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Miskolc, Ferenczi Sándor Egészségügyi szakközépiskola 
bővítése • munkatársak: Kripkó László, Zielem Rita, Bá-
lint Krisztina, Arnóczki Imre Balázs, Nagy Tamás; statika: 
Kerényi László; épületgépészet: Kádár Péter; épületvilla-
mosság: Münnich Gábor; mélyépítés: Abrankó Erzsébet; 
Kivitelező: FK-Raszter Építő Zrt.; beruházó: Miskolc mj. 
Város Polgármesteri Hivatal; (Fotó: Zsitva Tibor)

A szakközépiskolát tervezői életpályám második önálló 
épületeként terveztem, 30 éve, 1977-ben valósult meg, s 
Ybl-díjjal ismerték el. Az akkor sok tekintetben kísérletinek 
mondható épület a központi aulás középiskolák egyik első 
példája volt, mely ötvözte a tömbösített és pavilonos rend-
szer előnyeit. Szervezetileg ehhez az iskolához tartozott a 
megyei kórház területén lévő másik egészségügyi szakkép-
ző iskola, nagyságrendileg az 1977-ben épülttel azonos lét-
számmal. Ez a részleg most átkerült a szakközépiskola 
területére. A bővítésre a város meghívásos tervpályázatot írt 
ki, a szerzői jogokat is felülbírálva. Így különös módon volt 
tanítványaimmal kellett versenyeznem saját munkám bő-
vítésére. A régi épület építészeti térszervezési és közlekedé-
si logikáját szerzőként jól ismerve, a szerves illesztés nagyobb 
esélyével sikerült a bővítésre olyan koncepciót kialakítani, 

mely a bíráló bizottság egyetértését elnyerte; a tervpályá-
zatot megnyertük a továbbtervezés jogával együtt. 
A bővítés építészeti lényege a kontinuitás. Úgy éreztem, a 
harminc éves épület alapgondolata nem évült el. Ezért a 
bővítés folytatja az eredeti épület aulás szerkesztését, a 
megnövekedett létszámnak megfelelő, nagyobb aulával. A 
régi, felújított aula új szerepet kap. Az új épület folytatja 
a korábbi belső közlekedési-lépcsőházi rendszerét, terephez 
való igazodását teljes szinteltolással, szintszámát és hom-
lokzatképzését, szerkezeti rendszerét és méretrendjét. 
A régi épület homlokzata a pécsi Zsolnay-gyár kicsit szín-
játszó vörös pirogránit lapjaival volt burkolva, ami időjárás 
állónak bizonyult és szinte sértetlen. Sajnos ilyen anyagot 
a Zsolnay-gyár már nem gyárt, az alapanyag, a színek, az 
ár sem a régi, így a meglévőhöz legjobban hasonlító klin-
kerlap homlokzati burkolat készült. A bővítéssel együtt a 
régi épület aulája és folyosója, étterme, konyhája, tetőszi-
getelése, felülvilágítója is felújításra került. Az új és régi 
épületszárnyak padlóburkolata, színezése azonos lett. Az 
aula egyben előadóterem is, mobil színpadi elemekkel, 
alkalmilag eltólható, kétszintes háttérfallal. Az egy szint 
magas lépcsőzetet parafa alátétes parkettával burkoltuk, s 
a diákság kedvenc gyülekező helyévé vált.
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