Művelődési és Sportház, Szom bathely
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Szombathely, Művelődési és Sportház
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Előcsarnok
Galéria
Büfé
Lelátó
Küzdőtér (nézőtér)
Színpad
Öltözőépület

Főbejárat
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Statikusok:

Gépész:
Elektromos berende
zés:
Akusztika:
Színpadtechnika:
Belsőberendezés:
Kivitelező:
Építésvezető:
Összalapterület:
Beépített térfogat:

Vasek

Lászl ó,

S p á n / i Bal ázs
(LAKÓTERV)
Szent pál y Imre
Szilágyi Márton
Dr . L o h r F e r e n c
Dr . T o l n a y Pál
D o m o k o s Géza
Vas megyei ÁÉV
Töl gyes László
2818 m2
29 500 légm3

A Művelődési és Sportház, mint neve is
mutatja, kulturális célokra (opera- és színi
előadások, társadalmi, politikai és egyéb ün
nepek tartására) éppúgy alkalmas, mint sportesemények rendezésére. Ez utóbbi esetben a
nézőtér vízszintes része a mérkőzéseknek
megfelelően hol teljes egészében, hol részben
sportpályává alakítható. Ilyenkor a székeket
a nézőtér karzata alatt épült raktárakba he
lyezik. A nézőtér részben emelkedő, így a
színpadi rálátást is biztosítja. Sportesemények
alkalmával az esetben is elhelyezhető a karza
ton mintegy 650 főnyi közönség, ha a nézőtér
vízszintes részét teljes egészében kiürítik.
Ha kisebb helyet igénylő mérkőzésekre kerül
sor, akkor a vízszintes nézőtér fennmaradó
részén is elhelyezhető mintegy 300— 350 főnyi
közönség.
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Oldalhomlokzat

Az előcsarnok részlete
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Ha divatbemutatóra kerül sor, a színpad
ról hosszú híd nyúlik előre, ily esetben a nézők
száma 1150 főre emelhető.
A színpad nyílása 18 méter széles és 8 méter
magas. Színi- és operaelőadásokra éppúgy al
kalmas, mint nagyzenekari hangversenyek
rendezésére, más alkalommal pedig a sporto
lók teremgyakorlatokra is használhatják. A
színpad mellé külön szárnyként csatlakozik
az emeletes férfi és női öltöző, ahol 90 férfi
és 90 női sportoló részére hideg-meleg vízzel
ellátott fürdők kaptak helyet. Itt vannak a
Művelődési és Sportház irodái, továbbá az or
vos és az edző szobája, s ehhez az épületrész
hez csatlakozik a gondnok lakása. A színpad és
a nézőtér között húzódik a 60 tagú zenekar
elhelyezésére alkalmas zenekari árok.
A szellőzőberendezés gépházát részben az
előcsarnok alatti pincében, részben a színpad
alatt helyeztük el, míg a fűtőberendezés a
szárnyépület alagsorában kapott elhelyezést.
Az akusztikai igények kielégítését a mennye
zeten farostlemezre fektetett salakgyapot pap
lan szolgálja váltakozó felületképzéssel a hang

elnyelés céljaira. A nézőtér oldalfalait finom
pasztellszínekkel festett, tört vonalú faburko
lat borítja, mögöttük hő- és hangszigetelő
salakgyapot párnákkal.
Az acélbeton vázszerkezetet és a rácsos
tetőszerkezetet nemes anyagokkal burkoltuk.
A 32 m fesztávolságú tetőszerkezet részben a
színpadnyílás vasbeton keretére, részben az
előcsarnok vázszerkezetére támaszkodik. E
szerkezet a Dunántúl egyik legnagyobb, alá
támasztás nélküli terét fedi le.
A nézőtér világítása részben rejtett módon,
részben pedig beépített csövek révén bizto
sított. A vetítő karzaton található 24 áram
körös vezérlőasztal a Konvertagyár készít
ménye.
Az előcsarnok padozata dunaharaszti kőből
és siklósi zöld márványból készült. Innen ruszkicai fehér márvánnyal burkolt lebegő lépcső
vezet a galériára, ahonnan a karzatra nyílnak
az ajtók. A galéria padozata szőnyegmintás
színes mozaik. A földszinti kávézó állandó
jellegű, az emeleti büfé és kávézó csak elő
adások alkalmával üzemel.
K. A.

Terembelső

Színházi előadás ültetési rendje
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Nézőtér

