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AGORA – Művelődési és Sportház
Kevés olyan ember van Szombathelyen, akinek ne lenne legalább egy élménye
a Sportházról, aki legalább egyszer ne járt volna a Március 15. téri épületben.
Talán nincs is olyan szombathelyi, akinek emlékeiben ne lenne felidézhető egy
koncert, vagy ne lett volna részese egy szalagavatónak, egy bálnak, egy sportversenynek, egy táncbemutatónak. Aki ne tapsolt volna egy színházi előadás
vagy más rendezvény végén.
A Művelődési és Sportház 1963 óta a szombathelyi kulturális élet fellegvára,
meghatározó közösségi, társadalmi, társasági és sportesemények helyszíne.
A történet az ötvenes évek végén kezdődött, amikor a városi tanács tervbe vette
egy sportcsarnok építését a Március 15. téren. A terveket aztán hamarosan átdolgozták, mert az eredeti elképzelésekhez képest az új elgondolás értelmében,
az épületben otthont kell majd adni a művelődésnek is.
1959-ben az Országos Tervhivatal elfogadta az új tervet, a megyei tanács és a
városi tanács végrehajtó bizottságának 1960. februári ülése pedig elrendelte az
1150 férőhelyes Művelődési és Sportház felépítését.
1960. május elsején elhelyezték az épület alapkövét. A szombathelyiek kitüntető
figyelemmel kísérték az építkezést, mely igazi lakossági üggyé vált, mindenki
nagyon várta a sportpalotaként emlegetett épület elkészültét. Társadalmi munkaórák százai jelezték, épül a helyiek új büszkesége. Üzemek, hivatalok dolgozói munkaidejük lejárta után mentek az építkezésre dolgozni, hogy az épület
mielőbb elkészülhessen.
1963-ban aztán 22,5 millió forint összköltségből elkészült a Művelődési és
Sportház, az új kulturális és sportpalota, amely a város, a megye, de az ország
büszkesége is lett. Színpadnyílása szélesebb, mint a budapesti Operaházé.
Rendezvények ezreit szervezték meg a sportházban, amely a városunk nyüzsgő életének központi helyszíne lett, s több mint fél évszázadon át szolgálta
becsülettel igényeinket, biztosította a teret mulatozásainkhoz, művelődésünkhöz.
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Az 50 éves épület 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
TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 azonosítószámú pályázat keretében
valósította meg az épület átépítését. Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás ös�szege 685 millió forint, mely 329
271 405 forint saját erővel is kiegészült, így a teljes költség 1 014
271405 forint.
A pályázat 2013 júniusában nyert,
a beruházási munkálatok 2014 júniusában indultak meg. Az átadás
időpontja 2015 augusztusa.
Az épület nem csak új arculatot
kapott, de energetikailag is korszerűvé vált, funkciójában is megújult,
alkalmazkodva a kor igényeihez. A
közösségi művelődésnek újszerű
terekre van szüksége, olyan terekre, ahová egész nap be lehet
menni, beszélgetni, újságot olvasni,
informálódni, hasznosan eltölteni a
szabadidőt.
Az új AGORA a megyeszékhely és
a régió egyik legmeghatározóbb
komplex közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézményeként negyven településsel tart napi
kapcsolatot, befogadja programjaikat, és segíti a közművelődési hálózatuk fejlődését.

Tereink, termeink:
Az új AGORA – Művelődési és Sportház az eddigi nagy létszámú közösségi,

szórakoztató- és élményfunkciók kiszolgálása mellett a gyermek- és ifjúsági közművelődési feladatok ellátására, a helyi civil közösségek kisebb létszámú eseményei, kamarajellegű előadások, könyvbemutatók és koncertek befogadására
is alkalmas. 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.

AGORA-tér (440 m2)

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 felső szinten, a galérián a kiállítótér mellett internet kapcsolattal ellátott
terminálok, illetve a közösségi internet hozzáférés biztosítása érdekében 8 db
számítógépes munkahely került kialakításra. Az egész épületben elérhető a wi-fi.
Az agorateret mind a földszinten, mind az emeleten kisebb közösségi helyiségek
gyűrűje veszi körül:

AGORA-Galéria/Kiállítótér (140 m2 )

A galérián a mobil válaszfalakkal kettéosztott, fali és mennyezeti installációval ellátott, fogadó szerkezetekkel felszerelt tér kiállítások kiváló helyszíne lehet.
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Irodák, tárgyalók, klubhelyiségek:
Társadalmi szervezetek (nemzetiségi valamint egyéb társadalmi
szervezetek) befogadására alkalmas terek
• 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 (földszint)
• tárgyaló, klub, prezentációs helyiség – 30 fő befogadására alkalmas terem, mely mobil válaszfallal
leválasztva 10 fős közművelődési
tanácsadó helyiségként is funkcionálhat (földszint, 42 m2)
• közművelődési tanácsadó iroda
• 1 db 2 férőhelyes iroda (földszint,
16 m2)

Információs tér/pont
• 3 db munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs tér/pont mobil pulttal, mobil térelhatárolókkal, paravánokkal és laptoppal felszerelve
Oktatóterek, -termek:
A közoktatási és a felnőttképzési programok, kiscsoportos képzések lebonyolítására alkalmas terek, tantermek, előadók a tevékenységhez szükséges IKT és
demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá széles sávú internetkapcsolattal
rendelkeznek, az alábbiak szerint:

• környezeti-nevelési interaktív oktatóterem: a mobil válaszfallal leválasztható, 2
db oktatói asztallal, 2 tárolószekrénnyel és 1 interaktív táblával felszerelt oktatóterem 40 fő befogadására alkalmas (földszint, 65 m2)

• ifjúsági közösségi tér/klub: mobil/beépített árnyékoló eszközökkel, külső falon IKT
csatlakozási lehetőséggel, szabadtéri kapcsolattal (fsz., külső bejárattal 36 m2)
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Gyakorlótermek, alkotóműhelyek:
Színjátszás, zenei vagy mozgásművészeti tevékenységek gyakorlására, hagyományápoló és művészeti csoportok működtetésére, szakkörök, klub-foglalkozások megtartására alkalmas termek
intézményi infrastruktúrával és a szükséges technikai feltételekkel ellátva.
• Szín- és/vagy zene- és/vagy mozgásművészeti gyakorlótermek		
• 2 db egyenként 15 fős próbaterem (földszint, 31 m2)
• 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.
• Kismesterségek és képzőművészeti tevékenységek gyakorlására alkalmas alkotóműhely
• kézműves alkotóműhely interaktív táblával (emelet, 51 m2)
• bemutatókonyha, süti-lak műhely konyhai eszközökkel és berendezéssel (emelet, 51 m2)
• kerámia-modellező műhely (emelet, 42 m2)		
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 (földszint, 40 m2)
• 1 db 30 fős oktatási/képzési helyiség (emelet, 40 m2)		
• 1 db 60 fő befogadására alkalmas, mobil válaszfallal osztható oktatási/képzési helyiség (emelet, 75 m2)
• 1 db 10 fős nyelvi labor IKT eszközökkel, demonstrációs eszközökkel, széles sávú internetkapcsolattal (emelet, 18 m2)
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Színházterem (1524 m2)
A többcélú nagyterem a város
legnagyobb befogadóképességű
klasszikus
rendezvényterme,
mely az osztható térnek köszönhetően – az egyes rendezvényekhez igazíthatóan – álló rendezvények esetén legalább 1000 fő
befogadására képes.
A multifunkcionális rendezvénytér a legkülönbözőbb események
helyszínéül szolgálhat:
o Nagygyűlés, iskolai ünnepségek, konferenciák plenáris ülései
o Bálok, táncestek, bankettek lebonyolítása vendéglátással (meleg étel felszolgálással)
o Színházi előadások
o Hangversenyek, könnyűzenei
koncertek
o Táncversenyek, táncbemutatók
o Kiállítások, vásárok
o Próba és gyakorlási lehetőség
a multifunkcionális közösségi
központban gyakorolt – nagyobb
térigényű – tevékenységekhez. A
mobil válaszfalelemekkel a teret
kisebb egységekre lehet tagolni,
ezeket egymástól vizuálisan lehatárolni.
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