Állam i Gyógyfürdő kórház fedett fürdőépülete, Hévíz
Építészek:

Kun A t t i l a

és L e g é n y Z o l t á n ( Á É T V )

Főbejárat

Statikus:
D a r v a s T i b o r (ÁÉTV)
Elektromos berendezés: S z ő k e L a j o s
V á r a d i Rezső
Bálint Gábor
Víz-csatorna:
Szellőzés:
Szal ay Sá n d o r
Fűtés:
Ács Bél a
Belsőépítész:
Gar aj s z k i József
Szakkonzultáció:
S á n d o r János
építész főmérnök (Eü. Min.)
Varga Gy ör gy
gépész főmérnök (Eü. Min.)
Képzőművészeti alkotá
sok
homlokzati plasztika: S e g e s d i G y ö r g y
falmozaik:
La c k ne r László
Scholcz Erik

Kivitelező:
Építésvezető:
Munkavezető:
Beruházó:

Zala megyei Állami Építőipari
Vállalat
Szal ay József
Gazda Jenő
Művelődésügyi Beruházó Vál
lalat
Kocsis Ant al
Zsuppán József

Építési ellenőr:
Gépész ellenőr:
Az épület beépített
lm3-re:
43 7911m3
összes lm3/Ft:
1460 Ft
Az épület a teljes járulékos költségekkel
68 000 000 Ft-ba került.
Fotók:
S á g i G y ö r g y és
Somf ai

István

(ÁÉTV)
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Földszinti alaprajz

I. emelet alaprajza

Metszet
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Előcsarnok
Pénztár
WC
Ruhatár
Váró
Orvosi rendelő
Masszázs
Elektromos fürdő
Szénsavas fürdő
Gőz
Végtagfürdő
Skót tus

32. Előcsarnok
33. Büfé
34. W C
35. Váró, pihenő
36. Tornaterem
37. Tornatanár
38. Öltöző
39. Parafinozó
40. Elektroterápia
41. Kvarc
42. Gépi terápia

20. Személyzet
21. Raktár
22. Iszapkezelő
23. Öltöző
24. Medence alatti tér
25. Váró, pihenő-előtér
26 . Pillangókádak
27 . Kádfürdő
28. Pihenő, öltöző
29. Kiszolgáló folyosó
30. Fürdőmester
31. Belső udvar

43. Főorvosi szoba
44. Személyzet
45. Kényszertus
46. Fürdőmester
47. Tus
48. Medencetér
49. Jártatófürdő és víztorna-medence
50. Kádfürdő
51. Pihenj, öltöző
52. Kiszolgáló-folyosó
53. Szellőzőgépház

Mielőtt az új fürdőépületet bemutatnánk,
ismerkedjünk meg röviden az ásványvizű
fürdők történelmi, népi és orvosi megítélésé
vel és ezzel kapcsolatban főleg Hévíz kialaku
lásának néhány adatával.
A természetben fellelhető ásványvizek
gyógycélokra való felhasználását a legrégibb
történelmi emlékek között megtalálhatjuk.
A gyógyvizek használata a nép egyszerű el
képzelései szerint az elterjedt vallási míto
szokkal — csodatételek szóban való terjeszté
sével — évezredeken át terjedtek el. A kisebbnagyobb körben lakók gyógyulása növelte a
gyógyvizek hírét és az eredmények nagyon
alkalmasak voltak a hitbuzgóság emelésére is,
ezért sokszor kerültek papi kezekbe, majd
onnan — vagy párhuzamosan— aföldtulajdonos
főurak és uralkodók adományozható és ki
használható privilégiumai lettek. A nép ösztö
nösen jö tt rá a gyógyvizek használati módjaira
és gyógyászati lehetőségeire. A XIX. század
ban megalapozódtak a tudományokra épült
gyógyászati javaslatok is, és a tudományok fej
lődésével a kutatás felderítette az összetételt,
pontos javaslatokat írt elő a használatra és így
megindult a betegek szervezett áramlása a
gyógyvizek mellett épült gyógyfürdők felé.
A Balaton környékén elég gyakoriak a kü
lönböző összetételű termálvizek. A Balaton
nyugati végén helyezkedik el a 47 500 m2
területű hévízi tó, mely Európa legnagyobb
melegvizű tava. A fellelhető okiratok szerint
1328-ban említik először, és azóta többszöri
feljegyzés található, így például írásos feljegy
zésekből kitűnik, hogy 1707— 1708-ban Vak
Bottyán generális is itt gyógyíttatta köszvényét.
Tudományos ismertetések a XVIII. század má
sodik feléből származnak.
Hévíz fejlődése akkor indult meg, amikor a
Georgikon alapítója, Festetich György 1794—
1800 között a tó vizét széles árkon keresztül a
levezető patakba vezette és 1795-ben a befolyóhoz „feredő házat” épített. A fejlődés igen
lassú és főleg csak a környékbeli lakosság
használja ízületi betegségének gyógyítására. A
XIX. század elején már angol orvos is megem
lékezik róla, de még igen kezdetleges állapo
tokról számol be. A nagyobb fejlődés akkor
indult meg 1857-ben, mikor a tó és egész kör
nyéke egy kézbe került. Az első építkezések
1870-ben kezdődtek meg.
1905-től 1939-ig a Festetich családtól a
jószágigazgató ReischI család bérli a fürdőléte
sítményt és ez idő alatt fejlődött Hévíz gyógy
fürdővé. A felszabadulás után állami tulajdonba
került.
*

Az Egészségügyi Minisztérium által készített
részletes tervezési program alapján 1959-ben
tervpályázatot írtak ki, melynek célja napi
mintegy 1000— 1200 beteg gyógyfürdőkeze
lésre alkalmas fedett fürdőépület kialakítása
volt. A bíráló bizottság javaslata alapján a
Minisztérium az ÁÉTV-ben készült Legány—
Kun építészek tervét fogadta el, amelynek
alapján 1961-ben elkészült a beruházási prog
ram. A kiviteli tervdokumentációt az ÄETV
1964 áprilisában készítette el.
A kivitelezést a Zala megyei Állami Építő
ipari Vállalat 1964 novemberében megkezdte
és 1968. év őszén fejezte be.
A világszerte ismert hévízi tavat gyógyulás
céljából— az Állami Gyógyfürdő kórházban fek
vő betegeken kívül — igen sokan keresik fel.
A gyógyulást keresőkön felül igen sokan turis
taként látogatják a melegvizű tavat, amelyet
különösen szép természeti környezet ölel
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Az előcsarnok homlokzata
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Gyógykádak

körül. Az egyre fokozódó betegellátási igé
nyeknek és a differenciált, korszerű terápia
céljára a meglevő létesítmények már nem
bizonyultak megfelelőnek, s ezért volt szük
ség oiyan fedett fürdő létesítésére, amelyben
a természetes gyógyvíz felhasználásával, az
időjárástól függetlenül is, teljes értékűen biz
tosítani lehet a betegek magas színvonalú el
látását.
Az új fürdőépület a kórháztelep északi vévén, a község forgalmi központjánál épült fel.
Az épületet fű tö tt összekötő folyosórendszer
csatlakoztatja a meglevő kórházépületekhez.
A központi előcsarnok egyben a kórház fő
bejárata is.
Az épület négy tömbből áll, melyek közül
három a gyógyászati szárny, míg a negyedik az
előcsarnok.
I. Kádfürdő részleg

Két egymás feletti szinten az összesen 25
kádfürdő mindegyikét két-két vetkőző-pihenő
egészíti ki. Ezek kétsoros elrendezésűek, kö
zöttük folyosóval, ahonnan a kádegységek tisz
títása, töltése, kiszolgálása történik. Ezenfelül
ebben a szárnyban találhatók a különleges ke
zelés célját szolgáló pillangókádak és egyéb
kádfürdők.

Kádfürdők épületszárnya

II. Medencés részleg

A négyszintes épületrész legalsó szintjére
kerültek a gépészeti kiszolgáló helyiségek és
terek, melyek lehetővé teszik a medencék
megközelítését és állandó karbantartását.
A földszinten a nemenként elkülönített
iszapkezelő részleg helyezkedik el a szüksé
ges kiszolgáló helyiségekkel.
Az első emeleten ugyancsak nemenkénti
különválasztással készült két nagy és egy külön
leges célú medenceterem. A nagy medence
termek mindegyikében egy-egy 110 m2 nagy
ságú 36°C hőmérsékletű, egy-egy 70 m2 nagy
ságú 38°C hőmérsékletű medence van, ezen
felül egy-egy 40 m2 terjedelmű súlyfürdő ké
szült; a medenceterekhez öltözők, tusolok
és egyéb kiszolgáló helyiségek csatlakoznak.
A két medenceterem között helyezkedik el
a tornáztató- és a jártatómedence. A víztornamedence mechanikusan változtatható.
A második emeletet a pihenők, a masszírozó
helyiségek, a fodrászat és a pedikür tö ltik ki.
III. Terápiái részleg

Ennek földszintjén a hidroterápiás (vizes
gyógyászati) kezelők, emeletén pedig a fiziko
terápia (száraz gyógyászati) különféle célú
helyiségei sorakoznak. Itt helyezkedik el a
tornaterem, az elektroterápia stb. Ebben a
részlegben találhatók a kezeléseket megelőző
orvosi vizsgálatok helyiségei is.
Az épület forgalmának kielégítésére a szok
ványos lépcsőházakon kívül enyhe lejtésű
rézsűk készültek a betegek kényelmesebb
közlekedésének érdekében, továbbá két betegszállító felvonó került beépítésre.
A tervezési munka beindításával párhuza
mosan a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat
bevonásával kutatómunka indult. E kísérletek
két évi időtartama alatt érlelődtek ki azon
anyagok, amelyek a hévízi mikroklímában
ellen tudnak állni az agresszív víznek, és pá
rának. Az eredményes kísérletek alapján
történt az anyagok megválasztása és beépítése.
Az épület előcsarnoka monolit vasbeton,
egyoldali konzolos, egyirányban lejtett keret.
A keretlábak közötti fesztáv 26 m, teljes keret-

Előcsarnok
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Medence-fürdők tetőkialakítása

hossz 30 m. A medencetér fedése ferde vas
beton pilléreken körbefutó monolit vasbeton
kiváltó, melyre 11 m magas vasszerkezetű gúla
épült, éleken és felezőkben I vasgerenda tar
tókkal. A perforált mezők változó vastagságú
vasbeton lemezek. A többi épületrész vas
beton pillérvázas és mind vízszintesen, mind
függőlegesen 3,3 m-es raszterben készült.
A fürdőépület és az egész kórházi csoport a
mozgásszervi megbetegedések kezelésére szol
gál — éspedig a fürdőépület kifejezetten a
terápiás eljárások számára, a fekvőbetegeket
pedig a meglevő korszerűsített kórházépület
látja el.
A kórháztelep parkja az új épülettel és a
meglevők felújításával összhangban került át
rendezésre.
Az új gyógyfürdő termálvíz-ellátása a tó
melletti, meglevő termálvíz kutakról, továbbá
a gyógyfürdő udvarán fú rt új kútról történik.
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Összes vízhozam 3000 l/perc. Az együttes
óránkénti termálvíz-szükséglete 60 m3. A
hidegvízellátást a községi hálózat közvetlenül
szolgáltatja. A fürdőépület és az egész kórház
telep hőellátásra új központi kazántelep léte
sült, 3 db 3 HO-3/12 típusú, Láng Gépgyár ál
tal gyártott, olajtüzelésű kazánnal. Hőszükség
let mintegy 3 000 000 kcal/ó. A főtés kis
nyomású gőzfűtés.
Az új fürdő részére öt különálló gépházban
elhelyezett két önálló szellőzőberendezés
készült. A fürdőtelep elektromos energiael
látása a kazánház mellé telepített transzfor
mátorállomásból történik. Az egyidejű te r
helés 150 kW. Az épületben a világítási beren
dezéseken kívül vészvilágítás, telefonhálózat,
időjelző berendezés, nővérhívó készült. Az
erőátviteli hálózat külön osztóból indul. Gon
doskodás tö rté n t esti díszvilágításról is.
Szende László

