
Tíz éves támogatás Baranya megyének

,,Neglvenedik éve működött a cé-
günk - egy kartográfiai kiadó -
Pécs testvérvárosában, Fellbach-

ban, Három Felnőtt gyermekünk
már ügyvezetőként dolgozott,
amikor feleségemmel úgy hatá-
roztunk, hogy teszünk valamit
azokért, akik nem ilyen szeren-
csések és valamilyen hátránnya]
indultak aZ életnek és ma is így
élnek" meséIi a 74 éves ]osef
Mitterhuber, miközben a budai vár-
ban sétálunk a kora nyári napsü-
tésben, Majd úgy foi}tatia, mint
a mesében szokták, Fel]bach vá-
ros szociális ügyekkel foglalkozó
tisztviselőie a stuttgarti székhe-
)yű Dunamenti Svábok Kulturális
Alapítványát, s ott Eugen Cúnsi

Eugen christ és losef Mitteíhuber
Budapesten, a Halászbástyán

kezet működött a tolókocsik számára, Speciális terápiás
kezelésekhez fürdőmedencét építtettünk, évente adomá-
nyoztunk pénzt karácsonyi aiándékokra és felépült az
Edit-Ház a tizennyolc éven felüli mozgássérültek számára,
akik már kiestek a gondozásból és bizony úgy tapasztal-
tuk, ugyancsak magukra maradtak, Ebben a régi sváb
házban, melyet felújítottak számukra, mintegy hat-nyolc
fiatal kapott helyet, innen járnak naponta dolgozni, ta-
nulni, Furcsa dolog ez, és ne kér|e, hogy megmagyaráz-
zam, de aki egyszer megismeri a gyerekeket, az őket ne-
velő-gondozó embereket, egy olyan viJágba kerü), amit
nem képes elhagyni. Annyi szeretet árad felénk a gyere-
kekből, annyi sorsot ismertünk meg, olyan jó örömöt
szerezni nekik. Most azért Vagyok itt megint, mert megér-

tük, hogy dtven kes jubileumát ün-
nepli a cégünk (tizenegy leány-
vá]lalatunk közül egyébként kettő
Magyarországon, Budapesten és
Debrecenben működik,) és ebbőI az
alkalomból újból a|ándékot hoz-
tam magammal mindhárom, az
előbb már említett szervezet, il-
letve intézmény számára."

Baranya megye kis lakásokat
épít a mozgássérült fiata]oknak,
]osef Mitteíhuber és felesége
egy telieS lakás felépítésének
köItségeit vállalta magára,
Bólyban foglalkoztató létesült,
ahol az értelmi fogyatékos gye-
rekek kézmúves fogaIakozásokon
vehetnek részt, Eugen Christ, aki
most is e]kísérte őt útiára, e]-
mondja még, hogy sikerült a né-
metországi Stettenben olyan
partneri kapcsolatokat kialakíta-
ni egy ottani hasonló intéz-
ménnvel, ame]V azóta is műkö-
dik, s szakmai segítséget, uta-
zást, továbbképzést nyújt a szak-

ügyvezetőt aján]otta, mert eZ aZ a]apítvány éppen azokat
az országokat - Magyarországot, Romániát, Horvátorszá-
got, |ugoszláviát - támogatia, ahol még élnek németek.
Az ügyvezető különböző programok lebonyolítását ellen-
őrizte a magyarországi németek körében, tehát komoly
kapcsoJatrendszere alakult ki éppen Baranya megyében,
ahol akkor a legtóbb projekt működött, Pécs és FeIlbach
között is eróeljesen íejlődtek a testvéíVárosi kapcsola-
tok, jöttek-mentek a delegációk, kiderült, mennyi közös
feladat vár megoldásra, És akkor |ött Mitterhuber úr és
felesége, Edit asszony,

,,Nem szívesen beszélek konkrét pénzösszegekről, de
az elmúlt tíz évben a pécsi krekesszéh Napítvónat, az Étlelwi
Foqlatéhosoh N1phöZi ollhon(il és BóIuban a negqe Énelni Fo-

gyatékos Qqermekotthondt támogattuk évente, Például olyan
busz megvásárlásával, amelyben különleges emelőszer-

embereknek, kirándulást, önfeledt nyaralást a magyar
gyermekeknek,

,,Nem tudom, mit hoz a |övő, még aktívan dolgozom,
Elsősorban a leányvállaIatokkal foglalkozom, most ad-
tunk ki egy Pécs-térképet, van Magyarország- és külön
Balaton-térképünk is, legközelebb a Budapest-térkép
következik, Szóval dolgozom és örülök, hogy már tíz éve
idejárok, mert minden a]kalommal nagy szeretettel fo-
gadnak, lgaz, sohasem iövök üres kézzel,,."

Ezúttal nem iS táVozott üres kézzel, mert ]osef
Mitterhubert a Baranya megyei Közgyűlés elnöke a fo-
gyatékos gyermekek eredményes támogatásáért kitün-
tetésben részesítette,

Ennek is örül, mondta, de a gyerekek öröme számára
mindennél fontosabb' 

Mayer Eva
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