
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 

5700 Gyula, 

Vértanúk útja 1-5. 

 

Telefon: 66/561-370, fax: 66/561-373, e-mail: gyulaotthon@invitel.hu 

 

Az intézmény megközelíthetősége  

Az otthon gépkocsival a 44-es számú főútról, vonattal (békéscsabai átszállással) a Budapest Keleti 

pályaudvarról vagy távolsági autóbusszal a Budapest Népliget- buszpályaudvarról érhető el.  

 
 

Az elhelyezés körülményei  

 

Az intézmény Gyula város szívében, jól megközelíthető helyen található. Az épület 1892-ben uradalmi 

sóházként épült, majd laktanya, 1951 szeptemberétől, mint idősek otthona működött. Az intézmény lifttel 

ellátott, akadálymentesen kialakított „U” - alakú műemlék épület, amely a város központjában, a 

távolsági buszpályaudvar közvetlen közelében található. Az épület mellet fizető parkolóhely biztosított. Az 

intézmény közelében található és gyalogosan is könnyen elérhető a piac és a vásárcsarnok, élelmiszer áruház 

és a kórház. 

 

 
 

Az ellátás hat gondozási egységben történik, a kérelmezők egészségi állapotának megfelelően, fennjáró és 

fekvőbetegeket ellátó egységekben. A fennjáró gondozási egységek lakószobái 2-4-6 ágyasak, míg a 

fekvőbeteg osztályokon 6-8 ágyas - egy légtérben, külön választottan - lakószobákban történik az ellátottak 

elhelyezése. Valamennyi gondozási és szociális egység blokkja korszerűen felszerelt és akadálymentesített. 



Társalgásra, televízió-nézésre alkalmas, virágokkal díszített folyosók, társalgók és könyvtár szolgálják az 

ellátottak kényelmét és a szabadidő hasznos eltöltését. A pihenőparkban szökőkút, pergola, napernyő, 

valamint terasz biztosítja a kikapcsolódást. A teakonyhában önállóan főzhetnek a sütni-főzni kedvelők.  

 

Férőhelyek száma: 400 fő, ebből 246 férfi, 154 női férőhely.  

 

Az intézményben élők teljes ellátásban részesülnek.  

 

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások  

 

 Étkezés: változatos, ízletes, korszerűen felszerelt élelmezési egység által, amely megfelel a HACCP 

előírásainak.  

 Ruházat: szükség esetén textíliával történő ellátás. A mosást Patyolatban végeztetik, de az otthonban 

pipere mosoda működik. Gondozási egységenként automata mosó-szárítógép szolgál a saját ruházat 

tisztítására.  

 Egészségügyi alapellátás: A feladatokat egy főállású belgyógyász szakorvos, továbbá részállású 

sebész, bőrgyógyász, neurológus és pszichiáter szakorvos, valamint fiziotherápiás asszisztensek 

látják el. A légzőszervi betegek rehabilitációját a Himalája sóbarlangban folytatott terápia segíti. A 

testi erőnlét megőrzését többek között az időskori udvari fitnesz-park biztosítja. A gyógyszereket és 

gyógyászati segédeszközöket a hatályos jogszabályok alapján a Házirendben rögzítettek szerint az 

Otthon biztosítja. 

 

Kulturális és szabadidős programokat a Szociális és Mentálhigiénés Csoport szervezi: irodalmi kör, 

dalkör, városi séták, múzeum-látogatás, könyvtári foglalkozások, vetélkedők, névnapi köszöntők, 

farsangolás, Nőnap, Anyák Napja, jeles ünnepnapi megemlékezés, kirándulások és egyéb 

rendezvények az aktuális városi programokhoz kapcsolódóan. A történelmi egyházak havi 

rendszerességgel segítik a hitélet gyakorlását. Negyedévenként jelenik meg a „Fészek” című újság, az 

otthon mindennapjairól.  

 

Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások  

Büfé, vendégétkeztetés, szállítás, egyéb kulturális programokon való részvétel a Napsugaras Ősz Alapítvány 

támogatásával. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 Az alapítvány 1992-ben jött létre az intézményben élők életminőségének és az szociális munkatársak szakmai fejlődésének٭

támogatása céljából. (Az alapítvány számlaszáma: 11733027-20025469) 


