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A lakóház Roosevelt tér felőli homlokzata
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Ferenc

(Szegedi Tervező Vállalat)

Háttérben az új Tarján városrész

Oskola utca felőli nézet

lll-IX. Emeleti alaprajz, 1: 400
2. Előtér, közlekedő
3. Lift
4. W . C.
6, Fürdőszoba
8. Előszoba
9. Konyha
10. Szoba
11. Garderob
12. Kamra
23. Szemétledobó
25. Főzőfülke
26. Hálófülke
27. Loggia
Homlokzati részlet

A Roosevelt té r és az Oskola utca sarkán,
egy egyemeletes klasszicista épület állt. A
„Palánk” rekonstrukciójára készített rende
zési terv, majd később a beépítési terv is ezzel
az épülettel mint megmaradóval számolt, sőt
az Oskola utca új beépítési vonalát úgy alakí
totta, hogy ezzel városképi hangsúlyt is kap
jon.
A Roosevelt téren a 60-as évek elején fel
épült 6 szintes garzonház az alacsonyabb klaszszicista épülethez háromszintes nyaktagszerű
szárnnyal kapcsolódott.
Időközben az illetékesek korábbi álláspont
jukat megváltoztatták és úgy döntöttek, hogy
a klasszicista épületet le kell bontani és helyet
te 60—70 lakást tartalmazó magasházat kell
építeni. A probléma ilyenszerű megoldásának
aktualitást adott az, hogy az olajipar hajlandó
ságot m utatott a lakóház megépítésére.
A tervezési feladat megoldásának egyik leg
nagyobb nehézsége éppen az volt, hogy az új
épületet egy alapvetően más koncepció szerint
kialakított környezetbe kellett beilleszteni.
Másrészt olyan megoldást kellett találni, amely
a kívánt lakásszámot 9 —10 szinten is el tudja
helyezni, minthogy a tervezők megítélése sze
rin t — és ez utólag már könnyen igazolható
— magasház építése az adott helyen elhibá
zott lett volna. Tovább bonyolította a fel
adatot az is, hogy a megbízó 3 —4—5 és 6 férő
helyes lakásokat irányzott elő, és az összetett
programot a kivitelező DELEP kívánságainak
megfelelően előregyártott szerkezettel kellett
megtervezni.
A tervezési program mindenesetre számolt
azzal, hogy a tervezendő épület városképileg
rendkívül exponált helyre kerül, és ezért meg
jelenése igényes kell legyen. Meg kellett találni
a lakóház és az azzal egy városképben megjele
nő Dóm vizuális összhangját mind anyagban,

mind formálásban. Lehetővé kellett tenni to 
vábbá, hogy a földszint kereskedelmi célokra
legyen felhasználható. A formai célt a tervezők
az épület tömegének és felületének markáns ta
golásával, valamint a téglaburkolat következe
tes alkalmazásával kívánták megvalósítani. A
földszintre a programnak megfelelően borkós
to ló t terveztek. Meg kell említeni, hogy már
az építkezés folyamatban volt, amikor az utób
bi módosult és lényeges átdolgozás árán végül is
reprezentatív eszpresszó került a borkóstoló
helyére. Ugyanekkor a megbízó megváltozott
igényeinek megfelelően a lakás-alaprajzokon
is áttervezéseket kellett végrehajtani. Vég
eredményben azonban e módosítások az alap
vető koncepciót már nem érintették, sőt a
kivitelezést sem hátráltatták, bár helyenként
vitathatatlanul kompromisszumot jelentenek.
Az épület részben alápincézett és egy föld
szint + 9 lakószintet, valamint tetőemeletet
tartalmazó főtömegből és ezt a meglevő gar
zonházhoz kapcsoló 3 szintes szárnyból áll.
A tervezett lakások száma: 69, amelyek
3—4—5 és 6 férőhelyesek. A földszinti és két
szintes szárny függőfolyósós elrendezésű, ma
ga a főtömeg belső közlekedő mag köré szer
vezett. A 3 és 4 férőhelyes lakások belső kony
hát kaptak. A belső helyiségeket ventillátorok
szellőztetik. A tetőemeleten közös használatú
helyiségek (szárítók, lomraktárak stb.), vala
mint tetőterasz foglal helyet. A vertikális for
galmat a természetes megvilágítású lépcsőház,
valamint a belső magban elhelyezett, bútorszállításra is alkalmas személyfelvonó bizto
sítja.
Az épület alapozása Franki-rendszerű cölö
pözéssel készült. Az épület szerkezeti rendsze
re a földszint feletti födém magasságáig mono
litikus, az emeleti szinteken segédüzemben
előregyártott vasbeton keretváz, előfeszített

körüreges födémelemekkel. E megoldás a gya
korlatban jól bevált és meglepően gyors szerkezet-szerelésttett lehetővé. A3 szintes szárny
harántfalas szerkezetű.
Az épület homlokzatát mezőtúri téglával,
illetve a megjelenő szerkezeti részeknél csi
szolt szürke műkővel burkolták. A lakások ab
lakai fából készültek: üvegezett parapetelemmel, forgó szárnyakkal.
A közlekedőhelyiségek, valamint az esz
presszó acél nyílászárókat kaptak, részben
profil üvegbetéttel.
A lakások padlóburkolata mozaikparketta,
és kőanyaglap, minden esetben úsztatott alj
zatra helyezve. A belső nyílászárók, továbbá a
beépített bútorok általában a szokványos ki
vitelben, illetve típustervek szerint készül
tek. Ugyancsak ily módon készült a csapadékvíz
elleni terasz- és lágyfedésű tetőszigetelés is.
A lakások központi melegvíz ellátást és fűtést
kaptak. A gáztüzelésű kazán házat a szomszédos
épületben lehetett elhelyezni, s így az az új
épületen kívül, két korábban épült lakóházat is
kiszolgál. A konyhák ugyancsak gázüzeműek.
Az épület gépészeti felszerelését felcsöngető
berendezés és központi TV-antenna egészíti
ki.
A földszinten elhelyezett eszpresszó bejára
ta az Oskola utca felőli árkád alól nyílik. A fo
gyasztótér kb. 100 férőhelyes, ez azonban nyá
ron terasszal egészíthető ki. A fogyasztótér
tagolását az épület adott szerkezeti rendszere
egyértelműen meghatározta. Nagyobb össze
függő belső té r helyett így inkább tér-csoport
alakult ki, ami végeredményben nem vált az
enteriőr kárára. A bútorzatot és a berendezést
egyedi tervek alapján gyártották. Az eszpreszszó mesterséges szellőzését az alagsorban el
helyezett szellőző-berendezés biztosítja.
B.B.
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Földszinti alaprajz, 1 : 400
1. Szélfogó
2. Előtér, közlekedő
3. Lift
4. Elektromos kapcsoló
5. Raktár
6. W . C , fürdő
7. Műhely
8. Előszoba
9. Konyha
10. Szoba
11. Garderob
12. Kamra
13. Öltöző
14. Iroda
15. Áruátvevő
16. Szeméttároló
17. Ruhatár
18. Hűtő
19. Előkészítő konyha
20. Fehér mosogató
21. Eszpresszó
22. Gázmérő
23. Kukatároló
Homlokzati részlet
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A déli homlokzat

Keleti homlokzat

Oldalfalra szerelt világítótestek
a szélfogóban

Csillár az eszpresszóban
Az eszpresszó szélfogója
Fogyasztótér a szélfogó felől
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Rögzített ülőbútor az eszpresszóban, 1 : 20
A váz dukkózott bútorlap. A kárpit fekete
műbőr és mélyvörös nylonvelur

Szék az eszpresszóban, 1: 20
A váz amerikai dió. A kárpit fekete műbőr
és mélyvörös nylonvelur
Részlet az eszpresszó mennyezetén
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Fogyasztótéri részlet

Világítótestek az eszpresszóban

Kétszemélyes boksz-sor
A tánctér jobb oldalán a kétszemélyes bokszok, háttérben a reflexes világító hengerek

