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Mintaadó közösségi építészet a belvárosban

Skardelli György úgy tűnik, megértette és magáévá tette a belváros egyik legnagyobb 
problémáját: a lakosság igényét multifunkcionális terekre, amelyekben lehetőség nyílik 

sportolásra és kulturális programokon való részvételre egyaránt. A belváros szűk utcáiban egy 
foghíjtelek beépítése ad most lehetőséget számára egy ilyen összetett épület megalkotására. 

Szöveg: MÓR É LEV ENTE | Tervezők: SK AR DELLI GYÖRGY, BOR BÉLY A NDR ÁS – KÖZTI ZRT.

Az Önkormányzat megbízásából létrehozan-
dó épület igen precíz tervezés eredménye, aminek 
köszönhetően sehol sem találunk a házban feles-
leges négyzetmétereket. Még a keskeny utca zárt-
sorú beépítésébe illeszkedő üveghomlokzat mögé 
is mászófal került, valamint alulról felfelé: rendez-
vénytermek, négypályás úszómedence, e galériá-
san kialakított medencetér felső részén egy 80 cm 
mély tanulómedence, följebb egy wellness részleg 
szaunával, sókamrával, jakuzzival és termálmeden-
cével. Kisebb-nagyobb terek biztosítanak lehető-
séget a teremsportokhoz: egy teljes szintet elfogla-
ló kosárlabdapálya mellett két összenyitható kisebb 
terem adhat helyszínt jóga, aerobik vagy épp tánc-
órák megtartására. A kosárlabdaterem és erőfej-
lesztő galériája széles felhasználási lehetőséget 
kínál a sportolni vágyóknak, mindemellett kiváló-
an alkalmas testnevelés órák tartására is. Az épü-
let legfelső szintjén az edzőtermek látogatóit vár-
ják. E helyiség a nyitott belső udvarra néz, ahonnan 
egy lépcsővel a tetőteraszra is feljuthatunk.
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Valódi közösségi épület ez, amely külső meg-
jelenésével is ezt a különleges funkciót sugároz-
za – kettős homlokzatával lehetőséget teremt 
a természetes fény minél erőteljesebb bevitelé-
re a szűk utcában; emellett a díszített üveghom-
lokzat még a pinceszintre is lejuttatja a napsuga-
rakat. A mögötte húzódó ornamentális, hullámzó 
szerkezetű fal pedig karakteres megjelenést köl-
csönöz az épületnek. E homlokzat mögé egy, az 

összes szintet átfogó fényudvar is került, ami 
a lehető legvilágosabbá teszi az épületet, emel-
lett ez az elem az utcával való kapcsolat megte-
remtésének is az egyik legfontosabb eszköze.

Nem véletlenül mondta bírálatában Fin-
ta József erről a kicsi, ám bravúrosan megol-
dott épületről: „Skardelli György igazsága épp 
abban van, hogy ebből a „funkcionális masszá-
ból” „alkotássá” egyesülő építményt teremt.”

Sportolásra és kulturális rendezvé-
nyekre alkalmas terek hat szinten.

› Annak érdekében, hogy 
a lehető legtöbb természetes 
fény jusson a belső térbe 
a homlokzat mögött az épület 
teljes nagyságában fényudvart 
alakítottak ki.

‹ Galériásan kialakított meden-
cetér négypályás úszómeden-
cével és tanmedencével.


