Tisztasági fürdő, Jászberény (I. ütem)
Építész: Z a l a v á r y

Lajos

(KÖZTI)
Utcai nézet
Oldalhomlokzat

A két ütemben megvalósuló együttes első ütemében a tisztasági fürdő, a második ütemében a fedett
uszoda valósul meg.
A tisztasági fürdőt egy időben 100— 110 fő használhatja, ebből 12 fő látogathatja a kádfürdőt és mintegy
100 fő használhatja a termálfürdőt. Úgy terveztük, hogy a kádfürdőt is és a termálfürdőt is váltott napo
kon használhatják nők és férfiak. A kádfürdő-részleg 12 fürdőszobából áll, a hozzácsatolt kölcsönzőkkel
és WC-kel. A termálfürdőhöz száraz- és nedvesgőz számára terveztünk helyiséget. A termálfürdőt
hideg, meleg és forró medencével láttuk el, melyek közül a hideg medencét közvetlen a nedvesgőz
közelébe, a forró és langyos medencét a két különálló, kör alaprajzú medencetérbe helyeztük. A te r
málfürdő ezeken felül még masszírozó, lábápoló és pihenő-szobákkal egészül ki. A fürdő forgalma körfor
galom és szigorú folyamatot képez. Mind a kádfürdő, mind a termálfürdő közös váró-pihenője szolgál a
fürdés előtt várakozó és a fürdés után pihenő közönség számára.
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A fürdő bejárata
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Kerámia falburkolat és a fűtőtest rácsa

Előcsarnoi

Az épület rendeltetésére jellemző üzemek az első emeleten helyezkednek el. A földszintre
terveztük az előcsarnokot a ruhatárral, a büfével, pénztárral és fodrásszal. A földszinten kapott
helyet az iszapfürdő, melyet csak kis létszámú közönség látogathat. A közönség forgalmától
elválasztva, de ugyancsak a földszintre került a kazánház, a többi gépészeti helyiségekkel.
A magas talajvízszint miatt terveztünk pince nélküli megoldást.
Az épület vasbetonvázas szerkezettel épült. A földszint feletti födémet úgy terveztük, hogy
a gépészeti berendezések bármikor hozzáférhetők legyenek.
Z. L.
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