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Kedves Munkatársaim! 
 

Szeretettel köszöntelek benneteket a „NAPSUGARAS TÜKÖR” ünnepi 
kiadványunkkal.  
Évek óta hagyomány, hogy időközönként egy-egy újságot jelentetünk meg, 
amelyekben általában rövidebb-hosszabb időszakokat mutatunk be 
intézményünk életéből. Jellemzően ezek a kiadványok elsősorban lakóinkról, 
illetve lakóinknak szólnak. Mostani kiadványunk a munkatársaknak készült 
és rólunk, dolgozókról szól. A történetek más megközelítésben, más 
hangnemben mutatják be az intézmény részlegeinek a közösségét, a 
hétköznapjait, azt az összetartozást, ami előre viszi a csoport munkáját.   
 
Miért született ez a gondolat? 
Tudjuk, nehéz hivatást választottunk, amely nemcsak sokoldalú szakértelmet, 
felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte 
együttérzést is. Meglátásom szerint egy intézmény akkor tud jól működni, ha 
szakmailag felkészült, elhivatott emberek összefogva egy irányba tudnak 
haladni, és magukénak érzik a szociális területen végzett munkát, és a 
szociális gondozás fontosságát.  
A szociális munkát végzőnek – legyen az ápoló, gondozó, szociális, illetve 
terápiás munkatárs, fejlesztő pedagógus, vagy takarító, karbantartó, portás, 
mosónő, varró és konyhás- nem lehet rossz napja, hiszen tőle mindig segítséget 
kérnek és várnak, de mindezt mosolyogva kell tennie. És vajon tudunk mindig 
mosolyogni? Van-e elég erőnk támaszt nyújtani?  
 
A szociális területen végzett tevékenységet csak azok tudnak tartósan 
nyújtani, akik teljesen el tudják fogadni magukat. Ha keresztülmennek az 
önismeret és önelfogadás megpróbáltatásán, akkor képessé válnak arra, hogy 
mások igényeit úgy elégítsék ki, mások elvárásainak úgy tegyenek eleget, 
mintha az a saját maguké lenne. Segíteni, gondozni, ápolni tartósan úgy lehet, 
ha önmagunkból adunk és annyit ér a szolgálatunk, mint amennyit 
becserélnénk magunkból. Csak az tud elcserélni magából valamit, aki 
tisztában van a saját értékeivel, gyengeségeivel és ezekkel együtt is képes 
magát elfogadni.   
 
És vajon nekünk ki segít? 
Meggyőződésem, hogy elsősorban mi magunk segíthetünk magunkon, 
egymáson. Fontos, hogy odafigyeljünk nemcsak lakóinkra, hanem egymásra, 
egymás egészségére, lelki problémáira. A rohanó hétköznapok közepette, kell, 
hogy legyen egy pillanat, egy esemény, ami megállít és időt ad egymásnak-
egymásra. Nem csak felszínes beszélgetésekre van szükség, ahol már a 
gondolatunk a következő feladat megoldása körül forog, hanem valódi 
odafigyelésre, ahol meglátjuk a másik rezdüléseiben a kollegát, a társat, az 
embert.  
  



A „NAPSUGARAS TÜKÖR” bemutatja, hogy az egymásra figyelés mennyire 
valósult meg a mindennapokban, hogyan voltunk képesek a napi problémák 
mellett rekreálódni, jókedvűnek maradni, pozitívan gondolkodni. Mindezt a 
hat intézményünk saját „tükrén” láthatjuk, ahol saját csapatuk működését 
szemléltetik.  
Szóljon ez a „NAPSUGARAS TÜKÖR” rólunk, rólatok, nektek!  
Az alábbi gondolattal kívánok kitartást, erőt minden munkatársam számára, 
hogy képesek legyünk újra- és újra megújulni, előre haladni.  
 

 
 

„Tégy meg minden jót, ami tőled telik, 
Amilyen eszközzel csak tudod, 

Amilyen módon csak tudod, 
Ahol csak tudod, 

Akivel csak tudod, 
Ameddig csak tudod. „ 

/ John Wesley/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Köszönöm Nektek az egész éves munkátokat!  
 
 
 

Kerepeczki Magdolna 
intézményvezető 

 

 
  



Együtt töltött pillanatok 

 

 
 

 

  



Mi itt Mórahalmon…. 
 
Mi itt Mórahalmon 50 és felen vagyunk. De ez persze 55, ami igazából van 
vagy 60. Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk ugyanúgy csapattag a szakmai 
dolgozó mint a technikai, a gyesen lévő kismama, a közfogis és az irodista, a 
férfi és a nő, a fiatal és az idősebb… Ahányan vagyunk annyi félék, és 
mondhatnánk, hogy ez a sokszínűség és a különbözőségek adják munkánk 
hatékonyságát és egyediségét, hogy ettől vagyunk jók, de ez elcsépelt frázis 
lenne.  
A 60-as szám nem csupán egy létszám, hanem 60 gyermekkor a maga 
tisztaságával és traumáival, 60 szakmai út a maga eredményeivel és 
kudarcaival, 60 jól és rosszul megélt párkapcsolat, 60 különbözőképpen megélt 
szülői szerep, 60 különböző egzisztencia és vagyoni helyzet… Vicces lenne, ha 
mindez csak eredményeket és hatékonyságot szülne, és persze ez nincs is így 
 
 
Mi szoktunk egymással durcázni. Szoktunk bizony vitatkozni.  Kiabálni és 
veszekedni is, no. Néha nem szólunk egymáshoz, néha kerüljük egymást. Néha 
sírunk is. Néha mi játszmázunk, klikkesedünk és kiközösítünk. Sokszor tele a 
hócipőnk a főnökkel, néha sunnyogunk a munkában.  
Tanulunk és tanítunk, dolgozunk, és munka után dolgozunk. 
Tudjuk, hogy szólnak nekünk, ha éppen 
kertészkedni/továbbképződni/értekezni/műsort betanulni van kedvünk, és 
mindössze csak megszokásból szoktuk hajtogatni, hogy sok a munka/kevesen 
vagyunk/kevés a fizetés. 
 
De tudjuk, hogy a jó dolgozó  
…nem azt nézi, hogy mit, hogyan nem lehet megoldani, hanem megold… 
… nem azt kérdezi, hogy miből, hanem megold…. 
….nem azt kérdezi, hogy kivel, hanem megold… 
….nem azt kérdezi, hogy miért, hanem megold… 
…. nem azt kérdezi, hogy mikorra, hanem rögtön megold…. 
 
És nem kérdés, hogy vigyázunk egymás gyerekére vagy szüleire. Nem kérdés, 
hogy helyt állunk egymás helyett a munkában, nem kérdés, hogy kiállunk 
egymásért, bármilyen fórumon. Nem kérdés, hogy kölcsönadunk, pénzt, ruhát, 
kocsit cserélünk… Ha kell, összebútorozunk, ha kell, segítünk az 
elbútorozásban… 
 
Logisztikai okokból táboroztatjuk gyerekeinket, alkohol okokból 
csapatépítőzünk… Néha fejlesztjük, néha „hülyítjük” egymást. 
Vigyázunk egymással, és vigyázunk egymásra. 
Vegyesek az érzelmeink, vegyesek a reakcióink.  
 
De mindennek mi örülünk. Örülünk, mert ha nem vagyunk tökéletesek, az azt 
jelzi, hogy gyarlók vagyunk. Esendőek. És ebből logikailag következik, hogy 



emberek vagyunk. A mi csapatunkat EMBEREK alkotják, akik emberi módon 
működnek, emberi értékek menetén, emberléptékűen. És ha emberekért 
emberek dolgoznak, akkor rend van a világban, többre nincs is szükség… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Egészséget védtünk, csapatot építünk! 
 
 

Kisteleken új élménnyel és lehetőséggel gazdagodtunk az 
Intézményvezetőnk által szervezett programon.  
 
2019. június 25-én munkahelyi egészségnap került megrendezésre.  

 
A napot Intézményvezető Asszony nyitotta meg ünnepi keretek között, 

a konyhások által készített egészséges reggeli falatkák fogyasztása közepette. 
Első alkalommal nyílt lehetőség ilyen szerteágazó szűrésre, ahol részt 
vehettünk szemészeti, ortopédiai, bőrgyógyászati, csontsűrűség vizsgálaton. 
Ezen kívül vércukor, vérnyomásmérést is végeztek. Igénybe vehettük a 
fodrászt, pedikűrt és a masszázs szolgáltatást is. Ennek kapcsán egyből jó pár 
kollégának problémás lett a lába, a frizurája és a háta. Sorban álltak a 
fürdősós lábkényeztetésért. 
 
Az egész napos program hatására felbolydult a ház, mindenki izgatottan leste 
a sorra kerülését, senki nem akart lemaradni. A szervező alig győzte követni 
a sok jelentkező kavalkádos időpontját. Igyekezett mindenkit úgy beosztani, 
hogy a kívánt szolgáltatást zökkenőmentesen igénybe vehesse.  
 
Lehetőségünk volt aromaterápiás testmasszázsra, melynek kipróbálása nagy 
várakozással töltött el bennünket. Nagyon mókás volt látni a kezelés hatását 
a kollégákon, akik mintha a fellegekben járnának, rózsaszínben látták a 
világot, mosoly ült ki az arcukra, szinte nem is lehetett kapcsolatba kerülni 
velük egy darabig. Nagyon nagy sikere volt, ezért lehetőséget biztosítottak 
még két alkalomra, hogy minél többen átélhessék ezt az érzést. 
Ugyan így pihenésre adott lehetőséget a relaxációs tréning is, ahol együtt 
lazulhattunk intézményvezetőnkkel.  
 
Az egészségnap jó hangulatban telt, az összes szűrővizsgálat és szolgáltatás 
teljes létszámkihasználással dolgozott. Sokan tájékoztatást és rálátást kaptak 
egészségügyi állapotukra. Az egészségnap kapcsán a különböző részlegeken 
dolgozóknak a várakozás ideje alatt lehetősége adódott, hogy beszélgessenek és 
közelebb kerüljenek egymáshoz.  
Bízunk benne, hogy a következő évben ismét megrendezésre kerülhet egy ilyen 
egészségnap, hiszen nem csak a betegség megelőzése fontos, de a minden napi 
munkavégzés monoton hangulatát is kizökkenti egy-egy ilyen rendezvény.  
 
Ezzel a csapatépítés egyik hasznos formáját is magunkénak tudhatjuk!  



 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönjük a vezetőségnek a lehetőséget, valamint a Kisteleki Egészségfejlesztő 
Irodának és a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítványnak a közreműködést! 
                                           
 
                        a CS.M. Napsugár Otthon Kisteleki Dolgozói 
 
 

 
  



SZEPTEMBER (PÉNTEK) 13.- Nem boszorkányság 
 

A szegedi Vakok otthonában dolgozókat cseppet sem riasztotta vissza, hogy a 
csapatépítő napjukat péntek 13-ra tűzték ki.A programnak az újszegedi Gellért 
Szabadidő Központ adott otthont.A napsütéses reggelen a kis csapat a 
gyönyörű parkban gyülekezett.   
Felállítottuk a bográcsállványt és nekiláttunk a krumplipucoláshoz. 
Előkerültek a saját készítésű finomabbnál-finomabb sütemények, pogácsák. 
Néhány kolléga társasjátékokat is hozott magával. Összetoltuk az asztalokat, 
majd kisebb-nagyobb csoportokba tömörülve játszani kezdtünk.  
 
Mindannyian nagyon élveztük a játékot. Hangos kacagások jelezték a remek 
hangulatot. Sokat beszélgettünk közben. Hamarosan finom illatok csapták 
meg az orrunkat. Asztalhoz ültünk és jóízűen fogyasztottuk el a 
pincepörköltet. Ebéd után összegyűltünk egy közös játékra. Jó volt látni a 
vidám arcokat.  
 
Bár különböző munkaterületről érkeztünk, a nap folyamán kicsit jobban 
megismerhettük egymást, közelebb kerültünk. Mindannyian egyetértettünk 
abban, hogy több ilyen alkalomra lesz még szükség, bízva abban, hogy akik 
nem csatlakoztak hozzánk ezen a napon, egy későbbi alkalommal szívesen 
megteszik. 
 
 
 
 
 
 

 
  



Nővérkéknek 
 
 

Úgy kelletek, mint a virágnak a fény, 
Mint éhezőnek egy falat kenyér, 

Mint zöld mezőnek tűző napsugár, 
Mint késő ősznek hulló falevél. 

 
Mint anyának a piciny gyermeke, 

Mint érző szívnek egy kedves barát, 
Mint füleimnek egy szelíd zene, 
Megszépítitek létünk alkonyát. 

 
Gondoskodtok, ez nékünk jól esik, 

Fénylő szemetek mindig ránk ragyog, 
Gyógyul tőle a szenvedő, a beteg, 

Olyanok vagytok, mint az angyalok. 
 

Közöttünk vagytok, szívünkhöz közel, 
Idős lelkünknek nyújtotok vigaszt, 

Mert szeretitek az öregeket, 
Szép szóval, tettel mutatjátok azt. 

 
Érzést, sok mindent kapunk Tőletek, 
Béna nyelvvel is hálásak vagyunk, 

Ti hoztok nékünk mindig új reményt, 
A tél után egy tündöklő tavaszt. 

 
Adjátok azt, mi Tőletek telik, 

Ne sírjatok, ha egyszer elmegyünk, 
Egy szép virágot dobjatok reánk, 

Mert porból lettünk és porrá leszünk. 
 

Jönnek mások, kiket gondozni kell, 
Mert kelletek, mint virágnak a fény, 
Mint zöld mezőnek tűző napsugár, 
Mint éhezőnek egy falat kenyér. 

 
Hegedűs Ferenc† 

Mórahalom 
 

 
  



SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁRA 
 

Minden reggel szinte ismerősként adja a közalkalmazotti jegyet a buszsofőr, 
vagy épp megszokott helyükön parkolnak a személyautók, nem is szólva a 
sportos dolgozókról, akik kerékpárral vagy motorral érkeznek Ópusztaszerre. 
S minden áldott reggel már a nagykapu kilincsét nyitva hol a papírhajtógató 
kis üzembe járók, hol a parkon áthaladva a lakók köszönése, érdeklődése, apró 
kérdése övezve indul a nap. Beindul az óriási gépezet, hol a „dolgozó szorgos 
hangyák” mindannyian a 278 lakóért teszik nap mint nap, apró 
fogaskerekekként a dolgukat. Ha programról, ha a mindennapokról is van szó 
az első és egyben az utolsó lépés is: a „megbeszélés”.  
Már a reggeli órákban szállingóznak az illatok, s mint a nagycsaládban itt is 
a legfontosabb: mi fő a fazékban. Azt hiszem, mindenkinek meg van a kedvenc 
szakácsa! S a konyhán csak sürgés-forgás van reggeltől estvelig!  
Az alagsorban zúghatnak-búghatnak a mosógépek, hisz a dolgos kezek lakói 
segítséggel tisztává varázsolnak mindent, s odalent száll a vasalás illata is. 
Akikkel igyekszünk jóba lenni, a mi dzsedi lovagjaink – fondorlatos céljaink 
miatt – a takarítók, akik kis kocsijaikkal lépten - nyomon, a legváratlanabb 
helyen és időben sőt eszközökkel; mint például a hosszabbított nyelű óriás 
portörlővel, szintén hosszabbított porszívócsővel s valamiféle hangoskodó 
takarítógéppel is serénykednek. Közben elindul az irodai nem éppen monoton 
élet! Szüntelen kopogtatás, ügyes bajos dolgok intézése és temérdek 
papírmunkának nevezett, létfontosságú iratkezelésen ügyködnek a 
láthatatlan kezek a szociális ügyintézői irodánkban. 
Jár a kilincs kézről kézre az orvosi szobában, a gyógyszerek szétosztásánál is 
összpontosítva dolgoznak. A gazdasági szakemberek és adminisztrátorok keze 
között megannyi szakember munkája adódik össze hétről-hétre. 
S mint egy kisebb városkában lehet fodrásznál vagy épp pedikűrösnél 
időpontot foglalni. 
Kinyit a várva várt büfé a lakók örömére, és érkezhet egy kis boldogság sütik, 
csemegék s kávé formájában! 
Felbukkannak már kora reggel, vagy épp amikor kell a gépkocsivezetők s akár 
orvosi szolgáltatásra, akár versenyre viszik lakóinkat. A mentál irodában a 
szociális- és terápiás munkacsoport gyárt plakátot, programot, heti napi 
foglalkozás tervezetet, díszeket egyszóval tesz-vesz, szinte mindent! 
Minden évben nagy elvárásokat támasztva magunk elé készülünk például 
egyik legnagyobb rendezvényünkre a nyílt napra. A műsor összeállítása hűen 
tükrözi az intézményünkben működő foglalkozások hozadékát. Mondják „A 
türelem rózsát terem.”, s valóban órák, napok, hetek munkája fekszik egy 
éneklésben, egy verselésben, egy táncprodukcióban.  
Folyton jön egy ötlet, kiből mit lehetne még kihozni s indul a vers-dal-
koreográfia vadászat. Minden lehetőséget így meg is ragadunk s visszük 
fellépő lakóinkat versenyekre is, szóval mi is „állandó lázban égünk”! 
Természetesen a reggeli tornán is mozgolódunk (hébe-hóba) gyógytornászunk 
segítségével. Szervezett bicikli túráinkon is bizony lakóinkkal együtt tekerünk! 
Sőt az ülőtáncot is velük együtt tanulva adjuk elő! 



Minden alkalmat megragadunk, hogy egy kiállítás keretében bemutassuk a 
hímző- és varró szakkör tagjainak gyönyörű kézimunkáit. S az elvarázsolt 
kastély falai közt alkotó és álomszépen dolgozó varrónő, akinek jóvoltából 
jótékonysági vásáron gyűjthetünk egyesületünk számára. 
A több lábon állásra is törekszünk. Ahogyan hálás szívvel fogadjuk a 
Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány kifogyhatatlan segítségét, úgy 
igyekszünk a Tóhajlat Rekreációs és Sportegyesület munkáját, működését 
lakóink érdekében erősíteni. 
Végül minden program s minden nap végén a 8 órás munkaidőn is túl, napi 
24 órában ott állnak a nővérek, ápolók erős hátvédként, s nélkülözhetetlenül! 
Az ápolás, gondozást is jelent, melynek alapja, hogy ismerik a lakók szinte 
minden rezdülését. A folyamatos kapcsolatban nemcsak egészségügyi, hanem 
napi problémáikat is látva nyújtanak mindenben segítséget. 
De óh, jaj, ha be kell még verni gyorsan egy szöget – kit is hívhatnánk, mint a 
műszakos brigádot. Ők mindenhez értenek, s itt most titkosan elárulhatom, 
még tavunkat is meg tudták építeni, ahol a padon ülve bárki megpihenhet, 
mert mégiscsak a legfontosabb a lélek. 
Munkánknak is mozgatórugója a siker: ha valaki egyszer csak visszamosolyog, 
el kezd kérdezni, foglalkozásra jönni, jót mondani, s mind abba 
belekapaszkodni, amit adni tudunk egy-egy pillanat erejéig s csak neki! 
Nekünk folyton új ingert kell beépíteni, de értékeinket megmenteni. Számukra 
e régmúltú kastély falai közt mi teremtjük meg itt e világot, melyet sokszor 
szív szorítva mindennap szeretnénk még jobbá még szebbé tenni. 
Hisz az egyik legnehezebb és legszebb hivatás vár ránk holnap is: másokon 
segíteni! 
Talán egy-egy sorsdöntő pillanatban lelket megmenteni. 
 
                                                            Szociális- és terápiás munkacsoport  
                                                                              Ópusztaszer 

  



 
Lazítás Ruzsai módra 

 
A Csongrád Megyei Napsugár Otthon Ruzsai Idősek Otthona csapatépítő 
programja összekapcsolódott a lakóink számára rendezett Családi nappal, 
melyet minden évben júliusban tartunk. A lakók, a dolgozók és a 
hozzátartozók részéről is nagy várakozás előzte meg ezt a napot. 
A készülődés hetekkel előtte már elkezdődött. Különböző dísztárgyakat 
készítettünk a családtagok és a lakók számára.  
 
Akinek van kézügyessége és kreativitása, az csatlakozhatott az alkotó 
csapathoz, és egymást inspirálva készültek el az ötletes, és szebbnél szebb 
tárgyak. Ez a tevékenység kitűnő alkalom volt a beszélgetéshez, egymás 
képességeinek felfedezéséhez, hiszen oldott hangulatban egy csapatként 
dolgoztak a különböző részleg munkatársai. 
A rendezvény műsorszámait a dolgozóink adták elő. Hetekkel előtte került 
összeállításra a program, és az azon szereplő csoportok kialakítása. 
Igyekeztünk minden részlegről keresni szereplőket, és mindenkinek megadni a 
lehetőséget arra, hogy a benne rejlő képességeket ki tudja bontakoztatni. A 
próbák szintén remek lehetőséget adtak a személyes kapcsolatok építésére. 
Ezek mindig jó hangulatban teltek, sokat nevettünk, viccelődtünk.  
Ez az ünnepség nagyon kiemelkedő esemény intézményünk számára, ezért 
majdnem minden munkatársunk jelen volt, és aktívan vette ki részét a 
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében.  
 
Miután vége lett az ünnepségnek egy kicsit mi is leülhettünk.  
A karbantartó kollégák meglepetésként főztek a csapat számára egy bogrács 
pörköltet, a konyhás lányok készítettek savanyúságot, a többiek pedig tárcsán 
sütöttek különböző finomságokat. Egy kis konty alá való is előkerült a táncos 
kedv meghozatala érdekében. A vacsora ideje alatt kis csapatokban, 
asztalonként folyt a beszélgetés, innen-onnan hangos kacaj hallatszott. A 
hangulat emelkedésével bekapcsolták a zenét, és egy csapatként állt fel minden 
kolléga, majd roptuk az udvaron a táncot.  
A sötétedés beállta előtt kezdődött el a visszapakolás, melyben mindenki 
aktívan részt vett, így ennek köszönhetően rövid időn belül helyre állt a rend. 
 
Ez az alkalom kitűnő volt arra, hogy együtt legyünk, egymást más oldalról is 
megismerjük és egy kicsit levezessük a mindennapi élet által ránk telepedett 
feszültséget. A csapat együtt, egy közös célon dolgozott és a végén együtt 
kapcsolódott ki a jól elvégzett munka jutalmául. 
A szociális munka minden területe azért működik, mert ilyen emberek 
működtetik, akik tudnak egy csapatként, egymás munkáját kiegészítve 
dolgozni és együtt, egymást megismerve, elfogadva tudnak kikapcsolódni is. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  



Az Ásotthalmi közösségünkről  
 
A Csongrád Megyei Napsugár Otthon Ásotthalmi Részlegében a mindennapi élet 
az ellátottakról szól, de emellett lehetőséget biztosítunk a dolgozók közösséggé 
formálódásának is. A közösséggé formálás hosszabb folyamat, mely során a 
dolgozók megismerik egymás erősségeit, gyengeségeit. A régi dolgozók helyben 
tartására és az új dolgozók befogadására, megtartására  kiemelten figyel a 
közösség. Ezekre a legjobb lehetőség a munkahelyen kívüli rendezvényeken, 
kirándulásokon nyílik.  
 
A Részlegvezető több éve igyekszik ilyen eseményeket megszervezni. A vezető 
azt vallja, hogy támogató magatartás és egymás megismerése nélkül, nem 
tudnánk érvényesülni. A napi feladatok nem csak a szűk intézményi team, 
hanem a családjaink, a társszakmák, szociális, egészségügyi, oktatási, 
önkormányzati, vagy társintézmények dolgozói, intézményi gyakorlatot töltő 
hallgatók és a civilek  közreműködésével lesz eredményes.  
 
Az egyik legkorábbi, erre vonatkozó szándék egy bécsi egy napos kiránduláshoz 
köthető, melynek során az ásotthalmi, a mórahalmi, részlegek dolgozói mellett a 
mórahalmi szociális alapszolgáltatás, az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti 
Szakgimnázium és Szakközépiskola dolgozói valamint az intézménnyel 
kapcsolatban álló civil támogatók is jelentkezhettek. A jókedvű csoport,  kötetlen 
program keretében a híres bécsi Adventi vásári forgatagba  látogatott, így 
teremtve meg a karácsonyi hangulatot a közösség számára.  
A következő ilyen szervezett esemény egy 4 napos erdélyi kirándulás volt, 
melynek résztvevői a korábbihoz hasonlóan a közvetlen és közvetett 
munkatársak, valamint az OMSZ mórahalmi csapatából is érkeztek jelentkezők. 
Több napon keresztül ismerkedtünk Erdélyország kincseivel.  
 
A kirándulások mellett, a rendezvények is szolgálják a közösség formálódását. A 
mórahalmi Általános Iskola felajánlásában, annak étkező helyiségében Nőnapi 
bál került megrendezésre. Zenés, táncos mulatságot tartottunk. A célcsoport 
elsősorban a munkavállalók és családtagjaik voltak, de az utazásokról ismert 
személyek is csatlakoztak a rendezvényhez.  
 
Szellemi kikapcsolódást nyújtanak nyári programként  a mórahalmi Lovas 
színházi esték és a színházjegyek által biztosított testi felüdüléssel kiegészülő 
fűrdőlátogatások.  Téli estéken a mórahalmi Színtársulat előadásait tekintjük 
meg, a Rendezvényház színháztermében Mórahalmon. A műsor végén, 
folytatásként egy forró kávé mellett a település egyik Hotelében összeülünk és 
elmeséljük, megosztjuk egymással az élményeinket.  
 
A Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT) mint Civil szervezet, segítségével 
a dolgozók és családtagjaik ingyenes egészségügyi szűrőprogramban és  
Egészségfejlesztés tanácsadáson vehettek részt, több alkalommal. A részvételhez 



ajándékba ingyenes fürdőbelépőt vehettek át, ez a  testi fáradtság  rövidebb-
hosszabb ideig tartó oldását szolgálta.  
 
A “Sportolj a Harmadik Évezredben” elnevezésű pályázat (már kettő alkalommal 
is) aktív sportprogrammal és sporteszközök beszerzésével támogatta a közös 
kikapcsolódást és a stresszoldást. 
 
Feladatunknak tekintjük, hogy a munkatársak, de a társintézmények dolgozói, 
és a civilek is megismerjék a fogyatékosággal élők életét. Az értelmi fogyatékosság 
mellett az ún. érzékenyítés keretében, már több alkalommal betekintést 
kaphattunk a vak személyek vagy  gyengénlátók világába. Ezeken a 
programokon segítségünkre van Kurucsai Szabolcs és vakvezető kutyája Elvis. 
 
Havi rendszerességgel ünnepeljük azokat a munkatársakat, akik éppen 
névnapjukat tartják. Az ilyenkor munkából kiragadott pár perc a hasznosság 
érzésével fokozottan megtérül a következő időszakban.  
 
Nyugdíjba vonuló munkatársainkat hangulatos, élőzenés, néha érzelmesre 
sikeredett vacsoraesten búcsúztatjuk, abban a reményben, hogy egyszer majd 
ránk is sor kerülhet. Az ilyen esték alkalmával felelevenednek régi események, 
vicces történetek és harsog a nevetés. A sok közös élményről számtalan fotó és 
videó készül, ezeket ajándékba adjuk a nyugdíjba vonulóknak. 
 
Az ide évben már 6. alkalommal megrendezésre került a “Generációs talákozó”  - 
melynek keretében hangsúlyt helyezünk a régi munkatársak vendégfogadására 
is, valamint a jelenlegi munkavállalók azon képességeire, melyekkel 
megmutathatjuk a csapat együtt gondolkodását és tettrekészségét a hozzánk 
látogató vendégeknek. Saját receptek alapján készül az édes és sós sütemény, 
torták, csőrege, rétes, szilvalekvár, vajjalja, must, különböző bográcsos ételek. 
Ehhez társul még a saját kézművestermékekből készült ajándékok átadása a 
vendégeknek és  a munkatársainknak egyaránt. 
Az eseményt követően pedig az összes jelenlévő munkatárs egyet szusszanva 
értékeli és feldolgozza a napot, átélve az eseményeket.  
 
A jó hangulat nem marad el sohasem, és a Részlegvezetőtől a  KÖSZÖNET szava 
jár minden dolgozónak! 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  



Tanulmányút Erdélyben- Csapatépítés felsőfokon 
NEA-TF-19-Ö-V-0230 pályázat 

 
A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány pályázaton nyert tanulmányi 

útján intézmény minden részlegéből összesen 49 fő dolgozó vett részt, 2019. 
szeptember 16-20. között.  

A tanulmányút célja az volt, hogy a dolgozók megtekinthessék a 
határon túli szociális intézmények működését, ötletet merítsenek a munkájuk 
sokszínűségéhez, könnyítéséhez. Intézményi látogatás Búzásbesenyőn 
következett, ahol a munkatársak betekintést nyerhettek egy idősek otthonába, 
amelyet a CARITAS Alba Iulia működtet. 

 

 
 
 Az intézményben 20 fő idős ellátott lakik, akik magyar és román 

nyelven vehetnek részt a fejlesztő foglalkozásokon. A gondozókkal mind a két 
nyelven kommunikálhatnak. A találkozást a dolgozók, a lakók és a 
magyarországi dolgozók közös énekléssel ünnepelték, ami után az intézmény 
bejárása következett. A megtekintés után megosztották egymással a kollégák 
a szakmai tapasztalataikat.  

Kolozsváron egy új, átadóünnepség előtt álló, legújabb technikákkal 
ellátott idős otthont tekintettek meg a munkatársaink. 

 

 



A Fébé Idősek Otthona a Tóvidéki Református Egyházközséghez tartozó 
intézmény 64 idős ellátására épült, 1,2 és 3 ágyas szobákkal. Az alapellátás 
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a demenciában szenvedő idősek 
foglalkoztatására, szabadidős programok szervezésére. A jelenleg otthonul 
szolgáló többszörösen alakított családi ház, mely most 24 fő idős és fogyatékkal 
élő embert lát el, tovább fog működni a fiatal fogyatékkal élő rászorulók 
számára. A 2019. október 23-án átadásra kerülő, gyönyörű, szakmai 
felszereltségét tekintve kiváló, valamint elosztásában praktikus épület 
osztatlan sikert aratott a kollégák körében. Búcsúzáskor a vendéglátók 
megígérték, hogy alkalmat találnak rá, hogy viszont látogassák a Csongrád 
Megyei Napsugár Otthont.  

A tanulmányi kirándulás lehetőséget biztosított arra, hogy a 
szakemberek megcsodálhassák az egykori Magyarország vidékét, Erdélyt. Így 
a Madarasi-Hargitát, a Békás szorost, a parajdi sóbányában a tisztító levegő 
hatását lehetett élvezni, valamint Borszéken az ásványvízkóstolásra volt 
lehetőség. Nem maradhatott el a séta Medve-tó és a Gyilkos-tó partján sem, 
vagy  megtekinthették Bözödújfalu emlékparkját, valamint szemtanúi 
lehettek Kőrispatakon a szalmakalap múzeumban hogyan űzi egy székely 
szalmakalap készítő a mesterségét. 

 
Köszönet a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítványnak, valamint az 

Intézményvezetőnek, hogy lehetővé tették, hogy a dolgozók betekintést 
nyerhettek a határon túli szociális gondoskodás munkájába.  

Igazi csapatépítésben volt része annak a hat telephelyen dolgozó 49 
főnek, akik ilyen  körülmények között ismerhették meg egymást, tanulhattak 
a szakmai beszélgetések alkalmával és felejthetetlen élményeket szereztek .  

 
 

 

  



Záró gondolatok a „ Napsugaras Tükör” ünnepi 

kiadványához 

Igen érdekes felkérést kaptam november 6-án szerdán Budapest fele tartva, 

hogy írjak néhány gondolatot a „ Napsugaras Tükör „ záró oldalára. 

Természetesen nagy örömmel tettem eleget a „megkérésnek”.  

Boldog vagyok, hogy részese lehettem a kisteleki és a ruzsai otthon 

megnyitásának, és eltölthettem ott csaknem 25 évet. Az évek során szeretettel 

fogadtuk a mórahalmi, az ásotthalmi, az ópusztaszeri és szegedi otthonokat a 

közös együttműködésbe. Örökre összeköt minket az, ami velünk az évek alatt 

történt.  Emlékeztetni fog majd arra, hogy kik vagyunk, hogy változzunk meg, 

ha kell.  Jelenleg az intézmény életében egy civilszervezet a „Napsugár Otthon 

Lakóiért Alapítvány” vezetőjeként veszek részt, amelynek alapítója dr. Berta 

Árpádné. Az alapítvány célja, hogy tevékenységének eredményeképpen 

javuljon Kistelek város és a környező települések idős embereinek és a 

városban működő Napsugár Otthon és más településeken – Ruzsa, Mórahalom, 

Ásotthalom, Szeged, Ópusztaszer - működő részlegek lakóinak életminősége.  

Az alapítvány célja, hogy biztosítsa a Napsugár Otthon lakóinak magasabb 

szintű ellátásához, gondozásához szükséges anyagi és dologi hátteret. Az 

alapítvány támogathatja az egészségvédelem, sport, természet- és 

környezetvédelem céljából  szerveződő programokat és az alapítvány 

önkénteseiből alakult aranyokleveles citerazenekart. Együttműködés az 

alapítvány céljainak megvalósítását támogató és segítő szervezetekkel. 

Jelenlegi feladatom, hogy felkutassam a fentiek érdekében azokat, akik tenni 

tudnak a cél eléréséhez, hiszen naponta szembesülünk vele, hogy a szociális 

otthonban élők nehéz anyagi helyzetben vannak. 

Nem vagyok benne biztos, meg tudom-e fogalmazni le tudom e írni mindazt, 

amit szeretnék, hogy milyen szeretettel jövök még mindig közétek. Úgy 

gondolom nincs is arra szükség, hogy ezeket a gondolatokat leírjam, mert csak 

ismétlésnek és csapongónak tűnnének. 

Néhány gondolatot azonban megosztanék veletek útravalónak a hétköznapok 

rohanásaihoz. 

Mottó: A szabadság azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami van, és 

megbocsájtunk magunknak, megnyitjuk a szívünket, hogy felfedezhessük a 

jelenben létező csodákat.”    (Dr. Edith Eva Eger) 

A szabadságról álmodozva a legtöbben először a gátló külső akadályokra 

gondolunk, pedig saját életünk fel nem dolgozott negatív eseményei is komoly 



gátak lehetnek, ezért igyekezzetek azon felül emelkedni, hagyjátok a dolgokat 

az útjukon menni. 

Úgy gondoltam, ha hagyom a dolgokat a maguk útján haladni, majd csak lesz 

valahogy. A dolgok pedig többé-kevésbé a maguk útján haladnak és többnyire 

mindig lesz is valahogy. Akár a papírsárkány, amelynek elpattant a kötele, 

szabadon szállok, amíg csak akarok! 

Ismerjétek fel, hogy szabadok vagytok, hogy örömben éltek, és valóban úgy 

lesz! Cselekedjetek úgy, mint akiknek birtokában van a szabadság és az öröm, 

és valóban a tiétek lesz! A választás szabadsága mindig és mindenkinél ott 

van. Az életben mindig lesznek nehézségek, bizony a családi problémáktól sem 

tudunk megmenekülni. A felnőtt élet ilyen, el kell fogadnunk a problémákkal 

együtt. 

Keressétek meg a szociális munka szépségeit mindig, még a nehéz 

helyzetekben is, akkor könnyebb leküzdeni az akadályokat. 

„Szórakozz és szórakoztass, legyen kellemes más számára a társaságodban 

eltöltött idő. Az élet problémáival szemben sokszor az önfeledt nevetés a 

legjobb fegyver. Örüljünk tiszta szívünkből az életnek! „ 

   

Kistelek, 2019. november 7. 

                                                                        Szalai Józsefné 

                                                                     Kuratórium elnöke 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kiadványunkat a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány  
a NEA-TF-19-Ö-V-0230 pályázat támogatásával sokszorosítottuk! 
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