentumfilmhez gyűjtött anyagot, a Heti TV is készített 
felvételeket és egy német fotós és újságíró páros készített riportot.     

  


