
 

 

 

 

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona  

8153 Polgárdi, Somlyói u. 2. 

Telefonközpont: 22/576-200 

Fax: 22/367-928 

e-mail: polido@t-online.hu 

 

Az intézmény megközelíthetősége  

Polgárdi Budapesttől 80 km-re található. Legkönnyebben megközelíthető Budapest Déli 

pályaudvarról a Tapolcára induló személyvonattal vagy távolsági autóbusszal. Az állomás az 

otthon szomszédságban van.  

 

Az elhelyezés körülményei  

A festői környezetben elhelyezkedő kétszintes épület 1892-ben épült, eredetileg Batthyány 

gróf vadászkastélya volt. Szociális intézményként 1952-től működik. 2005. év elején 

befejeződött az otthon épületbővítéssel egybekötött rekonstrukciója, melynek következtében 

európai színvonalú intézmény került kialakításra.  Az 55000 m 
2 
-es területet tágas park veszi 

körül, annak szélén egy tavacskával. Az átriumos udvar kellemes, védett kinti pihenésre ad 

lehetőséget. 
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Férőhelyek száma: 165 fő, ebből 54 férfi, 101 női és 10 családi (2 személyes) elhelyezés 4 

gondozási egységben. 

A lakók ellátása korszerűen berendezett tágas, világos, fürdővel, WC-vel, gardróbbal ellátott 

1-4 ágyas szobákban valósul meg. Az intézményben a két tágas, jól felszerelt foglalkoztató 

helyiségen kívül négy társalgó, egy könyvtár.  hitéleti szoba és kondícionáló terem áll 

rendelkezésre. A tágas étterem és terasz mellett teakonyhák szolgálják a kényelmet. 

Az intézményben élők teljes ellátásban részesülnek.  

Térítésmentes szolgáltatások: 

Étkezés: napi háromszori főétkezés biztosított, valamint orvosi javaslatra az előírt diéta. Az 

intézmény kisegítő gazdaságot üzemeltet, ahol zöldség - gyümölcstermesztés folyik. Ruházat: 

a lakók részére teljes ruházat és ágynemű kerül biztosításra, saját ruha használata mellett. 

Valamennyi textília mosása központilag történik, az otthon mosodájában. Orvosi ellátás: a 

fogorvosi ellátás kivételével az egészségügyi alapellátást az intézmény biztosítja. A 

helyszínen vállalkozói szerződéssel háziorvos, ideg - elme szakorvos, rehabilitációs szakorvos 

és pszichológus áll a lakók rendelkezésére. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz 

beszerzéséről az intézmény gondoskodik. Szükség esetén gyógytorna, fizikoterápiás kezelés is 

igénybe vehető. A szabadidő aktív eltöltéséhez különböző eszközök állnak rendelkezésre: 

rádió, TV, videó, rexasztal, társasjátékok, lengőteke, szövőszék, fazekaskorong stb. A 

változatos szabadidő eltöltését segítik továbbá az évente több alkalommal szervezett 

kirándulások, helyszíni szórakoztató műsorok, előadások, szervezett színházlátogatások és 

vendéglői vacsoraestek.  

Eseti térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások : 

Fodrász, pedikűrös, masszőr, büfé, kávézó kínálata.  

Igény esetén a látogatók számára étkezés és szállás lehetősége is biztosított 

 

 

Pillanatképek az Otthon életéből… 


