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TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TÉR MINDEN KOROSZTÁLYNAK A
MEGÚJULT AGORA – MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZBAN
„A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSNEK ÚJSZERŰ TEREKRE VAN SZÜKSÉGE, OLYAN TEREKRE, AHOVÁ EGÉSZ
NAP BE LEHET MENNI, BESZÉLGETNI, ÚJSÁGOT OLVASNI, INFORMÁLÓDNI, HASZNOSAN ELTÖLTENI A
SZABADIDŐT” – EZT A CÉLT FOGALMAZTÁK MEG 2013-BAN AZ AGORA MUNKATÁRSAI, ÉS EZT A CÉLT
TÁMOGATTA SZOMBATHELY VÁROS VEZETÉSE IS MELYNEK EREDMÉNYEKÉNT 2014 JÚNIUSÁBAN EGY
SIKERES PÁLYÁZATNAK KÖSZÖNHETŐEN ELKEZDŐDHETTEK AZ ÁTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK A SPORTHÁZ
ÉPÜLETÉN.
Az 1960-ban épült Sportház jelentős változáson esett át az elmúlt hónapokban, a látványos külső megújuláson túl egy
funkciójában és tereiben is átalakult intézmény várja hamarosan a kultúrára szomjazó szombathelyieket. A projekt
eredményeként létrejött új multifunkcionális központ változatos tértípusai lehetővé teszik, hogy az eddig három
ingatlanban megvalósítható közművelődési funkciók egy térben, párhuzamosan, egy időben is működhessenek
egymás mellett.
Az épület magja, az „agoratér” az MSH két szint magas előcsarnoka. Alul kaptak helyet a mobil információs pontok,
valamint az irodák, a büfé, az oktatótermek, ruhatárak. A felső szinten, a galérián a kiállítótér mellett internet
kapcsolattal ellátott terminálok, illetve a közösségi internet hozzáférés biztosítása érdekében 8 db számítógépes
munkahelyet is kialakítottak. A galérián a mobil válaszfalakkal kettéosztott, fali és mennyezeti installációval ellátott,
fogadó szerkezetekkel felszerelt tér kiállítások kiváló helyszíne lehet
Az 1524m2-es színházterem a város legnagyobb befogadóképességű klasszikus rendezvényterme, mely az osztható
térnek köszönhetően – az egyes rendezvényekhez igazíthatóan – álló rendezvények esetén legalább 1000 fő
befogadására képes.
Az AGORA új terei:
• 2 db 25 m2-es, 4 férőhelyes iroda
• 30 fő befogadására alkalmas tárgyaló, klub, prezentációs helyiség
• 1 db közművelődési tanácsadó iroda
• 3 db munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs tér/pont
• Környezeti-nevelési interaktív oktatóterem
• Ifjúsági közösségi tér/klub
• Szín-, zene- és mozgásművészeti gyakorlótermek
• Kismesterségek és képzőművészeti tevékenységek gyakorlására alkalmas alkotóműhely
• Kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók
• Színház-, zene- és mozgásművészeti kamaraterem
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata "A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi
multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című TIOP-1.2.1.A-12/1-20130005 azonosítószámú pályázat keretében valósítja meg az épület átépítését. Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege 685 millió forint, mely 329 271 405 Forint saját erővel is kiegészült, így a teljes költség
1.014.271.405 forint.

