
Húsz év a Napsugár Otthonban 
 

 
Az intézmény húsz éve született, amellyel egy új közösségi élet 
kezdődött el. Az átadása 1995-ben valósult meg, köszönöm a sorsnak, 
hogy részese lehettem – lehetek az otthon életének. 

 
Húsz év óta új ismeretségek, barátságok születnek a napfényre 
emlékeztető sárga színű falak között. Az intézmény nevét is az első 
lakók kívánsága alapján a meleget, vidámságot árasztó napról kapta. 
A tervezet alapján az épület ötven idős ember otthona lett volna, 
amely helyett 1995. év végén már hatvanan laktak e házban és ketten 
ma is itt élnek, ünnepelnek. 1998 -ban újabb, negyven fős emeltszintű 
részleggel és beköltöző melegszívű emberekkel növekedett az otthon. 
Küldetése és jövőképe, hogy szilárd szakmai alapon álló, 
értékteremtő gondoskodásával teremtse meg az otthonban élők 
nyugalmát, biztonságát. 

 
2008-tól kibővült feladatkörrel folytatjuk a munkát, 
hiszen ebben az évben kezdődött el az intézményi 
integráció, amely 2011-en fejeződött be. 
Természetesen mindebből a lakók azt érzékelték, 
hogy egyre több telephelyről jönnek ellátottak egy-
egy alkalomra szerepelni. 

 
2012-től új rövidebb név alatt működik az otthon a megyei 

fenntartású intézményből központi költségvetési szerv lett, és 
megszűnt az önálló gazdálkodása. Az egyre gyakrabban változó 
világunkban a családi élet sem olyan, mint régen volt. Állandó 
igazításra szorul életünkben az otthon, a tágabb család, a 
csökkenő szabadidő.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Egyre fontosabbá válik, hogy észrevegyük és becsüljük a piciny szépet 
is. 

 
Húsz éve, hogy megkeresett ismeretlenül egy kedves, mosolygós hölgy 
Dr. Berta Árpádné, hogy legyek a munkatársa gazdaságvezetőként. 
Anikó azóta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád 
Megyei Kirendeltség Igazgatója és e születésnap alkalmából 
munkatársaim és az Otthon lakói nevében kívánunk jó egészséget és 
nyugodt éveket a további munkájához. Az igazgatói munkát 
Kerepeczki Magdolna, kolléganőm folytatja, akivel már 18 éve együtt 
dolgozom. Továbbra is kellő alázattal, szeretettel és folyamatos 
tanulással irányítja a Napsugár Otthonban és telephelyein a feladatok 
elvégzésében a munkatársakat.  
Ehhez kívánok jó egészséget, kitartást, soha ne adja fel elképzeléseit. 

 
Végül Aranyos Ervin gondolatival zárom visszaemlékezésem 

gondolatmenetét: 
 

„ A jövőm majd eljön, nem kell félnem tőle, 
vágyammal teremtek, jó cél lesz belőle. 
És ha majd egy napon az út végéhez érek, 
majd angyalok várnak, csupa kedves lélek. 
Addig nem is kell már egyéb dolgot tennem, 
csak emberként élnem, s őszintén szeretnem.” 
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