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KISÚJSZÁLLÁS
Kumánia Gyógy- és Strandfürdő
Kumánia Szálló • ifjúsági szállásépületek
Hayde Tibor Ervin

12 évvel ezelőtt, 2000-ben kezdtünk 
tervezni erre a területre. 2001-ben orszá-
gos pályázatot nyertünk tervezőtársa-
immal, az újonnan (2000-ben) alapított 
NRZST Építészműhely Kft. színeiben.

2004-ben készült el építési engedé-
lyezési tervdokumentációnk, mely ben 
a tervezett épületegyüttes – összekötő 
folyosókkal füzérre rendezetten – te-
remti meg a vízgyógyászatban gyó-
gyulni vágyóknak a béke szigetét. Ez a 
tervváltozat is teljes családi elfoglaltsá-
got, szórakozási lehetőséget teremtett 
a nagyszülők korosztályán kívül a szü-
lőknek és gyermekeknek is.

2007-ben, majd 2008-ban ismételt 
áttervezés eredményeként ismételten 
család- és emberközpontú fürdő terve 
készült el, amelyet Kisújszállás Önkor-
mányzatának vezetősége – élén Kecze 
István polgármester úr – rendelt meg 
irodánktól, hogy az éppen aktuális pá-
lyázati feltételeknek a terv és a tervezett 
létesítmény funkciói megfeleljenek.

A sokszori áttervezés ellenére az épü-
letegyüttes szépsége és emberközpon-
túsága megmaradt.

Nagy örömömre szolgál, hogy meg-
valósult – 12 év után – a Kisújszállás Város 
illetékeseivel együtt létrehozott gyógy-
fürdő és fedett családi fürdő a hozzá 
tartozó fizioterápiás kezelővel, illetve a 
szálló épületegyüttese.

Az épületegyüttes jellegéhez hasonló 
arculatát belsőépítészeti eszközökkel 
sikerült megteremtenem. Ezért külön 
köszönettel tartozom Tatár Zoltán alpol-
gármester úrnak, Kecze István polgár-
mester úrnak, Kui Gábor úrnak – a Város 
vezetőinek; Kiss Endre úrnak – elsősor-

Kisújszállás egyik meghatározó, míves 
épülete az egykori „Bárány Szanatórium”. 
Ez a gondosan kialakított manzárdtetős 
lefedésű sarokház, mely méltóságteljes 
küllemével a területnek adott egy olyan 
századeleji hangulatot, mely – legalább-
is számomra – meghatározta az általam 
tervezett épületek jellegét. Megadta – 
mívességével, érdekes hullámzó tető-
szerkezetével, íves padlás- és tetőablakai-
val – azt az „igazodást”, mely jelleget ad 
a múlttal is rendelkező gyógyfürdőnek. 
A fürdő kútjainak gyógyhatása először 
csak Pávai Vajna kutatásainak idején vált 
bizonyossá.

A Fürdő főépülete és a Szálló épülete 
a „Bárány Szanatórium” (ma rendelőin-
tézet) mögött helyezkedik el. A fürdő 
bejárat és gyógyászati bejárat 1-1 Rákóczi 
úti telekhatárra előrehelyezett kapuval 
jelzetten került kialakításra, ezzel a 
Gyógyfürdőhöz és a Szállóhoz sikerült 
csatolni egy szép gesztenyefás, platán-
fás parkot, mely zárt előkertje, pihenő-
kertje a gyógyfürdőnek, szállónak.

A fürdő és a szálló bejáratához 1-1 ka-
putornyot terveztem – azok láttatására 

-  hiszen mindkét épület a főútvonal felől 
a „Bárány Szanatórium” mögött épült. A 
két torony egy-egy „életfa” kapun át 
engedi be a fürdőbe látogatót, illetve a 
szállóvendéget. A szálló „életfája” sarokra 
fordul éppen úgy, mint bejárata. Belülről, 
a kert felől az „életfa” dísz fachwerket 
utánzó ellenoldalt kapott.

A 30 szobás szállóépület toronyszobá-
iban akadálymentesített apartmant 
alakítottunk ki. A két főnél több tagú 
társaságot, családot jelenleg az össze-
nyitható szobák szolgálják. A Fürdő Fő-

ban a vízgyógyászat jó működőképes-
ségéért; Bán Erikának és a város főépíté-
szének – Zsemberi Istvánnak, az építé-
szetben, belsőépítészetben nyújtott 
segítségéért. Kecze Istvánné Julikának 
és Kui Jánosnak mint a teljes épület-
együttes ügyvezető igazgatójának kü-
lönösen a ház teljes beüzemelését kö-
szönhetem, túl – számomra igen fontos 

– barátságukon.
Saját munkatársaim a hosszú tervezé-

si munka alatt változtak. Az építészetben, 
belsőépítészetben, a szálló épületének 
szép belső kialakítását a Kós Károly Egye-
sülés vándoraként irodánkban kezdő 
fiatal építész, majd állandó munkatár-
sunk – Ostrozanszky Gellért – volt nagy 
segítségemre. Gellért Pozsonyban vég-
zett építész. Hosszan dolgoztunk együtt 
a házon Pap Gáborral is.

A tervezői művezetésben építészként 
részt vett Czimbalmos Kozma Réka is, 
mint a Kós Károly Egyesülés Erdélyből 
érkezett vándorépítésze.

A statikát minden tervváltozatban 
Her telendyné Bozó Mária tervezte. Má-
riának – mint általában a velem való 
együttdolgozás során – ennél az épület-
együttesnél sem volt könnyű dolga, 
gondoljunk csak a tetőszerkezetek mé-
retezésére, vagy a házak egyszerűnek 
semmiképpen sem nevezhető vasbe-
ton szerkezeteire, illetve azok tóközeli 
alapozására.

A Fürdő főépület, illetve a Medence-
csarnok körüli kertészeti terveket a Kós 
Károly Egyesülésen belüli mesterrel – 
Vincze Attilával – a Pagony Táj és Kertész-
mérnök Kft. egyik ügyvezetőjével készí-
tettük.

épület tetőterében most készülünk  ki-
alakítani 2 kisgyermekes appartemant 
főzési lehetőséggel.

A ház földszintjén a melegítőkonyhás 
reggeliző, étkező, konferenciatermet 
toló-harmonika falaival többféle nagy-
ságban használhatóvá terveztük.

A szálló emeletéről közvetlenül lehet 
a fürdőbe jutni.

A fürdő főépületének előcsarnokában 
fogad bennünket egy „kun” oroszlánfe-
jes kút, egy csobogó, melyet Győrfi Lajos 

– Magyar Örökség-díjas szobrászmester 
barátom – készített. Ez a szobor a hajó 
orrdísze, galionfigurája. A hajókabinból 
az információt kapja, illetve a jegyet 
váltja a fürdővendég. A hajó tatja a büfé, 
amely a fürdővendégeket szolgálja ülő-
padjaival, melyek a teljes hajófedélzetet 
képezik.

Az előtérbe jobb felől érkezik az a 
vendég, aki a fürdőorvos kezelésének 
folytatásaként megy a fürdőbe. Balra 
enged be a karórás átengedő szerkezet 
az öltözőbe. A koedukált öltözőből férfi- 
női zuhanyozón át jut a vendég a me-
dencetéri átjáróba.

A medencetér belsőépítészete volt 
feladatom. Meg kellett teremtenem a 
létesítmény egységes jellegét belsőépí-
tészeti, burkolati eszközökkel. Sok dél-
szaki növényt terveztem elhelyezni. Két 
kun témájú dombormű, Győrfi Lajos és 
fia, Ádám alkotásai fogadják itt a fürdő-
vendéget.

Ismét felújítást kapott a korábban ál-
talam már áttervezett, átalakított gyógy-
medence, mely immár téli-nyári üzemű 
lett. A tanmedence is megújult. Ide 
csob ban a csúszdán lecsúszó gyerek a 

„toronyból”. Készült egy új jacuzzime-
dence, egy íves gyógytorna- és élmény-
medence, valamint egy (sajnos sarkosra 
sikeredett) gyermekmedence is. A tér – 
remélem – hamarosan megkapja fény-
terelő vitorláit éppúgy, mint a fogadótér.

A három épület kivitelezését a Kalo-
therm Zrt. végezte Szabó Lajos elnök úr 
vezetésével, illetve Géczi Zoltán műsza-
ki vezetésével, István Gábor és Habóczki 
Imre helyi művezetése mellett.

A Szalókiné Illés Laura által vezetett 
debreceni műszaki ellenőr csapat fel-

ügyelete mellett mindannyiukkal jónak 
mondható kapcsolatot tartva, sok, szin-
te állandónak mondható tervezői mű-
vezetéssel a terveknek megfelelő, jó 
színvonalú épületegyüttes született.

A szálló és a vele összenyitott fürdőfő-
épület az összekötő előtérrel, annak 
tetőkertjével jól kapcsolódik a Darvas 
Imre tervezte medencecsarnokhoz, 
melynek belsőépítészetét áttervezve 
sikerült egységes megjelenést teremte-
ni a három különböző funkciójú épület 
tereiben.

Mindhárom épület belsőépítészeté-
nek tervezésében, művezetésében sok  
baráti segítséget kaptam Ábri Kálmán-
tól és Kazinczi Ferenctől, a Kunfa kisúj-
szállási bútorgyár igazgatójától. Nagy 
öröm volt nekem , hogy a terveim sze-
rinti,  általuk gyártott bútorok kerültek 
az épületegyüttesbe.

A teljes épületegyüttes – mint látjuk 
– hosszas munka eredményeként jött 
létre, több ütemben valósult meg.

Az ifjúsági szállásépületek fogadóépü-
lete és öt, tó mellé épített rönkházának 
átadása 2010. szeptember végén történt. 
Az érdekes tetőszerkezetű fogadóépület 
nagy érdeklődést keltett, ha mar meg-
szerette a város lakossága. Az építkezés 
generál kivitelezője egy helyi vállalkozó 

– Ari Lajos – volt. Lajos korábbi cégével, 
a Vas- Fa Szövetkezettel már dolgoztunk 
együtt; a Mikes utcai garzonházat ter-
veztem nekik. Örültem, amikor Ő nyerte 
a feladat kivitelezésére kiírt pályázatot. 
Gyergyócsomafalváról ajánlottam neki 
ácscsapatot. Költő Miklós ácsmester 
mesélte büszkén munka közben, hogy 
ő bizony dolgozott együtt már Nagy-
mesterünkkel, Makovecz Imrével. A se
villai Világkiállítás Magyar Pavilonján 
dolgoztunk együtt Imre bácsival, – mesél-
te – legutóbb pedig Csengerben.

Arra persze én is büszke vagyok, hogy 
egy olyan embert sikerült idehívnom 
dolgozni, akinek munkájával Imre elé-
gedett volt.

Az Ifjúsági Szállás fogadóépületét egy 
régi, kisújszállási, Arany János utcai ház-
hoz terveztük csatlakoztatni, melyet – az 
alapfeltárásokat követően – lebontva, 
majd alapjain újjáépítve terveztünk 

megvalósítani. Így is kellett megépíte-
nünk, hiszen alapjai nem voltak. A ház 
arányaival szépen illeszkedett az Arany 
János utca házsorába.

Folytatásaként gyalogos, gépkocsi-
közlekedésre (sőt tűzoltóautó áthajtásra 
is alkalmas) kaput terveztünk. Természe-
tesen a KUN KAPUT a székely szár ma-
zású ácsokkal kiviteleztetve, legyártatva.

Az épületegyüttes fogadóépületének 
beforduló szárnya a kemping vizes-
blokkjait, egészségügyi helyiségeit, illet-
ve a fürdő érkezőterületét (fedett, de 
szabadtéri területét) foglalja magába.

Ez az épületrész tartalmazza a Kem-
ping kiszolgáló létesítményeit. Nagy fe-
dett konyha- étkezőtere sok ember kö-
zösségi együttlétére alkalmas; kissé el-
fordult tetőszerkezete alá kétszer süt be 
a nagy fák mögé lemenő Nap!

A rönkházakat hátul, a tó körül helyez-
tük el; beforduló tornácuk kon zolosan 
benyúlik a tó fölé. Egy házban két szoba, 
ebédlő, konyha és fürdőszoba került 
kialakításra, a tornácról nyílóan. A házak 
tetőtere a későbbiekben beépíthető. 

A sátrakon, lakókocsikon kívül nagy 
szükség lenne itt kisebb, 2-3 személyes 
házakra, melyek az „L” alakú telek hátsó 
sarkában lennének elhelyezve. Megter-
vezett, építési engedéllyel is rendelkező 
fa gyalogos híddal is gazdagítani kellene 
az ifjúsági szállás létesítményeit. Ez ten-
né lehetővé a szigetre való bejutást a 
házak közötti térről indítva a szabadtéri 
sütőhelyre. Mérete miatt ez az épület-
együttes ma már háttérbe szorult ugyan 
a nagy és megvalósítási költségét tekint-
ve is lényegesen nagyobb jelentőségű 
Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, vala-
mint fedett élményfürdő létesítménye 
és a 30 szobás Kumánia Szálló épület-
együttese mögé.

A tavat ellenoldalról ölelő épületei, 
jel lege miatt változatlanul szívemhez 
közeli létesítménye a városnak – ami 
remélem hasonlóan, mint a Kumánia 
Für dő főépület-emelete – a közeljövő-
ben tovább fejlődik, bővül a kis házak és 
a korábbi terveinkben is szereplő Barát-
ság Házával, mely az erdélyi testvértele-
püléssel – Négyfaluval – való kapcsola-
tot ápolja majd tovább.
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váltja a fürdővendég. A hajó tatja a büfé, 
amely a fürdővendégeket szolgálja ülő-
padjaival, melyek a teljes hajófedélzetet 
képezik.

Az előtérbe jobb felől érkezik az a 
vendég, aki a fürdőorvos kezelésének 
folytatásaként megy a fürdőbe. Balra 
enged be a karórás átengedő szerkezet 
az öltözőbe. A koedukált öltözőből férfi- 
női zuhanyozón át jut a vendég a me-
dencetéri átjáróba.

A medencetér belsőépítészete volt 
feladatom. Meg kellett teremtenem a 
létesítmény egységes jellegét belsőépí-
tészeti, burkolati eszközökkel. Sok dél-
szaki növényt terveztem elhelyezni. Két 
kun témájú dombormű, Győrfi Lajos és 
fia, Ádám alkotásai fogadják itt a fürdő-
vendéget.

Ismét felújítást kapott a korábban ál-
talam már áttervezett, átalakított gyógy-
medence, mely immár téli-nyári üzemű 
lett. A tanmedence is megújult. Ide 
csob ban a csúszdán lecsúszó gyerek a 

„toronyból”. Készült egy új jacuzzime-
dence, egy íves gyógytorna- és élmény-
medence, valamint egy (sajnos sarkosra 
sikeredett) gyermekmedence is. A tér – 
remélem – hamarosan megkapja fény-
terelő vitorláit éppúgy, mint a fogadótér.

A három épület kivitelezését a Kalo-
therm Zrt. végezte Szabó Lajos elnök úr 
vezetésével, illetve Géczi Zoltán műsza-
ki vezetésével, István Gábor és Habóczki 
Imre helyi művezetése mellett.

A Szalókiné Illés Laura által vezetett 
debreceni műszaki ellenőr csapat fel-

ügyelete mellett mindannyiukkal jónak 
mondható kapcsolatot tartva, sok, szin-
te állandónak mondható tervezői mű-
vezetéssel a terveknek megfelelő, jó 
színvonalú épületegyüttes született.

A szálló és a vele összenyitott fürdőfő-
épület az összekötő előtérrel, annak 
tetőkertjével jól kapcsolódik a Darvas 
Imre tervezte medencecsarnokhoz, 
melynek belsőépítészetét áttervezve 
sikerült egységes megjelenést teremte-
ni a három különböző funkciójú épület 
tereiben.

Mindhárom épület belsőépítészeté-
nek tervezésében, művezetésében sok  
baráti segítséget kaptam Ábri Kálmán-
tól és Kazinczi Ferenctől, a Kunfa kisúj-
szállási bútorgyár igazgatójától. Nagy 
öröm volt nekem , hogy a terveim sze-
rinti,  általuk gyártott bútorok kerültek 
az épületegyüttesbe.

A teljes épületegyüttes – mint látjuk 
– hosszas munka eredményeként jött 
létre, több ütemben valósult meg.

Az ifjúsági szállásépületek fogadóépü-
lete és öt, tó mellé épített rönkházának 
átadása 2010. szeptember végén történt. 
Az érdekes tetőszerkezetű fogadóépület 
nagy érdeklődést keltett, ha mar meg-
szerette a város lakossága. Az építkezés 
generál kivitelezője egy helyi vállalkozó 

– Ari Lajos – volt. Lajos korábbi cégével, 
a Vas- Fa Szövetkezettel már dolgoztunk 
együtt; a Mikes utcai garzonházat ter-
veztem nekik. Örültem, amikor Ő nyerte 
a feladat kivitelezésére kiírt pályázatot. 
Gyergyócsomafalváról ajánlottam neki 
ácscsapatot. Költő Miklós ácsmester 
mesélte büszkén munka közben, hogy 
ő bizony dolgozott együtt már Nagy-
mesterünkkel, Makovecz Imrével. A se
villai Világkiállítás Magyar Pavilonján 
dolgoztunk együtt Imre bácsival, – mesél-
te – legutóbb pedig Csengerben.

Arra persze én is büszke vagyok, hogy 
egy olyan embert sikerült idehívnom 
dolgozni, akinek munkájával Imre elé-
gedett volt.

Az Ifjúsági Szállás fogadóépületét egy 
régi, kisújszállási, Arany János utcai ház-
hoz terveztük csatlakoztatni, melyet – az 
alapfeltárásokat követően – lebontva, 
majd alapjain újjáépítve terveztünk 

megvalósítani. Így is kellett megépíte-
nünk, hiszen alapjai nem voltak. A ház 
arányaival szépen illeszkedett az Arany 
János utca házsorába.

Folytatásaként gyalogos, gépkocsi-
közlekedésre (sőt tűzoltóautó áthajtásra 
is alkalmas) kaput terveztünk. Természe-
tesen a KUN KAPUT a székely szár ma-
zású ácsokkal kiviteleztetve, legyártatva.

Az épületegyüttes fogadóépületének 
beforduló szárnya a kemping vizes-
blokkjait, egészségügyi helyiségeit, illet-
ve a fürdő érkezőterületét (fedett, de 
szabadtéri területét) foglalja magába.

Ez az épületrész tartalmazza a Kem-
ping kiszolgáló létesítményeit. Nagy fe-
dett konyha- étkezőtere sok ember kö-
zösségi együttlétére alkalmas; kissé el-
fordult tetőszerkezete alá kétszer süt be 
a nagy fák mögé lemenő Nap!

A rönkházakat hátul, a tó körül helyez-
tük el; beforduló tornácuk kon zolosan 
benyúlik a tó fölé. Egy házban két szoba, 
ebédlő, konyha és fürdőszoba került 
kialakításra, a tornácról nyílóan. A házak 
tetőtere a későbbiekben beépíthető. 

A sátrakon, lakókocsikon kívül nagy 
szükség lenne itt kisebb, 2-3 személyes 
házakra, melyek az „L” alakú telek hátsó 
sarkában lennének elhelyezve. Megter-
vezett, építési engedéllyel is rendelkező 
fa gyalogos híddal is gazdagítani kellene 
az ifjúsági szállás létesítményeit. Ez ten-
né lehetővé a szigetre való bejutást a 
házak közötti térről indítva a szabadtéri 
sütőhelyre. Mérete miatt ez az épület-
együttes ma már háttérbe szorult ugyan 
a nagy és megvalósítási költségét tekint-
ve is lényegesen nagyobb jelentőségű 
Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, vala-
mint fedett élményfürdő létesítménye 
és a 30 szobás Kumánia Szálló épület-
együttese mögé.

A tavat ellenoldalról ölelő épületei, 
jel lege miatt változatlanul szívemhez 
közeli létesítménye a városnak – ami 
remélem hasonlóan, mint a Kumánia 
Für dő főépület-emelete – a közeljövő-
ben tovább fejlődik, bővül a kis házak és 
a korábbi terveinkben is szereplő Barát-
ság Házával, mely az erdélyi testvértele-
püléssel – Négyfaluval – való kapcsola-
tot ápolja majd tovább.




