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Érett kapcsolat
Wellnessközpont telkin
Téglafalú szállodaépüleT áll Telki egyik csendes uTcájában, fõhomlokzaTának középTenge-

lye oszToTT rendszerû üvegfallal, elõTeTõvel hangsúlyozoTT, nagy Terpeszû nyeregTeTõvel 

fedeTT. ez a globall sporT és Wellness hoTel, amely egy szerkezeTében és anyagában egy-

aránT szemrevaló épüleTrésszel leTT gazdagabb, a bõvíTményT idén Tavasszal adTak áT.
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az utóbbi években a 20. század vége - 21. 
század elsõ évtizedének építményei is egyre 
több figyelmet kapnak a zsámbéki-medence 
épített értékei között, gondoljunk csak az etyeki 
korda stúdió látogatói központ épületére, az 
etyeki kúria borászati komplexre (bord építész 
stúdió), vagy a terület „kapuvárosának”, bu- 
dakeszinek sokat méltatott városházájára  
(építész stúdió kft.). de álljon itt egy szemé- 
lyes kedvencem is, a nagy-kopasz beton- 
vörösfenyõ óriása, a csergezán pál-kilátó, 

Látványos és merész a medence feletti mennyezet megmozgatott tömbjeinek játéka

basa péter és czér péter építészek, valamint 
jordán lászló statikus alkotása. nem csupán  
a nevezettek, de a települések szerényebbjei is 
„kovászai” lehetnek a kortárs építészet ügyé-
nek: talán általuk mind többen értik meg a ma 
architektúrájának nyelvét. furcsának tûnhet, 
mégis úgy érzem, lehet a „kelesztõ” éppen  
a négycsillagos globall sport és Wellness 
hotel új Wellness, spa és rehabilitációs köz-
pontja, amely egy nagyszabású, jelenleg zajló 
helyi beruházás keretein belül épült meg.

a szálloda fõbejáratán át juthatunk el a well-
ness területére, ez az új szárny nyaktaggal kap-
csolódik a fõépülethez. az új épületrészbõl  
a medencetérre, valamint a régi és az új épü-
letrész között kialakult, parterreekkel gazda-
gított kis belsõ udvarra, azon túl a szállodát 
övezõ kertrészre juthatunk ki. a medenceteret 
vitamin bár, kávézóasztalokkal kialakított en- 
teriõrrész vezeti be, ezt elhagyva kiszélesedik 
a tér, megpillantjuk az úszómedencét, mellette 
a két masszázs medencét, a napozóágyak so- 
rát. de ezen a szinten találhatóak az élmény-
zuhanyok, valamint a speciális kezelést nyújtó 
medencék terei. a szolgáltatások további egy-
ségeit (szaunák, tepidárium stb.) az elsõ szin-
ten helyezték el. mindezek építészeti keretének 
és belsõépítészetének kialakítása átgondolt ter-
vezési folyamat eredménye. határozott tervezõi 
szándék volt, hogy ez az új épület fizikailag, 
de építészetét tekintve is kapcsolódjon a szál-
lodaépülethez, ugyanakkor biztos, egyedi 
karakterrel bírjon. elkülönülés és illeszkedés 
pati-kamérlegen kimért egyensúlya – a külsõ, 
„sûrûszövésû” téglafal és a vertikális tagolást 
erõsítõ antracitszínû fémburkolat érdekes talál-
kozásának lehetünk tanúi. ez így, egyrészt pon-
tosan jelzi a funkcióhatárokat (ez itt még a szál-
lodai tömb, ez padig már a wellness-szárny), 
de egyúttal példát mutat arra is, hogy az építé-
szeti harmónia nem bomlik meg egy új anyag 
bekapcsolásával, ami tegyük hozzá nyomban, 
hogy itt nem is annyira új, hiszen a szálloda-
épület tetõszerkezetén már korábban alkalmaz-
tak fémburkolatot. vagyis, ha ennek ismereté-
ben tekintünk az épületre, akkor egy már meg- 
lévõ anyagkapcsolat (tégla és a fém között) je- 
lenik meg itt új minõségben, más funkcióban és 
méretben. szabatos és kifinomult, ahogy a fém-
köpeny vertikalitását, egyúttal a felépítmény 
dobozszerûségét oldani tudták a teraszajtók 
bélletében alkalmazott vörös színnel, és a falé-
cezett, síneken mozgatott árnyékolókkal. a kifi-
nomult anyagkapcsolatok a belsõ tér egészét is 
áthatják. az alapvetõen nyitott térben az egyes 
zónák (medencetér, zuhanytér, lépcsõtér, a bár 
tere és az emelet helyiségei stb.) határai ponto-
san felismerhetõek: fahatású burkolat, fehér 
homogén felületek, illetve látszóbeton, máshol 
mozaik követik, váltják egymást, attól függõ-
en, hogy éppen mi az adott térrész funkciója.  
a koncepció egyértelmû sikere a gondos és 
korszerû anyagválasztások, és a kiérlelt anyag-
kapcsolatok szintjén nyilvánvaló.
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Korszerû, napkollektoros technológiát is alkalmaznak, a külsõ burkolat: PREFALZ fedés P.10 antracit színben

Az emeletre vezetõ lépcsõtér. Láthatóvá tett betonvázas szerkezet és  
ammoniteszek nyomai a kõburkolatban




