sem egyszerű közigazgatási vezető, hanem a falu 'feje, a gyermekek számára a
férfi és az apa megtestesítője, tekintély. Szorosan együttműködik gyermekorvosokkal, pszichológusokkal és pszichiáterekkel, rendszeresen megtárgyalja az
aktuális kérdéseket az anyákkal.
*

A fenti négy alapelvet Hermann Gmeiner úgy foglalja össze, hogy ezek biztosítják az első integrációt, amely gondozói és pedagógiai jellegű. A második integrációs elv az, hogy a gyermek visszataláljon abba a kultúrkörbe, amelyből kiszakították. Ezért lehetséges gyermekfalu a világ minden kultúrájában és minden
vallásában. A gyermeket, vallja Hermann Gmeiner, semmiképpen sem szabad
elidegeníteni eredeti kultúrájától. Az anyákat sohasem szabad idegen országból,
idegen kultúrából, más vallásból "importálni". Szükséges, hogy minden országban, ahol SOS gyermekfalu épül, annak saját nemzeti jogi fenntartója legyen, az
SOS Gyermekfalu Egyesület. A fedőszerv, az SOS International, csupán tanácsot
ad, koordinál, segítséget nyújt, valamint előkészíti az új egyesületek alapítását.
*

Befejezésül szóljon ismét az SOS gyermekfalu atyja, lelke és irányítója, Hermann Gmeiner: "Azoknak a gyermekeknek a nevében, akik otthont találtak falvainkban, akik különböző nyelveken beszélnek, akiknek különbözik a bőrük
színe, más és más kultúrkörhöz és valláshoz tartoznak, könyörgök, nagyon sokszor könyörgök lelkemből a békéért. Békéért könyörgök és a barátság hídjait
építem az emberek között, ahol csak tudom, hogy lehetséges legyen világunkban
a Jó, amiben hiszek. ... Itt, Battonyán is egy híd jött létre, a megértés és a béke
kis pallója. A most megkezdett mű viruljon az itt otthonra lelő sok gyermek örömére és hasznára, mindannyiunk boldogságára."
A fenti összeállítás a

következő

kiadványok alapján készült:

Hermann Gmeiner: Die SOS-Kinderdörfer. Modeme Erziehungsstiitten für verlassene Kinder.
Innsbruck-München, 1976.
Hermann Gmeiner: Eindrücke, Gedanken, Bekenntnisse. Innsbruck-München, 1981 4 •
SOS-Kinderdorf - Zielsetzung, Entstehung, Organisation (Prospektus)
SOS-Kinderdörfer 1949-1979. Innsbruck-München, é. n.
SOS-Kinderdorf in Ungarn. SOS Gyermekfalu Magyarországon, Innsbruck-München, é. n.
Hermann Gmeiner: Alle Kinder dieser WeH sind unsere Kinder. (Sokszorosított kézirat)
Hermann Gmeiner: Lebensiauf (Sokszorosított kézirat)

•
Egyre több emberre van szükség a világon, akik hisznek a jóban, s e hit erejében legyőzhetik a káoszt. Nem élhetünk többé olyan életigenlő, emberséges rend
nélkül, amely segíti az embereket abban, hogy emberré váljanak. Csak az ilyen
rend menthet meg bennünket azoktól a veszélyektől, amelyek az emberiség létét
fenyegetik.
(Hermann Gmeiner)
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