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A meghittség bája 
villa MillenniuM, BalatonalMádi
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KoVáCS Péter

VaJta SzilVia (WaGner interior DeSiGn)

DaraboS GyörGy

Elérkezik a nyár,  

az utazás és a kikapcsolódás pillanata.  

És ezzel együtt a döntés, hogy hová és 

milyen jellegű helyen töltsük el  

a szabadidőnket? A nagy volumenű, több 

száz férőhelyes hotelek mellett  

egyre nagyobb számban találhatunk olyan 

vendégházakat, panziókat,  

amelyek néhány fogadószobával állnak 

rendelkezésre, és egészen más igényeket 

igyekeznek kiszolgálni.

A
zok számára, akik jobban érzik magu-
kat a kisebb, hangulatos, otthonhoz 
hasonlító terekben, kiváló alternatí-
vát nyújtanak ezen villák. Az intimebb 

terek ötvöződnek a személyre szabottabb ellá-
tással, vagyis azokhoz is képesek szólni ezek 
a helyek, szolgáltatások, akik épp a sokszor 
lélekölő személytelenség miatt nem kedvelik 
a hatalmas szállodákat.

Minden bizonnyal hazánk egyik – ha nem  
a legjelentősebb – turisztikai centrumterülete 
a Balaton és környéke. Főként a XX. század 
második felétől kezdődően magyarok, külföl-
diek számára is csábító volt minőségével, ár-
érték arányával, kiváló adottságaival. Napja-
inkban ugyan tapasztalható némi ingadozás, 
de még ezzel együtt is sok hazai látogatja  
a „magyar tengert”. 

A Balaton északkeleti részén elhelyezkedő 
Balatonalmádi régóta közkedvelt üdülőhely.  
A tótól mintegy hatszáz méterre található  
Villa Millennium szép példája annak, hogy egy 
százéves épület hogyan jeleníti meg saját múlt-
ját, létrehozva ugyanakkor egy olyan bensősé-
ges helyszínt, amely képes a személyesség 
dominanciáját megőrizni. A villa a századfor-
dulón épült, és az 1910-es évektől kezdődően 
már nyaralóként és szállóhelyként funkcionált. 
Nem mellékes szempontról beszélünk, hiszen 
egy épület mindig megőrzi önnön hangulatát, 
történetét, és ezen összetevők meghatározzák 
a hely szellemét, kisugárzását és a látogató-
nak a térhez való viszonyát. A százéves épület 
belső terei, újragondolás után kortárs enteri-
őrré transzformálódtak át Vajta Szilvia (Wag-
ner Interior Design Belsőépítészeti és Lakbe-
rendezési Stúdió) közreműködésével. 

A színválasztásában és kialakításában első-
sorban a falak és a tárgyak kontrasztja figyel-
hető meg. A fehér falak tisztasága, fénye terem-
ti meg azt az alapot, amelyet a bútorok, tárgyak, 
szőnyegek visszafogott színei egészítenek ki, 
folyamatos, harmonikus játékot teremtve ezzel. 
Alapvetően a kék, piros és narancssárga árnya-
lataival találkozunk a kiegészítők esetében, 
ezek a színek már önmagukban is alkalmasak 
arra, hogy megidézzék a pihenés, a nyaralás 
lényegi összetevőit: a vizet, a napfényt. Külön 
érdekesség a tárgyak érzékeny arányú eklek-
tikája. A jelenkori formavilágot tükröző búto-
rok mellett ugyanis folyamatosan meg-megje-

lennek olyanok is, amelyek a múltat kapcsolják 
be és főként az evezős kultúrához köthetőek. 
Találunk fali díszítőelemként régi evezőlapá-
tot, csónaktestből kialakított könyvespolcot, de 
visszaköszön a ‚60-as évek kagylófotele is kis-
sé modernizált külsővel. Külön öröm az írás-
beliség, a betű designelemként való működte-
tése, a falakon olvasható utazással kapcsolatos 
idézetek megszólítják a jelenkor esszencialis-
ta emberét, aki rövid tartalmakból is fontos 
gondolatiságot képes leszűrni. Egyszerre tisz-
teletteljes odafordulás a múlt értékeihez és 
perspektíva a jelenkor pihenni és töltekezni 
vágyó utazójának.

Egyedi darabok és legendák (Eames/Rocking Chair) egy térben

Tárgyak érzékeny arányú eklektikája




