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Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

Engedje meg, hogy bemutassam Önnek a gyönyörű környezetben fekvő, Pátyon épült 

Levendula Házat ,  

amelyben folyamatos orvosi felügyelet biztosításával élethosszig ellátjuk, gondozzuk, ápoljuk 

a nyugdíjas korúakat. 

 

 

Várjuk lakóink közé! 

 

Azonnal költözhet! 

 

 
 

A Levendula Házról: 

Az épület földszintjén közösségi helyiségeket, éttermet, könyvtárat, tornatermet, társalgókat, 

masszázs-szobát, orvosi rendelőket alakítottunk ki. Valamennyi egészségügyi helyiségünk a 

funkciónak megfelelő eszközökkel, közösségi helyiségeink pedig  antik bútorokkal vannak 

berendezve! A Levendula Házban 24 órás nővér-és biztonsági szolgálat működik. 

Emeletenként nővérpultot hozunk létre. A Levendula Házban egy-és kétszobás, 23 - 54 m2 

közötti lakóegységeket alakítottunk ki, amelyek nagy részéhez terasz, vagy erkély tartozik. 

Lakóegységeink többsége alkalmas 2 fő kényelmes elhelyezésére. Kerekes székes lakóinknak 

a földszinten alakítottunk ki akadály-mentesített lakóegységeket. 

 

A lakrészekhez saját fürdőszoba és hűtőszekrénnyel, főzőlappal felszerelt mini konyha tartozik. 

A lakó szobáját a neki kedves, rég megszokott bútoraival rendezheti be. Amennyiben kéri, 

lakrészét bebútorozzuk. A Levendula Házban élők biztonsága és kényelme érdekében minden 

lakóegységet füstjelzővel, nővérhívásra alkalmas telefonkészülékkel és TV-csatlakozással 

láttunk el.  
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy www.levendulaotthon.hu honlapunkon a lap bal felső 

sarkában található „Tegyen egy sétát otthonunkban” alcímre kattintva megtekintheti a 

Levendula Ház szobáit, belső tereit és berendezését. 

 

 

 

Szolgáltatásainkról: 
 

 
 

A Levendula Ház ultramodern ápolási intézete, illetve a nyugdíjasház alapszolgáltatásai: 

/a havi díjban/. 

 24 órás nővérszolgálat, 

 rendszeres orvosi felügyelet, 

 ruházat, egyéb textília mosása, vasalása, javítása, 

 mentálhigiénés ellátás, 

 hitélet -gyakorlás feltételeinek biztosítása, 

 fizikai tevékenységek (pl.: séta, sporttevékenység), 

 szellemi és szórakoztató tevékenységek (előadások, felolvasás, tévénézés, kártya- és 

társasjátékok), kulturális tevékenységek (ünnepségek, színház-, mozi-, 

múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások) szervezése, 

 lakóegységek, közösségi területek fűtése, világítása, teljes közműellátása (víz, csatorna, 

fűtés, villany), 

 lakóegységek, közösségi helyiségek takarítása, szükség szerinti karbantartása, 

felújítása, 

 érték- és vagyonmegőrzés, 

 napi háromszori menüválasztásos étkezés, vegetáriánus, diétás-kímélő menü, tízórai, 

uzsonna, 

 televízió csatlakozás 37 csatornával, 

 internet -hozzáférés a közösségi helyiségekben, 

 közösségi helyiségek használata: könyvtár, tornaterem, imaterem, étterem, orvosi 

rendelők, stb., 

 gyógytorna heti gyakorisággal, 

 kerékpár- tárolási lehetőség, 

 24 órás biztonsági őrzés, 
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 betegség esetén szobaszerviz, 

 füstjelző minden lakóegységben, 

 telefon házon belüli hívások kezdeményezésére 

 

Külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink 

 

 extra gyógytorna, 

 masszázs, 

 gépkocsi -tárolási lehetőség, 

 telefon házon kívüli hívások kezdeményezésére, 

 internet hozzáférés biztosítása a lakrészben, 

 igény szerinti széleskörű ügyintézés (bevásárlás, egyedi gyógyszerek beszerzése, stb.) 

 büfé, italautomata, 

 igény esetén kisbusszal szállítás, 

 manikűr, pedikűr, kozmetika, fodrászat, 

 

Árainkról: 

 

 

Belépési díj lakrészenként:  6.500.000.- Ft –tól     

 

Ebből életkortól függően 15-20 % kedvezményt biztosítunk, 

70-80 éves korig 15%, 80 év felett 20% 

 

 

 

A belépési díj a lakás méretétől és elhelyezkedésétől függően változik.  
 

Havi díj:    128.096,- Ft/fő 

 

 

Egyéb szolgáltatásaink 

 

Havi díjas ellátás, belépési díj fizetése nélkül 

 

Ha a belépési díját nem tudja megfizetni, arra is van lehetőség, hogy havi 272.752,- Ft díj 

ellenében költözzön be a saját bútoraival berendezett lakóegységbe. 

A díj magában foglalja valamennyi térítésmentes alapszolgáltatásunkat. 

 

Amennyiben később úgy dönt, hogy befizeti a belépési díjat, illetve igényli a lakóegysége feletti 

használat jogát úgy a már befizetett havi díjból havi 140.000,- Ft-ot a belépési díjban jóváírunk. 

 

 

 

 

 

 

Hotel szolgáltatás 
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Napi 9480 ,- Ft díjfizetés ellenében berendezett apartmanban, teljes ellátással és szükség 

szerinti gondozói felügyelettel vállaljuk időszakos felügyeletét, gondozását is, ha rövidebb 

idejű elhelyezésüket családi környezetben nem tudják megoldani. 

 

A szolgáltatások megegyeznek a Levendula Ház és az ápolási intézet lakóinak nyújtott 

szolgáltatásokkal. 

 

Ápolási intézetünk: 

 

Az épület önálló szárnyában található ápolási intézetünk egy- vagy kétágyas, légkondicionált 

szobáiban biztosítunk ellátást, ápolást és 24 órás felügyeletet. Minden betegszobához 

akadálymentes fürdőszoba, WC és terasz tartozik.  

 

Az ápolási intézet a betegek mozgatásához szükséges valamennyi berendezéssel és eszközzel 

rendelkezik. 

 

 A napi díj 8.000, - 10.000.-Ft/fő (az ápolásra szoruló személy állapotától függően.), mely 

magában foglalja a teljes ellátást, ápolást, gondozást. 

 

Ápolási intézetünkbe várunk olyan ápolásra és gondozásra szoruló idős embereket, 

krónikus, műtét, vagy trauma utáni betegeket, mozgásszervi sérülteket, szív-és 

érrendszeri betegségekből lábadozókat, akik kórházi kezelésre nem szorulnak, de 

folyamatos és szakszerű egészségügyi ellátást, vagy kezelést igényelnek. 

 

Pszichiátriai kórképpel rendelkező, illetve Hospice ellátásra szoruló betegeket nem tudunk az 

ápolási intézetben elhelyezni. 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 
 

Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, kérjük a feltüntetett telefonszámokon és  

címeken szíveskedjen megkeresni a Levendula Házat, hogy részletesen tudjuk Önt tájékoztatni, 

vagy az Önnek leginkább megfelelő olyan egyedi megoldást kialakítani, amely alapján 

beköltözhet. 

 

 

Üdvözlettel, 

 

 

Pongrácz Valéria 
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