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Dr. Karsai József polgármester előzetes egyeztetés után fogadta az SOS-Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa képviselőit. A megbeszélésre az után került sor, hogy az  Alapítvány 2014. június 4-i 
hivatalos levelében tájékoztatta Battonya Város Önkormányzata Képviselő Testületét arról a 
döntéséről, hogy a battonyai gyermekvédelmi szakellátásának nagy része, a gyermekfaluban eddig 
élő nevelőcsaládok, a tervek szerint várhatóan 2015 folyamán elköltöznek a városból. 
 
A megbeszélés során Gosztonyi Gábor (GGo) ügyvezető igazgató felvázolta a gyermekfaluban élő 
nevelőcsaládok elköltözésével kapcsolatos terveket, valamint azokat a fontos szempontokat és 
körülményeket, amelyek ebben a stratégiai döntésben közrejátszottak. 
 

- A legfontosabb hangsúly a szervezet küldetésével összhangban: a gyermekfalvakban 
nevelkedő gyermekek valódi életesélyeinek biztosítása, amelyhez a körülményeket egy 
nagyobb és jobban megközelíthető település tudja biztosítani a legjobban. 

- A gyermekfalu és épületei nem korszerűek és nem tudják minden szinten kielégíteni az ott élő 
nevelőcsaládok igényeit, szükségleteit. A létesítmény esetleges felújítása az SOS 
költségvetését nagyban megterhelné, s esetlegesen más, fontos területekről vonna el forrást 

- Battonyára egyre nehezebbé vált új nevelőszülők és új munkatársak toborzása is. 
 

GGo kihangsúlyozta, hogy a nevelőcsaládok tervezett elköltözését követően sem kívánja magára 
hagyni az Alapítvány Battonyát, hanem a helyi igényekkel és szükségletekkel összhangban, az 
Önkormányzattal és a településeken működő intézményekkel partnerségben család megerősítő 
programot kíván indítani. Ennek tartalmára vonatkozóan három konkrét javaslatot tett:   
 

1. Tanoda program folytatása: 
A tanoda programnak sikeres előzményei és eredményei vannak a településen, amely 
forráshiány miatt nem tudott folytatódni. Az SOS-Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa 
által kínált projekt célja: a tanulási problémákkal küzdő, általános iskola felső tagozatában 
tanuló gyermekek felkészítése a továbbtanulásra. A tanoda program folytatása és kibővítése 
szülők számára nyújtott fejlesztő szolgáltatásokkal, valamint közösségi tevékenységekkel. 

2. Mobilszolgálat a kistérséghez tartozó, környező településeken: 
A Biztos Kezdet Gyermekház program módszertanára és eredményeire támaszkodóan 
elsősorban gyógypedagógiai fejlesztő program biztosítása a településeken élő 0-7 éves 
gyermekek számára. A fejlesztő szolgáltatások kibővítése szülők számára nyújtott kiegészítő 
tevékenységekkel.  

3. Nyári táborok szervezése: 
Elsősorban a (kis)térségben élő, hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek számára 
nyári táborok, helyi szabadidős és közösségfejlesztési tevékenységek biztosítása.    

 
GGo kérte, hogy az Önkormányzat jelöljön ki olyan munkatársat, akivel az SOS részéről a konkrét 
program szakmai tartalma előkészíthető. Erre Dr. Karsai József polgármester ígéretet tett. 
 

megbeszélés kelte 2014. 06. 10. 

helyszín Polgármesteri Hivatal Battonya, polgármesteri iroda 

téma A battonyai gyermekfalu tervezett költözése 

résztvevők Dr. Karsai József polgármester, Dr. Németh Ferenc címzetes főjegyző, 

Gosztonyi Gábor (GGo) ügyvezető igazgató, József Imre (IJ) projektigazgató, 

Németh Szabolcs (SzN) m.b. területi igazgató 

távollévők  

készítette Németh Szabolcs 



 

 

EMLÉKEZTETŐ 

2 / 2  Szerető otthon minden gyermeknek 

Dr. Karsai József polgármester félelmét fejezte ki, hogy a gyermekfalu területe, mint ingatlan a 
nevelőcsaládok tervezett elköltözését követően az enyészet martalékává fog válni. GGo 
megerősítette, hogy a szervezet nem szeretné a gyermekfalu épületeit, amelyek a vagyonát képezik, 
eltékozolni és az ingatlan eladása során olyan megoldásra törekszik, amely megnyugtató mindkét fél 
számára.  
 
Dr. Karsai József polgármester kérte, hogy a megbeszélés tartalmát a felek emlékeztetőben rögzítsék, 
hogy az SOS terveiről ennek alapján a 2014. június 26-ra összehívott képviselő testületi ülést 
megfelelően tájékoztathassa.  
 
A programötletek kapcsán Dr. Németh Ferenc címzetes főjegyző Matuzikné Évát (+36-70-3826221) 
javasolja kontaktszemélynek.   


