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Az SOS családok örömmel várják tervezett költözést 
 
Battonya, 2014.06.20. – Új lehetőségek, kitáruló világ: ez várja az SOS-Gyermekfalu 

Magyarországi Alapítványa battonyai egységének kis lakóit és nevelőszüleiket a tervezett 

költözés után, melynek célállomása reményeik szerint a közeli Orosháza lesz. A költözés 

megtervezésének folyamatában az érintett családok is részt vesznek, az Alapítvány az ő 

érzéseiket, gondolataikat, javaslataikat is megfontolva vág bele a projektbe. A gyerekek 

nevelőszüleikkel együtt költöznek majd új helyükre, ahol reményeik szerint a nevelőszülői 

utánpótlás, az oktatás, a szakmaszerzés és a szabadidő eltöltésének még jobb lehetősége vár 

rájuk. Az Alapítvány a folyamatot a gyermekek érdekeit, fejlődését és jövőjét szem előtt tartva 

indítja el és viszi végig, s ezzel kapcsolatban minden érintettel a gyerekek érdekeit és 

nyugalmát maximálisan előtérbe helyező, higgadt, előremutató, megoldásokat kereső 

párbeszédre törekszik, melyben a sajtó és a közvélemény együttműködését kéri. 

A tervezett költözést az SOS a nála nevelkedő gyermekek érdekeit szem előtt tartva határozta el. A 

lépést számos tényező együttesen indokolja: a gyermekek minél jobb életesélyeinek biztosítása, az, 

hogy ezek a gyerekek valódi esélyeket kapjanak, elsődleges szempont – ez a jobb egészségügyi 

szolgáltatások és oktatás, a több, elérhető szakmai oktatás elérhetővé tételével, a nevelőszülői 

utánpótlás biztosításával érhető el, s ezeket az előnyöket várja az SOS a jövőbeli, új helyszíntől. Az 

Alapítvány célja a nála nevelkedők társadalmi integrációjának mind nagyobb fokú támogatása, melyet 

szintén inkább biztosítottnak lát egy nagyobb, jobban megközelíthető településen. Ezen kívül a 

battonyai létesítmény műszaki és szerkezeti állapota a mai kor kívánalmainak nem mindenben felel 

már meg, így a műszaki korszerűsítésre fordítandó, várható kiadások mértéke az előzőekben 

felsoroltakkal egyetemben tereli a költözés felé az Alapítványt. 

Minden, a gyermekfalvakat érintő döntés a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, alapos és átgondolt 

alapon születik meg. Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa a nemzetközi szervezettel 

egyeztetve csak olyan megoldást tart elfogadhatónak, amely valóban növeli a gyerekek életesélyeit és 

több előnyt jelent a gyerekek és a családok számára.  Az Alapítvány által nevelt gyerekek számára a 

biztos pontot nevelőszüleik, az SOS családjuk jelenti. A családok együtt költöznek, a költözést együtt 

tervezik és valósítják meg. A leendő otthonaik kialakításában részt vesznek és fontos az is, hogy 

battonyai barátaikkal a kapcsolat fennmaradjon. Ugyanúgy, mint bármilyen más, költöző család 

esetében.  

Az SOS-Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa jövő héten sajtótájékoztatót tart a témában, addig 

pedig, a gyermekek nyugalmának biztosítása érdekében kéri a sajtó munkatársait és a közvéleményt, 

legyenek partnerek abban, hogy a gyermeket érdekeit képviselő, higgadt és megoldásra törekvő 

párbeszéd folyhasson. Az Alapítvány egy átlátható és nyílt kommunikációt folytató szervezet, mely 

ezúton is biztosít mindenkit arról, hogy döntéseit az érintettek bevonásával, felelősen hozza meg és a 

továbbiakban is részletekbe menően fog tájékoztatni mindenkit.  

Az SOS Gyermekfaluról: 

Hazánkban Battonyán (1986), Kecskeméten (1990) és Kőszegen (1993) működnek SOS gyermekfalvak 10-12 

családi házzal és saját háztartásukban élő nevelőszülői családokkal. 1994-ben megnyílt a szegedi, 2001-ben a 

lajosmizsei, 2003-ban pedig a séi ifjúsági ház és 2012-ben pedig a kecskeméti ifjúsági ház. Az SOS Gyermekfalu 

Magyarországi Alapítványa által fenntartott hálózatokban és ifjúság házakban ma mintegy 370 olyan gyermek és 

fiatal él, akik valamilyen szociális okból kifolyólag nem nevelkedhetnek saját családjukban. 
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