
Bıvítették a parkerdı otthont - Harmadával 
növelték a férıhelyek számát 

Szentes - 100 helyett már 132 idısnek nyújt békés, nyugodt körülményeket a 
szentesi Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthon. 

A jelentıs igények miatt kicsinek bizonyult a száz 
idıskorúnak otthont adó szentesi Dr. Sipos Ferenc 
Parkerdı Otthon: nagyon sokan várakoztak, hogy a 
teljes ellátást biztosító szociális intézménybe 
kerülhessenek. A helyi önkormányzat tulajdonában 
álló, 2008 novemberében felavatott kétszintes, 5000 
négyzetméteres intézmény nemrégiben belsı 
átcsoportosítással növelte a befogadható nyugdíjasok 
számát. 
 
– Az utóbbi idıben megnövekedett a bennlakást 
igénylık száma, 58 név szerepelt a várólistánkon. 
Közülük 30-an sürgıs esetnek számítottak. Ezért döntöttünk úgy, hogy növeljük a 
férıhelyek számát – mondta lapunknak Botyánné Szamosközi Gabriella, az otthon 
igazgatója. A férıhelyeket nem az épület kibıvítésével, hanem belsı 
átcsoportosítással növelték. Az itt mőködı nappali ellátást a helyi gondozási központ 
három telephelye vette át. A nappali foglalkoztató szobák megmaradtak, ám az 
emeleten mőködı könyvtár, vendég- és foglalkoztatók helyén 1, 2 és 4 ágyas 
szobákat rendeztek be. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Folyamatosan töltjük fel a létszámot, ez azt jelenti, hogy hetente 5–6 idıst tudunk 
felvenni. Az új helyek felét már be is töltöttük – tette hozzá az intézmény igazgatója. 
 
Díjemelés 
 
A szentesi önkormányzat döntése szerint 2255 forinttal emelkedtek az otthon térítési 
díjai. Így egy bennlakó havi ellátása 89 ezer 555 forintba kerül.  

Népszerő a parkerdı otthon. Sokan szeretnének idekerülni.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Drágállják az M43-as elkerülı 
szakaszát

Népszabadság: Négyen állnak bíróság elé a West-Balkán 
ügyben

Kötelezı óraszámok helyett heti kötelezı munkaidı lenne a 
közoktatási intézményekben

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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