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Rózsika néni jelenleg az egyik olyan lakónk, aki már majdnem a kezdetektől itt él 
az otthonban. Mindig aktív, központi emberként vett részt az otthon életében. Az ő 
keze munkáját dícséri a kiállító szekrényben őrzött kis horgolt baba, vagy a kalap 
tűpárna. A kézimunkakör foglalkozásaiba már az elmúlt  években nem 
kapcsolódott be egészségi állapota miatt. A dalolás szeretete  viszont a mai napig 
megmaradt. Az otthon énekkarának központi tagja volt, nagyon sok  dalt tőle 
tanultak a többiek. A kedvenc dalait minden közös rendezvényen elénekeltük. Az 
intézmény kulturális életében, mint versmondó is jelen volt az évek során, farsangi, 
időseknapi ünnepségek alkalmával szívesen mondott verset, pl. Lagzi a konyhában, 
vagy az örök kedvence az Itt van az ősz itt van újra. Rózsika néni hozzátartozik a 
Napsugár Otthonhoz. Kedvességével, optimizmusával mindenki szívébe belopta 
magát. Nem csak családja de a mi szeretetünk is körbe veszi.  
 



A Kedves Olvasó az alábbi sorokban az ő visszaemlékezését olvashatja az itt 
eltöltött eddigi közel 20 évéről. 
 
"1996 január 19-én költöztem be, a 24-es szobába. Emlékszem, éppen fel volt kötve 
a karom, mert előtte tört el. Már a kezdetektől mindenkivel jóban vagyok, soha 
senkivel nem vesztem össze. 
 
Emlékeim között elevenen él a sok kirándulás. Jártunk többek közt Csongrádon, 
Szegeden, Ópusztaszeren. A ruzsai otthonban is voltam kétszer. Ezek a 
kirándulások mind emlékezetesek maradtak, nagyon jól éreztük magunkat. Örök 
emlék. 
A Kézimunka-körben igen sok kedves dolgot készítettünk. Emlékszem, mikor 
beköltöztem,a szobatársammal körübelül 60 darab kis kalapot varrtunk tűpárnának. 
Amiket még nagyon szerettem elkészíteni az a zsiráf és a cica, illetve sok kis 
kosarat is kötöttem. 
Továbbá még nagyon emlékezetessek számomra a szereplések is. Az énekkarral 
sok rendezvényen résztvettünk. Még ma is nagyon szeretek énekelni, de a torkom 
már sajnos nem nagyon jó. Farsangon is felléptem, a "Lagzi a konyhában" című 
verset szavaltam el.  
Nagyon szívesen modtam el  a névnapi köszöntőmet /amit még édesapámtól 
tanultam/ az ebből az alkalomból rendezett délutánokon.  
Így visszaemlékezve erre a közel 20 évre, elmondhatom, rengeteg jó és vidám 
emlékkel lettem gazdagabb. Igazán jól érzem itt magam, bár egészségem már nem 
a régi, sok bánat is ért, fiamat elvesztettem, de próbálok úgy élni, hogy elfogadjam 
azt a sorsot, amit rám mért a Teremtő.  
Lakótársaimnak és az Otthon minden dolgozójának kívánok jó egészséget!" 
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