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A labdarúgó pálya külső tribünje
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Földszinti alaprajz, 1: 800
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A Belváros déli határát körülölelő zöldterü
letbetervezett intézményközpontban elsőként
a városi sportcsarnok épült fel. A sportcsarnok
mellett máris épül egy 200 000 kötetes könyv
tár és 1975-ig fejezik be egy 250 ágyas szálloda
építését is. Ez az intézmény-láncolat zöldbe
ágyazottan nyúlik északi irányba, a Szakszerve
zeti Székházat is bekapcsolva és a tervbe vett
Megyei Pártbizottság épületével fejeződik be.
A zöld környezet, a Belváros közelsége al
kalmassá teszik a területet a sportegyüttesek
elhelyezésére. Az épülethez csatlakozik majd
egy nyitott jégstadion, amelynek egyik oldal
lelátóját a sportcsarnoknál már megépült t r i
bün szolgáltatja. A keleti irányba terjedő sza
badtéri sportpályákat egy ma is működő lab
darúgó pálya zárja le.
Az épület forgalmi megközelítése a belvá
rosi rekonstrukció végrehajtásáig a Felszaba
dítók útjáról történik. Távlatban az épülettől
északi irányba parkolóhely biztosítása van
tervbe véve. Az épület közvetlen közelében
az épülettel egyidőben egy 100 gépkocsi táro
lására szolgáló parkolóhely épült.
Az építési terület keleti irányba lejt és ez
a Felszabadítók útja és az épület között 1,8 m
nívódifferenciát jelent. E jellegzetes szintkü
lönbség térbeli determinálását a lépcsősor
adja, mely vertikálisan és horizontálisan osztja
az épület előtti térséget.
Az épület alaprajzi megoldásának lényege:
egy közös térbe sűríteni minden lényeges
funkciót, tehát a közönségforgalmi terület,
a lelátók, a ruhatárak, a közműtér egy térben
helyezkednek el. Alaprajzi szervezése szim
metrikus.
A küzdőteret két oldalról a lelátók fogják
közre. A közönség bejáratai a keleti és nyu

gati oldalon azonos értékűek, de míg a nyugati
feljárat zárt térben, a keleti oldal szabadon
vezetett, fedett lépcsőn közelíthető meg. A
közönség érkezési szintje — a küzdőtér csak
sportcélokra való felhasználásának esetén —
a 3,6 m-es szint. Abban az esetben, ha a nézők
a küzdőtéren is helyet foglalhatnak, ez esetben
a közlekedést a szintben elhelyezett bejáratok
biztosítják. A sportolók az épület déli oldalán
közelítik meg az öltözőket.
A 2200—4500 nézőt befogadó sportcsarnok
a teremsportok minden fajtájára alkalmas.
Kivételt képez a jégkorong, amelynek pálya
mérete és technikai berendezése nem fér el
az épületben. A tervezés során felvetődött a
jégpálya kérdése, sőt az első beruházási prog
ram jégpályás küzdőteret tartalmazott. A költ
ségek és az épület használhatóságának korlá
tozott lehetősége kizárták a jégpályás küzdő
teret. (A jég készítése költséges, annak fenn
tartása hetekig szükséges és ez idő alatt a
küzdőtér egyéb sport céljára nem használható.)
Az alsó szinten a tribünök alatt 120 fő ré
szére zuhanyozót gyúróhelyiségekkel, öltözőt
terveztünk. A 200 m2-es edzőterem szolgál be
melegítési célokra. Edzői, bírói öltözők, o r
vosi szoba, ügyeleti helyiségek, dohányzók,
raktárak, szertárak és egészségügyi helyiségek
tö ltik ki a földszinti területet. A keleti pilon
ban, amely egyben 1000 fő részére szabadtéri
lelátó is, helyezkednek el a technikai helyisé
gek: a gázüzemű kazánház — mely az egész be
építési blokkot szolgálja —, szellőző gépház,
irodák, telexszobák, dohányzó és egészségügyi helyiségek.
Az épület fő szerkezeti elemei: a keleti és
nyugati pilon a két főtartó, melyek monolit
vasbetonból készültek és az 54x54 m méretű

és 2,7 m magasságú térbeli rácsos szerkezet,
mely alátámasztás nélkül közel 3000 m2-t fed
le. A szerkezet hidegen hengerelt hazai idom
acél rudakból szerkesztett, hegesztett kap
csolatokkal. A héjazat trapéz hullámú vasle
mez, különleges korrózióvédelemmel, ke
mény poliuretán hab, farostlemez és neoacid
csapadékvíz elleni szigeteléssel.
Az épület technikai felszereltségének jellem
zői a hatszoros elektromos eredményjelző be
rendezés, az elektroakusztikai hangosítás, a
színes TV adás közvetítéséhez megfelelően
méretezett és színhőmérsékletű világítás, a 18
TV és rádió riporterfülke, a TV kameraállások
óránként háromszoros légcserét biztosító be
rendezése stb.
Az épület megjelenését rendeltetése és
szerkezeti felépítése határozzák meg. Forma
kezelésben a teljes leegyszerűsítés volt a cél,
a hangsúlyok jelentős, exponált pontra való
sűrítése és nagy nyugodt felületek domináló
szerepének hangsúlyozása.
A választott anyagok aláhúzzák a formakeze
lés igényeit.
Fő anyagok külsőben: a beton, a kő és az
üveg. A belsőkben az acél és a fa jelenik meg a
külsőben már alkalmazott anyagok mellett.
A belső formakezelés ugyancsak a rendelte
tést hangsúlyozza, kerülve a felesleges és koc
kázatos túlzásokat. A két végigfutó üvegfelület
és a pilonfalak felbontott betonfelülete és nem
utolsósorban a lefedő szerkezet terem tik meg
a rendet.
Az épület előtt kialakuló és az együttes fő
terének egy részét képező felület burkolata
előregyártott bazaltbeton, amelyet a növény
zet, a vízfelületek és a szintek térbeli tagolása
H . J.
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Födém részlet

A sportcsarnok vázlatait ezelőtt hat évvel
láttam. A mérete nagyobb volt a megépültnél,
abban jégkorongpálya is elfért, a tiszta rend
szerű, nagyvonalú tér gondolata az akkori terv
ben is fellelhető volt.
Idők folyamán a terv külső felülete sok vo
natkozásban változott, de az alapgondolat
maradt.
Az építés időpontja többször elbizonytala
nodott, mégis kétségtelen volt, hogy a város
nak szüksége van egy sokoldalú, nagy tömeget
magába foglaló térre. Most, hogy az épület el
készült, érezhető, hogy Miskolc egyik legje
lentősebb épülete valósult meg.
A sportcsarnok a belváros déli határát kö
rülölelő zöld ligetbe épült, zárt központot al
kotva egy 200 000 kötetes könyvtárral és egy
szállodával. Az együtteshez hozzá tartozik a
Szakszervezeti székház és a Megyei Pártköz
pont épülete.
A hely kiválasztása ideális, mert a belváros
közel van, a terület parkosított. A csarnok
bözelében most is van egy működő labdarúgó
kálya és több szabadtéri pálya, melyek a jövőpen fedetlen jégstadionnal bővülnek.
Az épületet a belváros felől a Felszabadítók
útján érjük el. Az első benyomás hatásos, mert
a csarnok előtti té r majd 2 m-rel mélyebb
az útnál.

Az előtér burkolatának mintái arányosan
osztják a felületet és jól alkalmazkodnak a
meghagyott és építés közben megőrzött, nagy
méretű lombos fákhoz. Itt készen kapta a te r
vező azt a környezetet, melyre máshol egy
emberöltőig kell várni.
A csarnok rendszere egyszerű. Lelátókkal
két oldalt határolt küzdőtér, a lelátók alatt
öltözők, bemelegítőtermek, raktárak stb. Az
1800—2000 nézőt befogadó terem jégkoron
gon kívül a teremsportok minden fajtájára
alkalmas.
Körülsétálva az épületet, a látogatóra külö
nös benyomást tesz a volt Népkert ódon han
gulatába ágyazott modern építmény. A közölt
képek nem adják vissza azt a hatást, melyet az
ember a helyszínen érez. Nem érzékeltetik
azt a varázst, melyet a környezettel együttélő
nagy főbejárati falsík és az oldalt megjelenő
nagy üvegablakok kontrasztja jelent.
Ez ideig csak üresen láttam a küzdőteret.
A tér nagyon szép. Nagyon nyugodt benyomást
kelt — szépek az arányai és a hatást emeli az
alul burkolatlan, szépen kivitelezett rácsos
tartó.
Úgy érzem, hogy a sportcsarnok elkészülté
vel építészetünk jelentős objektummal gazda
godott.
Z. L
A közvetítő fülkék folyosója

A lelátó részlete a közvetítő fülkékkel
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