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Óbuda polgárai a 2017 tavaszán megvalósult beruházás eredményeként már birtokba vették a III. kerületi Torna és Vívó
Egylet (TVE) Utánpótlásképző és Szabadidő Központját. A Hévízi út és a Kalap utca által határolt területen fekvő, átfogóan
megújított sportkomplexum magába foglalja a tanuszodát, a futókört és a sportpályákat, valamint az új székházat.
A kerületi önkormányzat tulajdonában álló, s a klub részére ingyenesen használatba adott létesítményeket a
helyi oktatási intézmények is igénybe vehetik mindennapos testnevelés céljából, illetve a lakosságnak is
részben lehetősége nyílik az ingyenes sportolásra. A III.
kerületi TVE Magyarország harmadik legrégebbi – 1887ben alapított – sportklubja. Mint a neve is mutatja, anno
a torna és a vívás volt a fő profilja, de úszó- és kerékpárversenyzők is kikerültek innen.
Az elmúlt évtizedek során meglehetősen elhasználódott tanuszodáját elbontották, helyére egy 33
méter hosszú medencével ellátott ponyvatetős kiscsarnokot tervezett a TH-Stúdió Építész Iroda. Ezt
az egyesület céljainak figyelembe vételével valósították meg, melyet most a női vízilabda csapat a vízilabda utánpótlás nevelésére és úszásoktatásra
használ. Hévízi útra néző homlokzatát tömör és szellősebb osztású, natúr falézecéssel tették változatossá, a bejárat előtt kulturált pihenőrészt alakítottak ki.
A Kalap utca közepéről nyíló vadonatúj székház
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épülete a meglévő építmény elbontása után, kb. 63×21 m-es területen épült fel. Ez a
tájolás szerencsésen elválasztja egymástól a két épületet: mivel az utcaszint egy nézőpontjából nemigen látható be a teljes komplexum, kevésbé érzékelhető a különböző
kivitelezésű épületek eltérő formavilága. A nettó 1349 m² alapterületű reprezentatív
fejépületet az Óbuda Építész Stúdió Kft. munkatársai, Plájer János, Kormos Szabolcs
és Tréki János jegyzik. „Hazai pályán” dolgoztak, hiszen az irodájuk csak egy macskaugrásnyira van innen. A tervezők karakteres, letisztult tömegformálása városképi jelentőséggel bír ezen a helyen. Az új elem éles kontrasztban van a szomszédos, hatvanas
évekbeli, kopottas lakóházakkal, ugyanakkor pozitívan visszahat rájuk és az épített
környezet kiemelkedő részévé vált. Szinte azt várnánk, hogy itt még nem ér véget a
koncepció, hanem a közeljövőben még tovább fejlődik.
A kétszintes épület főbejárati tengelye az északi és déli rész között – a homlokzattól
kissé hátrébb húzva – átriumos fogadótérként mutatja magát. A szárnyakat az első
emeleten egy vasbeton szerkezetű híd köti össze, de a zárófödém egybefüggő, közös
szerkezetként épült. Így a hatalmas, üveg függönyfal barátságossá és optikailag nyitottá teszi a teret, rögtön kilátni innen a centerpályára is. A homlokzatot borító szürke
fémlemez burkolat a párkány magasságában íves hajlattal lefordul a pályák felé és
egységként fogja össze a lelátó és a fejépület tömegét. A síkban levő, hosszú, lőrésszerű ablakok széles, erősen kiugró keretezésükkel, de a stílusegység megtörése nélkül emelkednek ki. Sötétebb, antracit sávként itt megjelenik a három csík is, a kerületi
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csapat címerének egyik jelképe. Az egész tömb nagyon látványos, a fém és üveg kettőse eleganciát, tisztaságot sugároz és a szürke árnyalatnak is régen örültünk ennyire.
Az előcsarnokban visszaköszön az uszodánál is alkalmazott faborítás: padlótól a
plafonig apró, homorú kockákkal van burkolva, egy vízszintes kék sávval színesítve. A
fogadópult feletti beltéri növénydekoráció, egy zöldfal, megidézi a kinti gyepszőnyeget.
A belógatott korong alakú, fehér-szürke mennyezeti lámpák a focilabdákat imitálják.
A galériás előcsarnokból az északi épületrészbe juthatunk, ahol a hazai felnőtt
csapat, valamint az U-19 korosztály páros öltözőjét helyezték el, a létszám alapján méretezett vizesblokkal, masszázs szobával és szertárral, a folyosó végén nyíló
edzőteremmel. Ebbe a zónába kerültek még a bírói, valamint edzői öltözők, az orvosi
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blokk, a doppingvizsgáló helyiséggel együtt. A célszerűség jegyében megreformálódott az alaprajz: a nagy
szobákat kiváltották a kis alapterületet is jobban kihasználó, kisebb, de praktikus helyiségek. A déli épületrészben, az emeletre vezető lépcsőházzal szemben
a vendég felnőtt csapat, valamint az U-19 korosztály
páros öltözőjét helyezték el, szintén létszám alapján
méretezett vizes blokkal és szertárral. Ebbe a zónába
került még egy páros öltöző, valamint a gépészeti terek
és egy mosoda. A folyosóról közvetlenül ki lehet jutni
a sporttelep felé, a bejárat mellett cipőmosó helyiség
áll rendelkezésre. A szurkolói mosdóhelyiségek is itt
vannak elhelyezve.
Az előcsarnokon átvezető hídon keresztül jutunk az
északi épület emeleti részébe. Vezetőségi és üzemeltetési irodákon túl tárgyaló, valamint sakk szakosztály
terem, számítógép szoba, egy skybox került a centerpálya felé tervezett keleti oldalra. A keleti homlokzaton a
pályák felé szinte a teljes felnyitás a jellemző. Az emelet
déli épületrészében egy önkiszolgáló éttermi-büfé egység létesült vizes blokkal, kiszolgáló háttérzónával. A

régi-új magyar építőművészet

zavartalan kitekintést nyújtó, osztott üvegfalas helyiséget sporttémájú falfestmény és
méhsejt alakú famozaikok színesítik. A székház tetőszerkezete 7 m kinyúlású acél
lelátófedés a vasbeton épületszerkezetekhez visszakötve, trapézlemez borítással. A
lépcsőzetes lelátót alul sík geometriát biztosító előre gyártott vasbeton elemek képezik,
52 cm magas fellépéssel, 80 cm sorszélességgel. A sportpálya felőli részen az egy
méter magas szintkülönbség leküzdését támfal építésével biztosították. A kijáratoknál
kétoldalt 1-1 monolit pofafal készült a lelátóelemek gyámolítására. A lehajtható, fehér
műanyagszékeken 614 szurkoló tudja biztatni a csapatokat. A lelátó szeparált bejáratokkal is rendelkezik, ahol lehetőség van a vendég és a hazai csapat szurkolóinak
külön beléptetésére.
A megújult sportkomplexumban a korábbi salakos, illetve betonozott pályák helyett
összesen öt különböző méretű műfüves pálya létesült, valamint egy rekortán borítású
futókör. A nagyméretű füves labdarúgópályát szabványosították az MLSZ NB II mérkőzések E-kategóriának megfelelően. A főbejárat előtti terület átépítésre került, egységes
térkő járdát terveztek kerti szegély megtámasztással, illetve a parkolóhoz csatlakozó
részen kiemelt szegély megtámasztással. Az épület előtti szakaszon összesen 14 db
merőleges parkoló állás áll rendelkezésre.
Óbuda-Békásmegyeren olyan sportbázis létesült, amelyet – technikai paramétereiben és látványában is – minden kerület megirigyelhet. A cél – ami most már elérhető
közelségbe került – egy hazai viszonylatban magas színvonalon működő és teljesítő
utánpótlásbázis létrehozása és működtetése.

——
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Set on Track
TVE Sports Centre, Óbuda
In 2017 the citizens of Óbuda came into possession of the new recreation centre of the
Sports, Gymnastics and Fencing Association of District III. The comprehensive revival of
the sports complex contains the educational swimming pool, running tracks and sports
fields, as well as the new building for the centre. This structure is in sharp contrast with
the neighbouring scruffy residential buildings built in the 1960s, and had a positive effect on them, whilst becoming an outstanding component of the man-made environment
here. The main entrance axis of the two-storey building runs north-east, slightly stepped
back from the facade to create a reception zone with an atrium. The wings on the first
floor are connected with a ferro-concrete bridge on the first floor, but the cover panel
was constructed as an unbroken joint structure. As a result, the huge glass curtain wall
makes space friendly and optically open. From the foyer to the ceiling, it is clad in tiny
concave cubes and spiced up with a horizontal blue band. Above the reception counter
the interior is enhanced with botanical decor, a green wall, which evokes the lawn outside
the building. The first storey of the northern building is accessible by a bridge spanning
over the foyer. The eastern facade is entirely opened up towards the fields. The southern
part of the first floor houses a self-service restaurant-buffet. The gradual design of the
grand stand was made of prefab ferroconcrete panels to guarantee the flat geometry.
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