
Gondolatok egy születésnapra 

Húsz év történését, eseményét, sok-sok emlékét nehéz lenne néhány sorban 
leírni. Mint a Napsugár Otthon jelenlegi megbízott igazgatója egy pár 
gondolattal szeretnék hozzájárulni az intézményünk jubileuma alkalmából 
szerkesztett újságunk ünnepi számához. 

Az intézményünk alapításában még nem vettem részt, de amikor az apartman 
részleggel bővült az Otthon- immár 18 éve- én is aktív tagja lettem az ápolási- 
gondozási csoportnak. Az évek alatt, a munkám során mindig az Otthon 
lakóinak érdekeit, jólétét tartottam szem előtt, a gondozási részleg munkájának 
irányításával törekedtem a minőségi szakmai munkára, melyhez minden 
támogatást megkaptam dr. Berta Árpádné Igazgató Asszonytól és Szalai 
Józsefné gazdaságvezetőtől. Szalainé Marika azóta is ellát jó tanáccsal, segíti 
munkámat a pénzügyi, gazdasági ügyek intézésében,  támogatására a mai napig 
számíthatok. Ennek a közös munkának a bizonyítéka, hogy intézményünk egyre 
népszerűbbé vált, a hozzánk beköltözni szándékozók száma egyre nőtt.  

Két éve Dr. Berta Árpádné Igazgató Asszonytól, a Napsugár Otthon alapító 
tagjától megkaptam a stafétabotot, mellyel nem csak a kisteleki, hanem a 
Napsugár Otthon többi telephelyének irányítása is feladatommá vált. A 
megnövekedett feladat ellenére változatlanul igyekszem megteremteni, most 
már nem csak az időseink, hanem a fogyatékkal élő és pszichiátriai betegségben 
szenvedő lakóink számára is az életminőségük javítását a komplex gondozás és 
a szociális munka eszköztárának alkalmazásával. 

Számos szép emlékkel gazdagodtam az évek során, melyet együtt éltünk meg 
munkatársaimmal, lakóinkkal. Többek között szívesen emlékszem pl. a szarvasi 
kirándulásra, ahol kihívás volt a holt  Kőrösön való hajókázás, több lakó is 
tartott tőle, de közös erővel és lelkesedéssel mindenki felszállt a hajóra. Vagy a 
2014–ben tartott megyei Ki mit tud-on szereplő lakóink produkciója igencsak 
büszkeséggel töltötte el a szívem. De sorolhatnám a megrendezett Nyílt napokat, 
ahol a hozzátartozók egyre nagyobb számban vesznek részt, kifejezve ezzel 
elismerésüket munkánk iránt.                

Említhetném az évek során rendezett különböző rendezvények lebonyolításában 
résztvevő munkatársi összefogást, amellyel zökkenőmentesen tudunk úgy helyt 
állni, hogy a résztvevők elégedettek a végeredménnyel.  

 



 

  

Itt szeretném megjegyezni, hogy mint igazgató egy nagyon jól működő, szakmai 
szinten is színvonalas intézményt vehettem át dr. Berta Árpádné Igazgató 
Asszonytól. Munkám során törekszem ennek megőrzésére, fejlesztésére. 
Kívánok még minden kedves lakónak, munkatársamnak további sok szép közös 
élményt, emléket, együtt töltött időt.    

Az Idősek világnapja alkalmából kívánom az idős és szép korú lakóinknak, 
hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, 
mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs az, hogy embernek 
születtünk. Az év minden napján érezzék a család, az Otthonunk, a társadalom 
megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak 
dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak Önök tudnak. 

Köszöntőm végén kívánok minden idős lakónknak jó egészséget, boldogságot. 
Kérem, fogadják szeretettel Márai Sándor „Ajándék” című versét. 

„És mégis, ma is, így is, 
örökké mennyit ad az élet! 
Csendesen adja, két kézzel, 

a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat, 

a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, 

egy emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát! 

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
minden napszakban, 
minden pillanatban! 

Ajándék ez, 
csodálatos ajándék. 
A földig hajolok,  

úgy köszönöm meg.” 

Kerepeczki Magdolna 
        mb. igazgató 

 



  

 


