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Kedves Olvasó! 

A lap megjelenését 19 év gyógypedagógiai munka előzte meg.   

Nagy szükségét érzem, hogy a szülők kellő információkkal legyenek ellátva az 

intézmény hangulatos, programokban gazdag életéről.  

Kedves Szülők! Fontos tudniuk és érezniük, hogy gyermekük jó helyen 

van! Kiváló tudású szakemberek biztosítják gyermekük számára a barátságos, 

harmonikus környezetben történő megfelelő fejlesztést. 

Remélem, hogy az újság cikkeinek olvasásával és a fényképek nézegetésével 

örömteli pillanatokat tudunk szerezni a családoknak. 

Tisztelt Szülők, szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni, 

hogy bizalommal fordultak hozzánk és gyermekük fejlődésének részesei 

lehetünk. 

  Köszönöm munkatársaim lelkiismeretes, odaadó munkáját, melyet az 

újság lapozgatása közben Önök is megismerhetnek. 

A közelgő ünnepekre való tekintettel minden KEDVES OLVSÓNAK kívánok 

 Szeretetteljes Békés Karácsonyt! 

Dr Hegedüs Beleznai Csilla  

                igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Békés karácsonyi ünnepeket 

és 

sikerekben gazdag 

új évet kívánunk! 

TARTALOM: 
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Interjú Dr. Hegedüs Beleznai Csillával, az intézmény 

igazgatójával ----- 3. old. 

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ 

Egységeiben folyó munkáról ----- 4.old. 
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Az intézményünkről 

Előzmények:  

1996-ban létrejött a közoktatásból kirekesztett gyermek számára egy fejlesztő napközi 

Napsugár Otthon néven. Ma már Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központként 

működik. 

A Kaposvár Városi Önkormányzat 1996. januárjában megszüntette a speciális bölcsődei 

csoportot, amely 4 súlyos és halmozottan sérült gyermeket látott el. A szülők 

elkeseredésükben felkeresték a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének elnökét 

- dr. Hegedűs Lajos urat -, hogy segítsen a gyermekek elhelyezésében. 1996-ban az egyesület 

által örökölt 70 m
2
- alapterületű családi házban kezdtük meg a szakmai munkát 4 súlyosan-

halmozottan sérült gyermekkel.  

A városi önkormányzat is megbizonyosodott arról, hogy Kaposváron szükség van a súlyos és 

halmozottan sérültek ellátására. Az egyesület 1997-ben egy volt bölcsődei ingatlant (500 m
2
 

alapterületű) kapott a városi önkormányzattól, amelyben elkezdte működését a Napsugár 

Otthon, mint szociális intézmény.  

1998-ban szülői igények figyelembe vételével a lassabban fejlődő kisbabák számára 

megkezdődött a korai fejlesztés. Így az országban, Somogy megyében egyedülállóként 

létrejött egy civil fenntartású szociális és közoktatási intézmény, amely egy irányítás alatt 

működött, Napsugár Központ néven vált ismertté.  

2001. februárjában speciális óvodával bővült az intézmény. 

2004-ben felnőtt fogyatékosok felé is nyitott a központ. Otthonukban történő személyi 

segítésre létrehoztuk a támogató szolgálatot. 

Az intézmény fő profilja továbbra is a súlyosan halmozottan sérült gyermekek fejlesztése volt. 

Az országban elsőként dolgoztuk ki a súlyosan- halmozottan sérült gyermekek közoktatási 

ellátását. Így 2006-ban központunk fejlesztő iskolai egységgel bővült. Szakmai munkánk 

elismeréseként 2007-2008. tanévtől intézményünk Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani 

Központként működik.  

Jelenleg:  

A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ, pedagógiai szakszolgálati egységből, 

gyógypedagógiai óvodából és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolai egységből tevődik 

össze. 

Feladatai: 

1.) súlyosan-, halmozottan sérült gyermekek, fiatalok fejlesztése: 

fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés – oktatás (fejlesztő iskolai oktatás)  

halmozottan sérült, sajátos nevelési igényű gyermekek számára óvodai nevelés 

2.) komplex korai intervenciós (fejlesztés) központként működik Somogy megyében 

egyedüliként. 

3.) nem beszélő gyermekek, fiatalok számára, a Dél-Dunántúlon az Augmentativ Alternatív 

Kommunikációs módszer segítője és eszköz kölcsönzője 

4.) akadálymentes járművel, személyi kíséréssel biztosítja gyermekek lakóhelyéhez igazodó 

útvonalon, „menetrend szerint” a súlyosan fogyatékos gyermekek szállítását (háztól az 

intézményig és vissza) 
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IInntteerrjjúú  DDrr..  HHeeggeeddüüss  BBeelleezznnaaii  CCssiilllláávvaall,,  aazz  iinnttéézzmméénnyy  iiggaazzggaattóójjáávvaall  

- Mióta dolgozol a Napsiban? Mióta vagy az intézmény vezetője? 

- 1996 őszén ismerkedtem meg akkor még a Géza utcában működő Napsugár 

Otthonnal. A látogatás  után tudtam,hogy  a gyógypedagógia ezen területén szeretném 

ismereteimet elmélyíteni. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen 1997 

februárjában sikerült itt elhelyezkednem. Ebben az évben költözködtünk a mai 

épületbe. Óriási lelkesedéssel kezdtem itt a pályámat. Nemcsak fejlesztettem a 

gyermekeket, hanem különböző programokat, szülőklubot, kirándulást, nyári tábort, 

intézménylátogatásokat szerveztem. Kidolgoztam az intézmény szakmai programját, 

menedzseltem az intézményt, bővítettem a szakemberek körét, rengeteg pályázatot 

írtam. 1999 óta vagyok vezető. 

- Miért választottad ezt a pályát? 

- Szüleim mindig is az emberek tiszteletére, szeretetére, mások segítésére tanítottak. 

Egy olyan családban nevelkedtem, ahol a másik emberen való segítés érték volt. 

Gyermekkoromban sokat játszottam tanítósat, később érdekelt az orvostudomány. A 

kettő összekapcsolódott, így lettem elkötelezett a gyógypedagógia iránt. 

- Mi volt a legszebb pillanat, a legfontosabb esemény a munkád során? 

- A 19 év alatt számtalan boldog esemény ért. A gyermekekkel foglalkozni mindig hálás 

feladat. Örömmel töltött el, ha jött a mikulás és a gyermekek örültek, ha 

szerepelhettünk a városban. A sikeres fejlesztések -van olyan fiatalember, aki már 

egyetemen tanul és még mindig emlékszik rám. A nyertes pályázatok közül az 

autóbusz és a fejlesztő iskolai felszerelések beszerzése.  

Természetesen nagyon nagy öröm, amikor szülők, elismert gyógypedagógusok, 

orvosok dicsérik intézményünket, azt jó példaként említik.  

Életem meghatározó része a Munkatársaimmal töltött idő. A közös élmények adják az 

erőt a mindennapokhoz. Büszkeséggel tölt el a munkatársak tudása, sikere. Jó 

hangulatot varázsol számomra egy őszinte szívből jövő nevetés, életvidámsággal teli 

családi nap, kirándulás. 

 

- Mi a legfontosabb célod az intézménnyel kapcsolatban? 

- Legfontosabb célom, hogy munkatársaimnak tudásomat átadhassam, biztos, 

hangulatos, elismert munkahelyük legyen, ahová Ők is büszkeséggel járnak be 

dolgozni. 

Családok számára nyújtani tudjuk azokat a szolgáltatásokat, amivel az Ő életüket 

megkönnyítjük és elégedettek legyenek munkánkkal. 

 

 

 

 



 

4 
 

- Mit jelent a számodra a karácsony? 

A karácsony a szeretet ünnepe, a férjemmel és gyermekemmel a mindennapokban is 

élvezem a szeretet ünnepét. Hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan két embert rendelt 

mellém, akikkel könnyű szeretetben boldognak lenni! 

 

 

 

A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ Egységeiben folyó munkáról 

 

 

MUNKATÁRSAINK 
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Óvoda: 

 

 

 

 

Az óvodai életet Csíkvár Andrea és Török Gabriella óvónők varázsolják színessé. 

Őket Juhász Zoltán gyógypedagógia asszisztens, Iván Katalin Vivien dajka, és Kehl Margit a 

fenntartó által biztosított munkaerő segítik. Az idei tanévben az óvodai csoportba 10 gyermek 

jár.  Színes programokkal gazdagítjuk a foglalkozásokat. Sokat kézműveskedünk, járunk 

kirándulni. Igyekszünk minden gyermek számára biztosítani az egyéni szükségleteihez mért 

fejlesztést. 

 

Fejlesztő nevelés-oktatás: 

 

 

 

 

 

 

A 2015/2016. tanévben 3 csoportban folyik a fejlesztő nevelés - oktatás. Összesen 19 

gyermek jár a csoportokba.  

Az A osztály csoportvezetője Ballérné Kiss Angéla, Kiss Józsefnével és Gönczi Németh 

Mónikával dolgozik együtt, mozgásnevelőjük Péterfi Csilla. 

A B osztály csoportvezetője Nagy Dóra, aki Nagyné Varga Évával és Iván Sándornéval 

együtt foglalkozik a gyerekekkel, a mozgásnevelést Péterfi Csilla tartja. 

A C osztály csoportvezetője Berkes Bernadett, aki Barabás Istvánnéval és Deltsik Ildikóval 

neveli a fiatalokat. Ebben az osztályban Ölvetiné Jelinek Beáta tartja a mozgásnevelést. 

A csoportoknak a következő foglalkozások vannak biztosítva:  

Reggeli köszöntő, Önkiszolgálás, Szűkebb –tágabb környezet, Munka szabadidő, Ének-zene, 

zeneterápia, Mozgásnevelés. 

Az idei tanévtől került bevezetésre a munka szabadidő foglakozásokon is az állatasszisztált 

terápia keretein belül a kutyaterápia, a gyerekek nagy örömére. 

 

 

Egységvezető-csoportvezető  Csikvár Andrea 

Intézményben tartozkódás ideje: h,cs 8-14,k9-14, sz.9-16,p9-17 

Elérhetősége: email andrea.csikvar@gmailcom 

Telefon 20/452-3723 

Egységvezető Ferenczi Barbara 

Intézményben tartozkódás ideje: h9-17, k,sz.8-14, cs8-15, p8-13 

Elérhetősége: email barbaraferenczi@freemail.hu 

Telefon 20/284-3333 

mailto:andrea.csikvar@gmailcom
mailto:barbaraferenczi@freemail.hu
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Pedagógiai szakszolgálat: 

 

 

 

 

Proszonyák Zsuzsanna mellett, Juhász Melinda- gyógytornász, Ballérné Kiss Angéla, Nagy 

Dóra, Ölvetiné Jelinek Beáta, Berkes Bernadett és Péterfi Csilla és Varga Lászlóné vállalnak 

feladatokat a szakszolgálat egységében. A gyermekek fejlesztését sokféle terápia, fejlesztési 

lehetőség biztosításával és összehangolásával valósítjuk meg. A szakmai munkát a szakmai 

team irányítja.  

Két feladatot emelünk ki az ellátási formák közül, amelyeket szakszolgálatunk jelenleg ellát:  

- a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság 

megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család 

kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A 

korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, 

a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a 

pszichológiai segítségnyújtás.  

- fejlesztő nevelés a gyermek komplex gyógypedagógiai fejlesztése, melynek feladata 

a gyermek, fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére 

tanácsadás nyújtásával.  

Szülői megkeresésre 1999-ben 34 gyermekkel kezdődött meg a fejlesztő munka. Már hamar 

felismertük azt, hogy intézményünknek olyan nyitott központnak kell lennie, ahol a hozzánk 

forduló kisbabás családok, különböző szakemberek által egy helyen kapnak komplex 

segítséget. Intenzív együttműködés kialakítására törekedtünk a többi hasonló szolgáltatásokat 

nyújtó intézményekkel, és folyamatos látogatásokkal, hospitálásokkal bővítettük 

tapasztalatainkat. Ez a szakmai együttműködés ma is meghatározó jelentőségű a központ 

életében.  

Szolgáltatásaink a hozzánk forduló családok által megjelenített igények alapján alakultak. Így 

2010-ben bevezetésre került a Dévény-módszer.   

2008-tól Az augmentatív alternatív kommunikációs eszközök Dél- dunántúli kölcsönző 

központja lettünk, partner intézmények, szülők és a gyerekek részére biztosítjuk egyéni igény 

Egységvezető  Proszonyák Zsuzsanna 

Intézményben tartozódási ideje: h 8-14, k9-17, sz,p8-15,cs8-12 

Elérhetősége: email csek.zsuzsa@gmail.com 

Telefon 20/457-4565 

mailto:csek.zsuzsa@gmail.com
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szerint ezeket az eszközöket. Tolna, Baranya megyében 1-1 partner intézményünk van, akik 

évente több eszközt kölcsönöznek a Központtól. Az igénybe vehető eszközök száma közel 

500 darab.  

A Portage skálát intézményünkben a 2012/13-as tanévben bevezettük és a gyermekek 

felvétele esetében az életkornak megfelelő skálát alkalmazva minden esetben felvételre kerül.  
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A programokról 

A 2015/2016. tanév első félévében a következő programok valósultak meg az 

intézményünkben: 

- Szeptember 1-én mindhárom egységünkben elindítottuk a tanévet 

 

- Szeptember 18-án az egyesület új intézményének az Aquapóniás Képzési 

Központnak az ünnepélyes átadóján vettünk részt, amelyre verses-énekes műsorral is 

készültünk.  

 

 
Műsort adtunk az Aquapónia átadóján 

 

- Szeptember 22-én ovisaink ellátogattak Eddére, diószüretre. Sétáltak a szőlőhegyen, 

állatokat simogattak és nagy örömükre meg is vendégelték őket. A kirándulást az 

egyik kisgyermek anyukája tette lehetővé számukra, amelyet ezúton is köszönünk! 

   
  Kukoricát is szedtünk.    Diót számláltunk. 
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                 Diót szedtünk. 

 
 

- Október 1-én több programunk is volt. :  

- elkezdődött a lovas terápia a Lovas klubban 

 

 
  Feladatok lóháton. 
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  Feladatok lóháton. 

 

- a Zene világnapja alkalmából ellátogattak hozzánk a zeneiskola fiatal kisdiákjai, akik 

ütőhangszeres koncerttel vidámították meg a napunkat.  

 

- elmentünk a piacra és bevásároltunk a másnapi lecsófőző napra szükséges dolgokat. 

 

- Október 2.: Lecsó napot tartottunk. A szép őszi időnek köszönhetően lehetővé vált, 

hogy az udvaron bográcsban lecsót készítsünk. Minden csoport tevékenyen kivette a 

részét a lecsókészítésben. Egyik csoport kolbászt szeletelt, a másik paprikát, a 

harmadik paradicsomot, és a hagymaszeletelés sem maradt el. 

     
Rotyog a lecsó a bográcsban         Örömtánc a felnőttektől-gyerekeknek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

         
  Élveztük a zenét.     Táncoltunk is a zenére. 

 

 

 

       
Csillu néni gondos figyelemmel kevergette a „lecsóját”    Hagyma szeletelés. 
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„Kuktaboldogság”               Az alapanyagokat meg kell kóstolni egy jó   

        kuktának. 

 

 

 

 

 

 

  
 A kukta sapkát mindenki felpróbálta.  Paprika szeletelés. 
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Paradicsomszeletelés.   Az előkészületek után takarítás  

      következett. 

 

 

 

   
Paradicsomszeletelés önállóan.   Megpróbáljuk megpucolni a hagymát. 
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  A kolbász szeletelése sem maradhatott el.    A nagyok már önállóan 

dolgoztak. 

 

- Október 6-án Bőszénfára mentünk kirándulni. A Szarvasfarmon állatokat 

simogattunk, trófeákat néztünk és lovas kocsikázni mentünk. Napsütötte szép, őszi 

délelőttöt tölthettünk el ismét. 

 

 
  Hol bújkál az állat? 

      
       Állatsimogatás is volt. 
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- Október 19-én a Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében védőnői találkozóra került 

sor az intézményünkben. összesen 31 védőnő tekintette meg az itt folyó munkát. 

 

- Október 19-től ovisaink műanyag kupakokat és papírt is gyűjtöttek. 

 

- November 6-án Tökfesztivált szerveztünk, amelyre a Napsugár Integrált Szociális 

Intézmény és az Aquapóniás Képzési Központ dolgozóit is meghívtuk. Egy játékos 

vetélkedő keretin belül ismerkedtünk a tökkel. A résztvevő csapatoknak tökből készült 

süteménnyel kellett benevezni a versenyre, melyeket utána minden csoport 

megkóstolhatott. 

 

 
  Célba dobás 

 
Tök- terítő készítése 
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  Célba dobtak a nagyok is. 

 
        

 
 A picik is készítettek terítőket. 

 

 

 

- November 9-13. Márton napra készültünk. Mesefeldolgozással, kézműves 

tevékenységekkel elevenítettük fel Márton nap legendáját.  
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Készül a liba csőre. 

 

- November 16-20. Nyílt hetet tartottunk az intézmény fejlesztő nevelés-oktatási 

egységében. Az ország minden tájáról fogadtunk kollégákat, akik szakmai szemmel 

nézték végig a foglalkozásokat. Összesen 20 fő látogatott el hozzánk Budapestről, 

Pécsről, Nagyatádról, Dunaújvárosból. 

 

- November 19-én az ovisok részt vehettek a Budapesten megrendezendő „Legszebb 

napom” elnevezésű élménynapon, melyet a Millenáris parkban szerveztek meg. 

 
  Fotózkodtunk együtt. 
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        Kaptunk lufit is. 

 
      Csillámtetoválás is járt. 

 

- November 24-én Bábszínházba mehettek az ovisok. 

 

- December 4-én Ünnepség keretén belül fogadtuk a Mikulást. Az intézményben 

dolgozó pedagógusok egy mesefeldolgozással örvendeztették meg először a korai 

fejlesztésben, majd az óvodás és fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő gyermekeket. 

  
A „becsületes” megtalálók 
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- December 15-én mézeskalácsot sütöttünk. 

 

      
- December 16-án a zeneiskolás fiatalok újra meglátogattak bennünket, 

dallamhangszerekkel tették hangulatosabbá a karácsonyi készülődésünket. 
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- December 17-én Karácsonyi műsort tartottunk intézményünkben. 

Színes programokkal teli, mozgalmas első félévet zártunk le. 

A 2015/2016. tanév második felére tervezett programjaink a következők: 

- február: farsang 

- március: komatálazás 

- április: anyák napja 

- április: tavaszköszöntő 

- május: családi nap 

- június: kirándulás 

- június: tanévzáró 

(A változtatás jogát fenntartjuk!) 
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Adományozóink, akik támogatásukkal színesebbé varázsolták a karácsonyunkat és segítették 

az idei tanév munkáját: Kaposfüred S.C.- Nieselberger Balázs, BAG Biztosítási Alkusz Kft., 

Ardagh Aluminium Packaging Hungary Kft., Magyar Cukor Manufaktúra Kft., Szél család és 

a Nagy család. 

Támogatásukat ezúton is szívből köszönjük! 
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A Napsi-Lap szerkesztője: 

Ferenczi Barbara 

Felelős kiadó:  

Dr. Hegedüs- Beleznai Csilla - igazgató 

Kaposvár, 2015. december 

 

 

 

Támogassa tevékenységünket adója 1%-val 

A Mozgáskorlátozottak 

Somogy Megyei Egyesülete 

tisztelettel kéri Önöket, 

hogy személyi jövedelemadójuk 

1%-át a sérült gyermekek és fiatalok 

ellátását végző 

Napsugár Gyermekintézmény 

és a fogyatékos emberek szociális ellátását nyújtó 

Napsugár Felnőtt intézményeink 

működtetéséhez ajánlják fel. 

Adószámunk:19963156-2-14 

Köszönjük támogatásukat! 
 


