
26 mood magazin

Hat évvel ezelõtt, 2006 februárjá-
ban nyílt meg Budakalász csendes 
részén a Napvirág Idõsek Otthona. 
A magánbefektetõk tulajdonában 
lévõ, állami támogatással mûködõ 

intézmény a gyakran tapasztalható 
rossz beidegzõdésekkel ellentétben 
felnõttként kezeli az idõs embereket. 

– Mielõtt valaki végleg beköltözik 
hozzánk, kipróbálhatja, milyen az élet 
nálunk, és utána maga határozhat ar-
ról, hogy marad-e – mondta Veresné 
Lipcsei Ildikó, az otthon vezetõje. – 
Mivel szabad elhatározásból dönte-
nek a beköltözésrõl a lakóink, teljesen 
másképp viszonyulnak az intézmény-
hez, mintha kényszerûségbõl jönné-
nek ide. Nagy öröm számunkra, hogy 
akik eltöltenek itt néhány hetet, azok 

szinte kivétel nélkül valamennyien ál-
landó lakók lesznek. A megfelelõ szel-
lemi és fizikai állapotban lévõk számá-
ra szabad a kijárás, és a legtöbben 
élnek is ezzel a lehetõséggel. Így va-
lóban olyan számukra ez a ház, mint 
egy igazi otthon.

A kapun belépve olyan recepció fo-
gadja a belépõt, mint egy igazi pan-
zióban; az épület körüli és a belsõ 
kamerák képét is látja az itt dolgozó. 
Innen csupán néhány lépésnyire ta-
lálható a kulturált étterem benyomá-
sát keltõ ebédlõ. Naponta ötször ét-
keznek a Napvirágban élõk, többfé-
le helyben készített ízletes ételeket fo-
gyasztanak. Az étrendet az egészsé-
ges táplálkozás jegyében a lakók be-
vonásával állítják össze. Persze, aki-
nek kedve szottyan egy kis magyaros 
ételre, és megveszi vagy behozatja 
a hozzávalókat, a két hobbikonyha 
egyikében elkészítheti.

A jól megvilágított folyósokon ka-
paszkodók segítik a közlekedést, a 
lépcsõk szélét az alaptól eltérõ színû 
borítás jelzi. Az egész épület akadály-
mentes, így a kerekesszéket haszná-
lók is biztonságosan mozoghatnak. 
A nõvérpultokban elhelyezett készülék 
fénnyel és hanggal jelzi, ha valame-

mood család

Családias légkör, szállodai 

színvonal, szakszerû ellátás
A szép külsejû épülethez közelítve inkább tûnik egy színvonalas panziónak, és belépve 

sem gondolnánk mást. A természetvédelmi terület mellett, a Majdán-patak partján lévõ bu-

dakalászi Napvirág Idõsek Otthona nagyszerû körülmények között kínál minõségi elhelye-

zést a munkában megöregedett embereknek akár tartósan, akár átmeneti jelleggel.
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lyik szobából (vagy fürdõszobából) 
segítséget kérnek. A 24 órás egész-
ségügyi felügyeletet szakképzett ápo-
lók látják el. A tornateremben és az 
uszodában gyógytornász segíti az 
idõseket a mozgásban. A szépség-
szalonban fodrász, manikûrös, koz-
metikus és masszõr várja a lakókat.

A test mellett a szellem karbantartás-
ára is figyelnek Budakalászon. Szá-
mos foglalkozás szolgálja ezt a célt, 
gyakoriak a vetélkedõk, míg a könyv-
társzobában sok könyv közül válogat-
hatnak a lakók. A hatalmas kertben jó 
idõ esetén lehet sétálni, pihenni. Az 
ökumenikus kápolna minden vallás hí-
ve elõtt nyitva áll. 

A négyszintes épületben 121 apart-
man található. Tetszés szerint lehet 
egyedül vagy társsal is lakni a szo-
bákban. Szép bútorok teszik barátsá-
gossá a lakhelyeket, de aki akarja, be-
hozhatja az otthon megszokott aszta-
lát, foteljét, szekrényét és egyéb tár-
gyait, hogy ne érezze itt idegenül ma-
gát. Korszerû mûholdas televízióanten-
na minden apartmanban van, közpon-
tilag számos csatorna fogható, illetve 
egyéni elõfizetéssel a mûsorválaszték 
bõvíthetõ. Az internetet mindenki díj-

mentesen használhatja; egyre többen 
teszik, köszönhetõen a számítógépes 
oktatásoknak. A külföldön élõ rokonok-
kal sokan e-mailben vagy skype révén 
tartják a kapcsolatot. Házon belül in-
gyenes a telefon, külön elõfizetéssel ki-
felé is használhatók a készülékek.

Természetesen a Napvirág Idõsek 
Otthonában is élnek olyanok, akik ál-
landó felügyeletre szorulnak. A foko-
zott ápolást nyújtó osztályon képzett, 
tapasztalt szakemberek gondoskod-
nak a megfelelõ ellátásukról. 

Mint minden hasonló céllal létre-
hozott házban, itt is egy bizonyos 
összeghez kötött az állandó beköl-
tözés, majd ezt követõen havidí-
jat fizetnek a lakók vagy hozzátar-
tozóik. S hogy mi minden jár mind-
ezért? Ezen cikk jelentõs részét kiten-
né a felsorolás, ezért a fentebb leírta-
kon túl csak néhány szolgáltatást em-
lítünk: háziorvosi szolgálat, rendsze-
res szûrõvizsgálatok, szakorvosi ren-
delésre eljutás megszervezése, a jog-
szabályban rögzített esetekben térítés-
mentes gyógyszerellátás, rendszeres 
programok. Ami az utóbbiakat illeti, 
az otthon saját buszával szállítják az 
érdek lõ dõ ket színházba, kiállítások-

ra, kirándulásokra. Egy áruházzal tör-
tént megállapodás értelmében a cég 
autóbusza szerdánként eljön a Nap-
virághoz, így a vásárolni szándéko-
zók kényelmesen utazhatnak. Gyako-
riak a termékbemutatók is Budakalá-
szon, ám arra ügyelnek az intézmény 
vezetõi, hogy csak minõségi árukat 
ajánljanak az itt lakóknak.

– Az elsõ program, mielõtt valaki 
beköltözik hozzánk, hogy tüzetes or-
vosi vizsgálaton esik át, így már az 
elsõ perctõl a neki megfelelõ ellátás-
ban, ápolásban részesülhet – magya-
rázta Veresné Lipcsei Ildikó. – Az el-
múlt hat esztendõ tapasztalatai azt 
mutatják, hogy jó úton haladunk, és 
a nálunk élõk kortól, életpályától füg-
getlenül biztonságban érzik magukat 
a Napvirág Idõsek Otthonában.
 Margay Sándor
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