
 

Szalajka-ház Turistaház 
 

Házirend 
 
Köszönjük, hogy a Szalajka-házat választotta! Tartalmas kikapcsolódást 
kívánunk Önnek, csoportjának, barátainak. Szeretnénk, ha jól éreznék 
magukat, és örülnénk, ha máskor is visszatérnének. Annak érdekében, 
hogy pihenésük zavartalan lehessen, valamint, hogy a Turistaházat más 
csoportok is egyenértékűen használhassák, kérjük, olvassa el 
házirendünket. 
 

1. A Turistaház helyiségeiben csak az előre bejelentett/egyeztetett 
csoportok tartózkodhatnak! 

2. Vendégeink foglalási szándékukat e-mailen vagy telefonon tehetik 
meg, mely írásban kerül visszaigazolásra. 

3. Kérjük a gördülékeny szolgáltatás érdekében érkezésüket 14 órára, 
távozásukat délelőtt 11 órára szíveskedjenek időzíteni. Ha ettől eltérő 
igényük lenne, kérjük előzetesen egyeztetni.  

4. Ha külön egyeztetés nem történik a fenti érkezési és távozási 
időpontokat tudjuk figyelembe venni az Önök foglalására 
vonatkozóan. 

5. A házat minden vendég tisztán, takarított állapotban kapja meg 
érkezéskor. Vendégeinknek kérjük, hogy a házat sértetlen 
berendezéssel adják át távozáskor. 

6. A Turistaházat egyben értékesítjük. Ha előzetesen szobabeosztást 
tudnak készíteni az számunkra nagy segítség.  

7. A Turistaház szolgáltatásaihoz és a környék adottságaihoz 
kapcsolódóan programokat, túraútvonalakat térítésmentesen 
ajánlunk, ennek szervezését és lebonyolítását térítés ellenében külső 
szolgáltató tudja vállalni. 

 

 

 

 

 



Kérjük, a következő alapvető szabályokat tartsák tiszteletben: 

a) A ház összes helyiségében tilos dohányozni! A házban füst- és tűzjelző 
berendezés működik, mely közvetlenül a Katasztrófavédelemhez van 
bekötve. A füstérzékelő érzékeny füstre, gőzre, dezodorra, légy- és 
szúnyogirtóra. Téves riasztás esetén a kiszállási díjat a vendégeknek kell 
megtéríteni. 

b) Kérjük, a hulladékot szelektíven helyezzék a gyűjtőkbe. Az emeleti  
szobákban kérjük használjanak váltócipőt.  

c) Kérjük, hogy takarékosan bánjanak az energiával: a vízcsapokat 
használat után zárják el, a villanyt kapcsolják le! 

d) Ha valami eltörik, megsérül távozáskor mindenképp jelezzék felénk. 

e) Ha valami elromlik, kérjük, ne próbálják megjavítani, azt mielőbb 
szíveskedjenek jelezni az üzemeltetőnek. 

f) Kérjük ne hagyják őrizetlenül a Turistaházat. Ha bármilyen okból 
(túrázás) elhagyják azt, mindenképp zárják be az ajtót. 

 

Ha jól érezték magukat a Szalajka-háznál, kérjük, vigyék hírünket és 
tapasztalataikkal együtt adják tovább barátaiknak, ismerőseiknek.  

Kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk!  

A Szalajka-ház munkatársai 

 



ORVOSI ELLÁTÁS 

Orvosi rendelő 

Cím: Gyöngyössolymos, Jókai u. 12/B 

Háziorvosok: 

Dr. Berndt András    Dr. Sipos Valéria  

Tel.: 37/370-001     Tel.:37/370-120, 06-70/2555619 

Rendelési idő:     Rendelési idő: 

Hétfő:08.00–12.00    Hétfő: 08.00-12.00 

Kedd:08.00–10.00; 15.30–17.30  Kedd: 08.00-12.00 

Szerda:08.00–11.30    Szerda:14.00-17.00  

Csütörtök:08.00–11.30; 15.00–17.00 Csütörtök:08.00-12.00 

Péntek:08.00–12.00    Péntek:08.00-10.00; 14.00-16.00 
 

Fogorvos 

Dr. Ivády Csaba 

Cím: 3231 Gyöngyössolymos, Jókai Mór út 12. Telefon: +3637-787658 

Rendelési idő: 

H: 13.00-17.00 

K: 8.00-12.00 

Sz: 13.00-17.00 

Cs: 8.00-12.00 

 

Kórházi ellátás: Gyöngyös, Bugát Pál Kórház, Dózsa György ú. 20.      
 +36-37-312-491 

Mentők: 112. Ebben az esetben jelezzék, hogy Gyöngyössolymos 
Szalajka-háznál vannak. 


