
   

« Könyvajánló 
Ösztöndíj, mely visszatérésre ösztönöz » 

Hétfőn nyitja kapuit a parkerdő otthon 

A mintegy százötven fõ befogadására alkalmas dr. Sipos Ferenc Parkerdõ Otthon ünnepélyes 
átadására - lapunk megjelenésével párhuzamosan - november 13-án 10 órakor került sor. Ünnepélyes zászlófelvonás után 
Szirbik Imre polgármester, országgyûlési képviselõ mondott köszöntõt,  majd az intézményt Korózs Lajos, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium államtitkára avatta fel. 

Agócs Lászlóné egészségügyi referens a projektről 

 
 Ez alkalommal kapta meg Dr. Sipos Ferenc családja azt a post humusz “Szentes Városért” emlékérmet, amellyel a város 
mostani képviselõ-testülete a korábbi képviselõ, az Együtt Szentesért Egyesület elnöke fáradozását az otthon létrejöttében ismeri 
el, s amelyet az egyesület képviseletében dr. Szécsényiné Csergõ Judit társelnök köszönt meg.  
Ezt követõen a látogatók megismerhették az intézményt, amiben Agócs Lászlóné,  az önkormányzat egészségügyi referense és 
Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezetõ mûködött közre. Meglepetés műsort is láthattuk. 

 

Korózs Lajos államtitkár beszéde  
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Szibik Imre polgármester beszéde 

 

 

Városért Emlékérem átadás 
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Bolyánné Szamosközi Gabriella intézményvezető gondolatai 
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Városi Visszhang Szentes büszke arra, hogy a WordPress hajtja  
Bejegyzések (RSS) és Hozzászólások (RSS).  

Hozzászólás elküldése
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