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Bem ut at kozik  az Abigél 
Id?sek  Panziója

 

Az Abigél Id?sek  Panziója Tét  nyugdíjasház 2018-ban nyitotta meg kapuit. 
Tét Gy?r -Moson-Sopron m egye déli részén, a Sokorói-dombság lankáinak és a 
Rábaköz síkságának találkozásánál fekszik. Gy?r határától mindössze 18 km-re 
található. Gy?r  városának közelsége mellett, igazi friss leveg?je, kedves, széles, 
árnyas kisvárosi utcái, vidéki hangulata van, ami megragadja az ideérkez?t. 
Nyugdíjas ot t honunk a község cent rum ában  lév? buszmegállónál található, 
ahonnan átszállás nélkül érheti el Pápa központját, gy?ri átszállással Budapest, 
Népliget buszpályaudvarát.
 

Nyugdíjasházunk 12 két szem élyes (22-26 nm ) és 9 egyszem élyes (17-20 
nm ) apar t m annal rendelkezik . Szobáink fürd?szobával és teljes bútorzattal 
rendelkeznek, igény szerint átalakíthatóak, szabadon berendezhet?ek.

?

Családias hangulatú nyugdíjas ot t honunk 35 f? befogadására alkalm as. 
Egy és kétszemélyes apartmanjaink tágasak, világosak, otthonosan berendezettek. 
Minden szobának van fürd?szobája kézmosóval, zuhanyzóval, toalettel. Az épület 
háromszintes, t el jes m ér t ékben akadálym ent esít et t , valamint l i f t  is könnyíti a 
szintek közötti közlekedést.

?

Bels?kertünk hívogató, teraszainkon vendégeink szívesen id?znek. Kedvük 
szerint ápolják, gondozzák virágainkat, növényeinket. Zárt udvarunkban saját 
parkolóhelyet is biztosítunk. Közösségi tereinket szabadon használhatják lakóink, 
akár egyedül, akár társaságban, látogatókat fogadva. 

https://www.idosekpanzioja.hu/fotok-nyugdijas-otthonunkrol


Am it  nyújt unk  Önnek

Ét kezzen nap m int  nap 
ét t erem ben

Szolgáltatásunk napi ötszöri étkezést biztosít 
légkondícionált éttermünkben: reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna, vacsora. Az étkezéseken felül, 
éttermünk teljes nyitvatartási ideje alatt várja 
lakóinkat további étel- és italválasztékunkkal.

?

?

Élvezze vízt iszt ít ónk  és 
vízlágyít ónk  élet t ani hat ásait

Éttermünk fordított ozmózisú víztisztítóval 
ellátott. A tisztított víz alapú ételek és italok íze 
ízletesebb, intenzívebb és szervezetünkre is 
jótékony hatással van. Zuhanyzás és fürdés 
közben a lágy víz selymesen simogató érzést 
nyújt, nem szárítja ki sem a b?rt, sem a hajat. 
Érzékeny b?r? feln?tteknek különösen 
ajánlott!

 

Pat yolat  t iszt a ruhák  
szekrényében

Nyugdíjas otthonunk lakóinak ruhanem?it, 
törölköz?it, textíliáit mosodánk tisztára mossa, 
vasalja, majd frissen, hajtogatva ér vissza az 
Ön szobájába.

 

Minden f r issen t akar ít va Ön 
körül

Nyugdíjasházunkban gondoskodunk a szobák, 
azok fürd?helyiségei és a közös használatú 
helyiségek, azaz a teljes épület folyamatos 
tisztántartásáról.

?

?

Gyors és könny? int ernet  
elérés

Nyugdíjas otthonunk teljes területén, minden 
vendégünk számára biztosítjuk a gyors 
sebesség?, kábel nélküli internetelérést wifi 
hálózatunkon keresztül.

?

?

Renget eg TV csat orna

Nyugdíjasházunk minden szobája 
kábeltelevízióval felszerelt, b?séges csatorna 
kínálattal, hogy ne maradjon le kedvenc 
adásairól.

?

?

24 órás bizt onsági felügyelet  a 
hét  m inden napján

Biztonsága érdekében éjjel-nappali 
portaszolgálat és kamerarendszer vigyáz Önre 

és értékeire. 



Am it  nyújt unk  Önnek

Orvosi vizsgálat ok

Nyugdíjas otthonunk háziorvosi ellátást, 
szakorvosi elérhet?séget, valamint 
sz?r?vizsgálatokat biztosít, a 
szomszédságunkban található háziorvosi 
rendel? és szakorvosi rendel? intézet 
együttm?ködésével.

?

?

Bizt onságos 
gyógyszerellát ásban részesül

Igény esetén gyógyszereit, vitaminjait, 
táplálékkiegészít?it beszerezzük, naprakészre 
adagoljuk.

?

?

Hordozhat ó vészhívó készülék  
m indig Önnél

Hordozható vészhívó készüléket biztosítunk 
lakóink számára.

?

?

Vegyen részt  izgalm as 
közösségi program okon

Nyugdíjasházunkban lakóink családias, 
gondtalan környezetben tölthetik 
mindennapjaikat. Rendszeres 
programlehet?ségeket kínálunk 
gyógyfürd?zés, színházlátogatás, kirándulások 
vagy egy pihentet? mozi délután keretében. 

Klímázott éttermünkben vagy teraszunkon a 
friss leveg?n is rendelhet egész nap étel- és 
italkínálatunkból, udvarunkban pedig 
hamarosan kellemes, parkosított környezet 
várja.

 

? r izze m eg egészségét  f i t ness 
t erm ünkben

Nyugdíjas otthonunk, folyamatosan b?vül? 
fitnesstermében biztosít állandó, beltéri 
mozgási lehet?séget is vendégeink számára.

?

?

Könyvt ár  késedelm i díj nélkül

Közösségi könyvtárunkat lakóink szabadon 
használhatják.

?

?

Hivat alos ügyek  int ézésében 
segít ünk

A szomszédságunkban található 
Kormányablak, Takarékszövetkezet fiókja és a 
Gyógyítóház könny? ügyintézést kínál, de 
személyzetünk segítségét bármikor kérheti 

hivatalos ügyei elintézésében. 



Am it  nyújt unk  Önnek

Rendszeres karbant ar t ásokat  
végzünk

Nyugdíjasházunk mindennem? karbantartást 
elvégez az épület és az intézmény által 
biztosított használati tárgyak körében, igény 
esetén személyes tárgyaik javítását is segítjük.

?

?

Saját  zár t  parkoló

Bels? udvarunkban parkolási lehet?séget 
biztosítunk, saját, kijelölt parkolóhelyekkel.

?

?

Lakcím et  bizt osít unk

Lakóink számára állandó vagy átmeneti 
lakcímet is biztosít nyugdíjas otthonunk, ide 
kérheti levelei, küldeményei kézbesítését.

?

?

Fogadjon rendszeresen 
lát ogat ókat

Nyugdíjas házunk mindig örömmel veszi 
szeretteik látogatását. Hozzátartozók, barátok 
részére kapuink mindig nyitva állnak.

 

?

Szabad vallásgyakor lás?

Nyugdíjas otthonunkban mindenki szabadon 
gyakorolhatja vallását. A település katolikus 
temploma közvetlen szomszédságunkban, 
evangélikus templom egy rövid sétára fekszik.

?

?

Szépüljön fodrászat t al, 
m anik?r rel, pedik?r rel

Intézményünkben számos szépészeti 
szolgáltató kínál különböz? kezeléseket az Ön 

kényelmére. 



Fodor  Zsóka Ajánlása

Meghívt uk  Fodor  Zsóka színm ?vészn?t  az Abigél 
Id?sek  Panziójába. Alább az ?  t apaszt alat ait  
olvashat ják .
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