.

Fedett uszoda, Kecskemét
Építészek: f j a n á k y

István — Tol nay

L a j o s (KÖZTI)

Belsőépítész: C z o c z e k L á s z l ó (KÖZTI)
W a lt h ie r Gábor
Statikus:
Gépészek:
Solymosi Antal
Kovács Gáspár
Milcz V ik to r
Szi i cs K á r o l y
Közmű:
Vatai István
Vízügyi Építő Vállalat
Kivitelező:
Építésvezető: L o s o n c i I m r e
ÉVM Képszolgálat (Heltay László)

Fotók:

A város idegenforgalmának növelése, a né
hány éve üzemelő Aranyhomok Szálló jobb ki
használása, és a természetes vizekben nagyon
szegény város lakosságának sportolási és stran
dolási igényének kielégítése érdekében épült
Kecskeméten Magyarország első ötven méte
res fedett uszodája. Az uszoda egyrészt a város
és az ország vízisport életének egyik jelentős
bázisa, másrészt a városi köztisztasági fürdőt
pótolja.
Az építészeti kialakítás a legtöbb üzemelte
tési problémát okozó nagymedence legkönynyebb kezelésének lehetőségét hivatott meg
teremteni a medence alatti szerelőszint létre
hozásával. Ez annál is inkább indokolt volt,
mert a városi csatornarendszer aránylag magas.
Ezért került a medencetér a második szintre,
így alatta nemcsak az összes gépészeti terek,
de az előcsarnok és az öltözők is elhelyezked
hetnek.
Az épület kereszttengelyében van a fürdőközönség bejárata; a hosszirányú előcsarnokba
az orvosi szoba és a pénztárak érintésével le
het bejutni. Az előcsarnok két végéről nyílik
a férfi és a női öltöző, egy-egy ruhatár előterén
keresztül.
Az öltözők egyenként 430, összesen 860 fü r
dővendég ruháinak tárolására alkalmasak,
sportuszodáról lévén szó, csak szekrényes
megoldással. Az öltözőkből csak a zuhanyo
zókon át lehet az emeleti medencetereket
megközelíteni. A nagy medence végig mély
vizű, 8 pályás, 50 méteres, vízilabdamérkőzé
sek rendezésére is alkalmas.
A té r egyik hosszoldalát vasszerkezetű üveg
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fal, a másikat 1000 személyes lelátó zárja le.
A lelátó lépcsői és foyer-ja alatt melegvizű kis
medence és zuhanyozók nyertek elhelyezést.
A lelátók a város felőli végfalhoz illesztett lép
csőkön át a nézőközönség számára is megkö
zelíthetők, a foyer-hoz külön ruhatár és büfé
tartozik. Az épületen alkalmazott dominens
anyagok: a végfalakon kívül-belül süttői ke
ménymészkő, a medenceterekben és a me
dencékben kék mettlachilap, a lépcsőkön, a le
látókon fehér műkő. Az álmennyezet kék tűzzománcozott acéllemez, kazettás kialakításban,
a nyílászárók acélszerkezetűek.
Az épület tartószerkezete monolit vasbeton
pillérváz. A nagy té r feletti födém könnyű acélszerkezetű, ennek ta rtó it a kivitelezés folya
mán meg kellett erősíteni, mert a közeli re
pülőtéren fel- és leszálló lökhajtásos repülőgé
pek hangrobbanása által okozott dinamikus
többletterhelésre nem voltak méretezve.
A medence vasbeton lemezét négyszeres ce
mentszigetelés védi, amely kívüIről-aluIról ál
landóan ellenőrizhető. A vizet a városi vízmű
hálózatáról biztosították, ezért víztisztító-keverő- és természetesen melegítő-berendezé
sek beépítése volt szükséges.
A fűtést a medenceterekben kevert levegő
befúvása szolgáltatja, ez biztosítja a páratarta
lom állandóságát is.
Az 1968 nyarán megnyílt uszoda jobb ki
használását biztosítja majd a jelenleg tervezés
alatt álló eredményjelző- és hangosító beren
dezés, amely nemzetközi mérkőzések és ver
senyek rendezésére is alkalmassá teszi a für
dőt.
T. L.
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