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Visszatekintés képekben

Szanatórium a Kis-Svábhegy délkeleti lejtőjén

Részlet az egykori parkból

Múlt és jelen
A Schwartzer Intézet, majd a belőle kifejlődő Siesta Szanatórium a magyar
orvostudomány egyik bölcsője volt. A II. Világháború rombolásai, majd az azt követő
átalakítások során az eredeti épületegyüttest gyakorlatilag lebontották, illetve
átépítették. Egyetlen megmaradt épületrész az eredeti ebédlő kétharmadának
lebontása után megmaradt, és jelenleg könyvtárként szolgál.

A könyvtári olvasó eredeti hangulatban
A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve az Országos
Onkológiai Intézetben egy jelentős építési beruházás keretében, – többek között – egy
új sebészeti tömb építését teszi lehetővé. A gyógyászati technológia kívánatossá teszi
ezen épület centrális elhelyezését. Az intézet folyamatos működésének biztosítása, és
a jelenleg kialakult ingatlan struktúra meghatározza az új épület helyét, az
Intézetünk Igazgatási épülete mögötti területen. Itt helyezkedik el a – máig eredeti
építészeti jegyeket viselő – könyvtári olvasó.
Az intézet vezetésének eredeti elképzelései szerint ez a rész, - rekonstruálva,
megmaradó építészeti örökségként - az új épület architektúrájában kapott volna új
értelmezést, ám az előzetes talajmechanikai vizsgálatok az építésre kiszemelt
területet csúszásveszélyesnek találták, így statikailag megoldhatatlan a régi rész
megtartása. A meglévő épület nem áll műemléki védelem alatt, sem a fővárosban,
sem helyi szinten a kerületben. Az Intézet vezetése ennek ellenére úgy határozott,
hogy a bontások során megmentve az értékesebb épületszerkezeteket, felépíti a
könyvtárépületet az eredetinek megfelelően az ugyancsak megmentett kápolna
melletti területen. A kápolna szintén felújításra került. A raktár épületnek használt
volt kápolna újjá született és felújítása után újra az Országos Onkológiai Intézetben
fekvő betegek, hozzátartozóik és minden betérő lelki és testi gyógyulását szolgálja.

A régi kápolna a rendezetlen parkban

Körmenet ma

A főigazgatóság a közelmúltban felújítatta a Horánszky padot is, amely
eredeti helyén díszíti a kertet.

A Horánszky pad sérülten

A felújított emlékmű

Nagy feladat volt a kert rendezése is. Az intézet egész területén gondozatlan
fák, bokrok voltak, melyek mostoha körülmények között növekedtek
rendszertelenül. Ma már a betegek kedvelt pihenőhelyéül szolgál a gondozott kert,
ahol madarak csicsergése tölti be a teret.

A gondozatlan kert részletei a 90-es évek elejéről

A mai 3-as épület előtti udvar

A nemrégiben kialakított 42-es épület feletti kertrész

Az 1-es épület, és a 7-es épület is a Siesta Szanatóriumhoz tartozott, mely
épületeket szintén újjá építettek. Az 1-es épület, a mai Főépület bejáratát is a 30-as
évekéhez hasonlóvá alakították, az ott látható fenséges csillárt egy pincerészben
találta meg a mai intézeti vezetés, amely újra az előtérben pompázik. A 8-as épület az
apácák szálláshelye volt, ez az épület a mai betegellátásban oroszlánrészt vállal.

A főbejárat a 30-as években, amelyet a II. Világháború idején leromboltak

Ma így fogadja betegeit a felújított I. épületi bejárat az eredeti csillárral

További tervek
A közeljövő terveiben szerepel a könyvtár újraépítése. Ehhez építési
engedélyeztetési tervet kell készíttetni és az Önkormányzathoz benyújtani. Az építési
engedély birtokában a könyvtár egy új helyen (a kápolna és a 8-as épület közötti
területen) az eredetihez hasonló módon újraépülhet. A felújítandó épület régen a
Siesta Szanatórium egy központi épülete volt, amely nagy fedett terasszal a betegek
oszlopsoros fekvőcsarnokául szolgált. A pavilonok között állt egy nagy terem, mely
akkor a fogadó-, és az étkező termet is magában foglalta.

Ilyen volt a körépület a fekvő csarnokkal, amit teljesen leromboltak a háború alatt

A Stefánia Terem volt az épület egyik ékessége

Az Országos Onkológiai Intézet jelen vezetése igyekszik mindazon épületek,
épületrészek felújítását célul tűzni, és megvalósítani, melyek az egykor jól
megtervezett, és megépített formában díszítették az intézet területét. Az építmények
és a kert rendben tartásával, harmóniát és nyugalmat sugalló környezetünkkel is
igyekszünk a betegek, és az ide látogatók napjait, hónapjait megkönnyíteni. Terveink
megvalósulásához a civil szervezetek támogatását is kérni fogjuk.
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