
Már várólistás a Parkerdı otthon 

Szentes - Fél esztendıvel a nyitás után már várólistája is van Szentesen a dr. 
Sipos Ferencrıl elnevezett Parkerdı otthonnak, a 2007 végén átadott református 
idısotthonban viszont a férıhelyek harmada még most is szabad. 

Évtizedeken keresztül nem volt Szentesnek bentlakásos 
intézménye, ahol a rászoruló szépkorúakat 
elhelyezhették volna hozzátartozóik, 2008 vége óta 
viszont két ilyen otthon is fogad lakókat. Az 
ellátottakért folyó versenyben egyelıre a kistérségi 
fenntartású Parkerdı vezet a református otthonnal 
szemben, holott az utóbbi már 2007-ben megkezdte 
mőködését.  
 
A Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon 100 rászorulónak 
biztosít bentlakást, illetve 50 férıhellyel mőködik a 
nappali ellátás. A száz ágyból 24-et azok 
használhatnak, akik átmeneti ellátást igényeltek: ık legfeljebb 2 évig maradhatnak 
lakók. Másik 24 ágyat a demens – vagyis idıskori elbutulásban szenvedı – 
nyugdíjasoknak tart fenn az otthon. A fennmaradó 52 férıhelyet 1, 2 és 4 ágyas – 
többségében fürdıszoba és vécé nélküli, de teraszos – szobákban lehet elfoglalni, de 
nem most, az intézmény ugyanis teljes kapacitással mőködik. 
 

 
– Teljes kihasználtsággal üzemelünk, sıt már várólistánk is van, amelyen 19 leendı 
lakó jelentkezett be hozzánk – mondta lapunknak Bolyánné Szamosközi Gabriella. Az 
igazgatónı szerint fekvése és csendes környezete miatt vonzó az otthon, amelynek 
budapesti lakója is van már. Egyébként a lakók 70 százaléka szentesi, a többi vidéki. 
Ami az árakat illeti: tartós bentlakás esetén 88 ezer forint a havi díj, a demenseknek 
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A Parkerdıben 88 ezer forintba kerül a havi ellátás, a református otthonban 100 ezer forint a 
legolcsóbb térítési díj. Fotó: Tésik Attila
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olcsóbb az ellátás, nekik havi 76 ezer 500 forintot kell fizetniük. Az idısekre 32 
szakdolgozó ügyel, közülük 23 ápoló, továbbá 4 közcélúan foglalkoztatott segédápoló 
is segíti a munkát. Az igazgatónı úgy véli, 2 fıvel még bıvíteni kellene a szakdolgozói 
létszámot, hogy a felügyelet maximális legyen. 
 
A református otthont kivitelezési nehézségek miatt a tervezettnél egy évvel késıbb, 
2007 végén adták át. Az 50 férıhelyes intézményben 1, 2 és 3 ágyas – köztük 
házaspári – szobákat rendeztek be, de úgy, hogy mindegyikhez tartozik külön vécé és 
fürdıszoba, illetve internet- és kábeltévé-csatlakozást is kiépítettek az összes 
lakóhelyiségben. A lakóknak saját telefonjuk van az ágyuknál, továbbá az otthonban 
két gépnél ingyenes internet-hozzáférést biztosítanak számukra. Összesen 20 
szakdolgozó törıdik az idısekkel, ebbıl 12 ápoló. 
 
– Ha a lakók létszáma emelkedik, akkor nekünk is több ápolóra lesz szükségünk, mert 
bár a törvényi elıírásnak megfelelünk így, lakóink többsége képtelen az önellátásra, s 
ezzel a tendenciával nem kalkuláltak a jogszabályalkotók – mondta lapunk Kovách 
Péter lelkész, az intézmény igazgatója. Most 32 idıs embert gondoznak, 30 
százalékuk vidéki. A 3 ágyas szobában 100 ezer, a 2 ágyasban 120 ezer, míg az 
egyágyas szobában 150 ezer forint a havi térítési díj fejenként. A jelentıs különbség 
kapcsán Kovách Péter úgy fogalmazott: náluk sokkal több egyedi szolgáltatást 
vehetnek igénybe a lakók.  
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