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MINDEN, AMI KULTÚRA

Tisztelt Olvasók!
Kedves Szombathelyiek!
A Kárpát-medence egyetlen 2000 éve folyamatosan lakott városának polgármestereként köszöntöm Önöket!
Mi, szombathelyiek büszkék vagyunk gazdag történelmi múltunkra, híres szülötteinkre, színvonalas kulturális életünkre.
Szombathely sokoldalúságáról tanúskodik, hogy a nyugatdunántúli régió szellemi, kulturális, és sport életének központja.
A pezsgő kulturális élet egyik fellegvára a Művelődési és Sportház, azaz az MSH, melynek 1963-as
átadása óta 52 esztendő telt el. Most pedig több mint
egymilliárd forintos rekonstrukció nyomán az épület
kívül-belül teljesen megújult.
Az MSH a következő évtizedekben is tovább szolgálja a szombathelyieket és a környékbeli 40 település
lakóit. Koncertek, színházi előadások, táncversenyek,
szalagavatók, bálok és sok-sok gyermekprogram:
a Sportház ismét elfoglalja az őt megillető helyét városunk kulturális életében. A megszépült épület nap
mint nap, reggeltől estig várja a szombathelyieket és
a távolabbról érkezőket. Így lesz a közösségi élet új
városi helyszíne a modernizált MSH.
Kellemes kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését, felejthetetlen élményeket kívánok mindenkinek!
Dr. Puskás Tivadar
Polgármester
Szombathely MJV Önkormányzata
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AGORA – Művelődési és Sportház
Kevés olyan ember van Szombathelyen és a megyében, akinek ne lenne legalább
egy élménye a Sportházról, aki legalább egyszer ne járt volna a Március 15. téri
épületben. Talán nincs is olyan környékbeli, akinek emlékeiben ne lenne felidézhető program, legyen szó egy koncertről, szalagavatóról, bálról, sportversenyről,
táncbemutatóról vagy akár színházi előadásról, egyéb rendezvényről.
A Művelődési és Sportház 1963 óta a szombathelyi kulturális élet fellegvára,
meghatározó közösségi, társadalmi, társasági és sportesemények helyszíne.
Az 50 éves épület funkcióbővítő rekonstrukciójára az Új Széchenyi Terv keretein belül nyílt lehetőség. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata “A
szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című TIOP1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosítószámú pályázat keretében valósította meg az
épület átalakítását. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege 685 000 000 forint, mely 329 271 405 forint saját erővel is kiegészült, így
a teljes költség 1 014 271 405 forint.
A pályázat 2013-ban nyert, a beruházási munkálatok 2014 júniusában indultak
meg. Az átadás időpontja 2015. augusztus.
Az épület nem csak új arculatot kapott, de funkciójában és energetikailag is megújult, korszerűvé vált alkalmazkodva a kor igényeihez. A közösségi művelődésnek újszerű terekre van szüksége, olyan terekre, melyek egész nap nyitva állnak
az érdeklődők előtt, számukra információt nyújtanak, találkozási helyet kínálnak,
kikapcsolódási és igényes szórakozási lehetőséget biztosítanak, lehetővé téve
így a szabadidő hasznos eltöltését.
Az új AGORA a megyeszékhely és a régió egyik legmeghatározóbb komplex
közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézményeként negyven településsel tart napi kapcsolatot, befogadja vagy közzéteszi programjaikat, segíti a
közművelődési hálózatuk fejlődését.
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Az új AGORA megjelenésében és
funkciójában is megújult terekbe várja a
látogatókat
AGORA-tér és AGORA-Galéria

Az építészetileg két részre osztott „központi térben” az alsó szinten helyezkednek el a mobil
információs pontok, valamint az irodák, a büfé, az oktatótermek, ruhatárak.
A galérián a kiállítótér mellett internetkapcsolattal ellátott terminálok, illetve a közösségi internet-hozzáférés biztosítására 8 db számítógépes munkahely került kialakításra. Az egész épületben elérhető a vezeték nélküli internethálózat. Az Agora-teret mind a földszinten, mind az
emeleten kisebb közösségi helyiségek gyűrűje veszi körül.

Irodák, tárgyalók, klubhelyiségek

Társadalmi szervezetek (nemzetiségi valamint egyéb társadalmi szervezetek) befogadására
alkalmas helyiségek:
• 2 db 25 m2-es, 4 férőhelyes iroda, melynek felszereltségéhez tartozik 8 db számítógép, internetkapcsolattal ellátott terminál, wi-fi, blu-ray lejátszó, projektor, illetve vetítővászon
• tárgyaló, klub, prezentációs helyiség – 30 fő befogadására alkalmas terem, mely mobil
válaszfallal leválasztva 10 fős közművelődési tanácsadó helyiségként is funkcionálhat
• közművelődési tanácsadó iroda – 1 db 2 férőhelyes iroda

Információs tér/pont

• 3 db munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs tér/pont mobil pulttal, mobil
térelhatárolókkal, paravánokkal és laptoppal felszerelve

Oktatóterek, oktatótermek
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• környezeti-nevelési interaktív oktatóterem: a mobil válaszfallal leválasztható, 2 db oktatói
asztallal, 2 tárolószekrénnyel és 1 interaktív táblával felszerelt oktatóterem 40 fő befogadására
alkalmas
• ifjúsági közösségi tér/klub: mobil/beépített árnyékoló eszközökkel, külső falon IKT csatlakozási lehetőséggel, szabadtéri kapcsolattal

Gyakorlótermek, alkotóműhelyek

Színjátszó, zenei vagy mozgásművészeti tevékenységek gyakorlására, hagyományápoló és művészeti
csoportok működtetésére, szakkörök, klubfoglalkozások megtartására alkalmas termek intézményi infrastruktúrával és a szükséges technikai feltételekkel ellátva.

Színjátszás, zene- és mozgásművészeti gyakorlótermek

• 2 db egyenként 15 fős próbaterem
• 1 db 48m2-es multifunkcionális próbahelyiség 16 m2-es szociális vizesblokkal (öltöző, wc, vizesblokk, zárható
szekrények)
Felszereltségének köszönhetően (mobil hangtechnika, Lucas-Smart balett rúd, tükör) a terem egészségnevelési
célzattal is használható és akár 20 fős csoportos mozgásfoglalkozásra is alkalmas.

Kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók

A közoktatási és felnőttképzési programok lebonyolítására alkalmas terek a tevékenységhez szükséges IKT
és demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá széles sávú internetkapcsolattal rendelkeznek.
• 1 db 30 fő befogadására alkalmas oktatási/képzési helyiség, mely egyben egészségnevelési kiselőadóként is funkcionál
• 1 db 30 fős oktatási/képzési helyiség
• 1 db 60 fő befogadására alkalmas, mobil válaszfallal osztható oktatási/képzési helyiség
• 1 db 10 fős nyelvi labor IKT eszközökkel, demonstrációs eszközökkel, széles sávú internetkapcsolattal

Színházterem

A nagyközönség által leginkább ismert és leglátogatottabb terem szintén jelentős változásokon esett át, és
immár megújulva magas színvonalat nyújtva ígér feledhetetlen szórakoztató pillanatokat a közönségnek.
A többcélú nagyterem a város legnagyobb befogadóképességű klasszikus rendezvényterme, mely
az osztható térnek köszönhetően – az egyes rendezvényekhez igazíthatóan – nem ültetett rendezvények
esetén legalább 1000 fő befogadására képes.
A multifunkcionális rendezvénytér a legkülönbözőbb események helyszínéül szolgálhat:
• Nagygyűlés, iskolai ünnepségek, konferenciák plenáris ülései
• Bálok, táncestek, bankettek lebonyolítása vendéglátással (meleg étel felszolgálással)
• Színházi előadások
• Hangversenyek, könnyűzenei koncertek
• Táncversenyek, táncbemutatók
• Kiállítások, vásárok
• Próba és gyakorlási lehetőség a multifunkcionális közösségi központban gyakorolt – nagyobb térigényű –
tevékenységekhez. A mobil válaszfalelemekkel a teret kisebb egységekre lehet tagolni.
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Színház-, zene- és
mozgásművészeti kamaraterem
A nagyteremben mobil válaszfalakkal lehatárolt kamaraterem
nézőtéri székekkel, mobil dobogókkal és mobil lelátóval ideális
helyszín kisebb előadások, kamaraszínházi produkciók számára. A kamaraterem továbbá színjátszó, zenei vagy mozgásművészeti csoportok számára próbateremként is szolgálhat.

Kismesterségek és képzőművészeti
tevékenységek gyakorlására alkalmas
alkotóműhely
• kézműves alkotóműhely interaktív táblával
• bemutatókonyha, Süti-Lak műhely konyhai eszközökkel és berendezéssel 		
• kerámiamodellező-műhely

Kiállítótér

A galérián a mobil válaszfalakkal megosztott, fali és mennyezeti installációval ellátott, fogadó szerkezetekkel felszerelt tér
kiállítások kiváló helyszíne lehet.

Egyéb kiszolgáló helyiségek, felszereltség:
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• Ruhatár
• Mosdó, vizesblokkok, mozgássérült WC
• Közlekedők
• Gépészeti helyiségek
• Elektromos helyiségek
• Wi-fi: nyilvános, vezeték nélküli internet-hozzáférés biztosítása a közösségi terekben
• Családbarát képzési, művelődési, szórakozási környezet kialakítását célzó tértípusok, melynek keretében egy gyermekfoglalkoztató és egy ifjúsági klub került kialakítása
• Gyermekmegőrző
• Kerékpártároló
• Büfé, fogyasztótérrel
• Állandó információs pont

Terem neve

Alapterület
(m2)

Férőhelyek
száma

Tárgyaló, klub,
prezentációs
helyiség

42

30

65

40

Környezeti-nevelési
interaktív
oktatóterem
Ifjúsági közösségi
tér/klub
Színház-, zene- és
mozgásművészeti
kamaraterem

Állóhelyek
száma

36

Természetes
fénnyel ellátott

WI-FI

Akadálymentesített

Mobil
válaszfal

Felszereltség

+

+

+

+

oktatói asztal,
tárolószekrény, interaktív
tábla

+

+

+

+

mobil/beépített árnyékoló
eszközök, interaktív tábla

Sötétíthető

+

+

+

+

+

+

+

IKT csatlakozási lehetőség

+

nézőtéri székek, mobil
dobogók, mobil lelátó

400

300

+

Szín-, zene-, és
mozgásművészeti
gyakorlóterem I.

31

15

+

+

+

Szín-, zene-, és
mozgásművészeti
gyakorlóterem II.

31

15

+

+

+

Multifunkcionális
próbahelyiség

48

20

+

+

+

Kézműves
alkotóműhely
Bemutatókonyha/
Süti-Lak
Kerámia-modellező
műhely

51

+

+

+

interaktív tábla
konyhai eszközök és
berendezés

Oktatási/képzési
helyiség I.
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Oktatási/képzési
helyiség II.

szociális vizesblokk,
zárható szekrények, mobil
hangtechnika, Lucas-Smart
balett rúd, tükör

51

+

+

+

42

+

+

+

30

+

+

+

40

30

+

+

+

Oktatási/képzési
helyiség III.

75

60

+

+

+

Nyelvi labor

18

10

+

+

+

Színházterem

1524

1000

+

+

+

Kiállítótér

140

+

+

+

1800

+
+

+

+

IKT és demonstrációs
eszközök, széles sávú
internetkapcsolat
IKT és demonstrációs
eszközök, széles sávú
internetkapcsolat
IKT és demonstrációs
eszközök, széles sávú
internetkapcsolat
IKT eszközök,
demonstrációs eszközök
multifunkciós célú színháztechnikai berendezés és
eszközök
fali és mennyezeti
installáció, fogadó
szerkezet
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MAGYAR DAL NAPJA
TÁNC VILÁGNAPJA
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
SAVARIA NEMZETKÖZI TÁNCVERSENY
SZENTIVÁNÉJI VIGASSÁGOK
BLOOMSDAY
QUADRILLE
VÁROSI GYERMEKNAP
GYERMEK MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
VÁROSI SZILVESZTER
CSALÁDI ZENÉS JÁTSZÓHÁZAK
TÁNCHÁZAK
ÁLLAMI ÜNNEPSÉGEK
NYÁRI SZÜNIDEI JÁTSZÓTÁBOROK
Készült Szombathely Megyei Jogú Város megbízásából „A SZOMBATHELYI
AGORA-MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZ TERÜLETI MULTIFUNKCIONÁLIS
KÖZÖSSÉGI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONTTÁ TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE,
ÁTALAKÍTÁSA” CÍMŰ TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PÁLYÁZAT KERETÉBEN
2015-ben.
Felelős kiadó: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Fotók: Benkő Sándor
Grafika: Ercontur Bt.
Készült: 3.000 példányban
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AGORA
MINDEN, AMI KULTÚRA
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
9700 Szombathely, Pf. 452
Tel.: 94/312-666
E-mail: info@agora-savaria.hu
www.agora-savaria.hu

