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Filozófiánk volt a strandfürdő használatának megfelelő fogalompárok építészeti megfelelőinek megtalálása: 
- napfény és árnyék ( pl. az árnyékoló feszített ponyva tető )
- víz, szárazföld ( vizes játékok, éttermek víztükör feletti  kialakítása)
- kint és bent  ( pl. az átszellőztetett öltöző egységek, a csúszdatornyok  kialakítása )
- puha, kemény (utak, és út nélküli fűben sétálás – acél és vászon szerkezetek)

1. A jelenlegi strand értékes elemének tekintjük a lábakon álló, szabadon formált árnyékoló tetőt. E köré koncentráljuk az öltözőket, melyek tagolt, 
szabadon álló létesítmények –a hagyományos fürdő kultúrát idéző fürdőépítményeknek átiratai (Hévíz, Palics stb). Ezt átszellőzött kialakításuk-
ban, homlokzati fa elemeikben egyaránt kifejezésre juttatjuk. Tagoltságukkal a meglévő fák közé illeszthetők. Egy-egy épület a mindenkori igények 
szerint kerül használatba.

2. A teljes területet egységbe fonó, szabad vonalvezetésű, lábakra állított feszített ponyva lefedésű, acélszerkezetű karcsú árnyékoló tető újszerű 
látványelem, ami idézi a közeli stadion fák között vezetett rámpáit is. Különleges attrakciós elemnek szánjuk.

3. Ugyancsak mai kort idéző elemek az élményfürdő csúszdáit befoglaló acélcsővázas tornyok, mint a fákon túlnyúló vertikális formák. (ezzel elke-
rülhető a bánatos kinézetű üvegszálas csúszdák alsó , az alatta lévő kikopott fűfelületek látványa. Fő attrakciós elemnek képzeltük.
A fa építmények és a 21. századi formálású acél illetve acél-ponyva elemek formai egyensúlya teremti meg az élményfürdő mai arculatát. 

FŐBEJÁRAT
A strand és az Aquaticum télen nyáron működő közös bejárata, közös pénztár épülettel. Innen elérhető az Aquaticum elő-
csarnoka és a strand városias Kacsás tere, a Zsolnay kúttal és „ napozó szobrokkal. A szobrok talapzat nélkül, a fűben állnak, 
heverésznek

NYÁRIKAPU ÉS TEHERPORTA
.A teljes területet feltáró utat, ami nehézgépjármű közlekedésre is alkalmas, a meglévő fasoros É-D-i út felhasználásával 
tervezzük. A Nagyerdei körút felöli északi kikötését szánjuk a nyári ideiglenes bejáratnak is, ezért itt kisméretű porta-pénz-
tár épületet tervezünk. 

ÁTMENETI ZÓNA
A Pallagi út felé tervezett átmeneti zóna a meglévő medencék területének igénybevételével, azok teljes átépítésével teremt 
élményszerű kapcsolatot a sétány felé. Alkotó elemei:
• a bejárati városi jellegű Kacsás tér a Zsolnay kúttal és a „napozó szobrokkal” és kiszolgáló épülettel 
• az átalakított Pallagi sétányra és a strandra egyaránt nyitott vendéglők, bárok, kávézók. A fogyasztó teraszok az átala-
kított medenceék vízfelülete fölé nyúlnak.

SPORT - ÉS ÉLMÉNY  ZÓNA
A strand attrakciója a három különböző magasságú futurisztikus csúszdatorony, ami színben és anyagban az árnyékoló te-
tőhöz rokonítható. Itt kaptak helyet az ugráló és kalandmedencék is. A medencék a strand területén belüli sportpályákkal és 
a természetvédelmi területen kialakított kalandpark, erdei tornapálya és testépítő játszótér területtel állnak közvetlen kap-
csolatban.

CSALÁDI ZÓNA
Az erdő közelségében gyerekmedencékkel, interaktív vizijátszótérrel kialakított zóna, a gyógyvizes és sportzóna közötti te-
rületrészen azok vizuális közelségében.

GYÓGYVIZES ZÓNA
A termálfürdő szabadtéri medencéjének közelében új termál medencékkel, az erdőterület ligetes parkjának folytatásaként. 
Északi oldalán a családi fürdőzónához kapcsolódva. A Nagyerdő ligetes városi parkjába innen „gyógykapun” át jutunk a fel-
nőttek és az idősebb korosztály számára kialakított játszó- és tornaparkba.

ÁRNYÉKOLÓ TETŐ
A teljes területet átszövi a szabad vonalvezetésű árnyékoló tető. A tető mind a medencéket,mind a zöldfelületet egységbe 
szervezi. Vonalvezetését a meglévő fák és a tervezett strandlétesítmények elhelyezkedése befolyásolta.
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TEREPMETSZET  M=1:200
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