
 S
zí

n
pa

d

18

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, 
aki emlékeiben ne tudná felidézni egy koncert 
élményét, vagy ne lett volna részese egy szalag-
avatónak vagy bálnak, egy sportversenynek vagy 
egy táncbemutatónak, aki ne tapsolt volna egy 
színházi előadás vagy rendezvény végén.

Az intézmény 50 éves működése folyamán 
nemzetközi és országos jelentőségű rendez-
vények helyszíne volt: nazareth, eddy Grant, 
john Mayall, king’s singers, buena vista social 
club, Omega, bikini, lGt, lord, edda, Republic, 
neoton, koncz zsuzsa, zorán, presser Gábor, 
ákos koncert, Magyar állami Operaház, nemzeti 
színház, Madách színház, józsef Attila színház, 
vidám színpad, karinthy színház, Grazi Opera, 
állami bábszínház, szegedi nemzeti színház, 
Magyar állami népi együttes, Mojszejev együt-
tes, holland állami néptánc színház, experi-

dance, Győri balett, szegedi kortárs balett, doni 
kozák együttes, kijevi balett fellépése. A savaria 
nemzetközi táncverseny az ország legkiemelke-
dőbb versenytáncos rendezvénye, szombathely 
egyik legrégebbi és legnevezetesebb rendezvény-
sorozata 1966. óta évente az AGORA-Művelődé-
si és sportházban kerül megrendezésre.

Az AGORA szombathelyi kulturális központot 
szombathely Megyei jogú város önkormány-
zata a 2007. évben alapította, és azóta önkor-
mányzati fenntartásban működteti. A több kul-
turális-közművelődési funkciót ellátó intézmény 
telephelyein: AGORA-Művelődési és sportház, 
AGORA savaria filmszínház, kResz-park, felső-
csatári Gyermeküdülő és 2013-tól új városrészi 
helyszínein (az Oladi Művelődési központ és a 
nyitra utcai áMk közművelődési feladatait átvé-
ve) látja el feladatát.

A sokak által csak Msh-nak vagy sportház-
nak nevezett épület 2007. július elsejétől az 
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ tagin-
tézményeként működik. A  város által elnyert 

AGORA-pályázat keretében történő felújítás-
nak köszönhetően nemcsak új arculatot kapott 
az épület, de funkciójában és energetikailag is 
korszerűsítették. A felújítás keretében az eddig 
külön épületben (telephelyként) működő Gyer-
mekek háza funkciói beköltöztek az új épületbe.

Az 50 éves épület rekonstrukciójára az új 
széchenyi terv keretein belül nyílt lehetőség. 
szombathely Megyei jogú város önkormányzata 
„A szombathelyi AGORA – Művelődési és Sport-
ház területi multifunkcionális közösségi közmű-
velődési központtá történő fejlesztése, átalakítá-
sa” című pályázat keretében valósította meg az 

épület átépítését. Az európai Unió és a magyar 
állam által nyújtott támogatás összege 685 millió 
forint, mely 329 millió forint saját erővel is kiegé-
szült, így a teljes költség 1,014 milliárd forint volt.

A pályázat 2013 júniusában nyert, a beruhá-
zási munkálatok 2014 júniusában indultak meg. 
Az átadás időpontja 2015 augusztusa volt, a 
szakmai megnyitót ünnepélyes nyitógála kere-
tében 2015. október 3-án tartottuk. Az épület 
nemcsak új arculatot kapott, de energetikailag is 
korszerűvé vált, funkciójában is megújult, alkal-
mazkodva a kor igényeihez. A város legnagyobb 
befogadóképességű kulturális intézménye – te-
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kintettel adottságaira – nagykoncertek, színhá-
zak, bálok, szalagavatók, kiállítások, különféle 
ünnepségek, gyermek-ifjúsági és családi rendez-
vények, iskolai évzárók, gálák és egyes sportren-
dezvények megtartására alkalmas. Az 1000 fő 
befogadására alkalmas nagyterem, az aula, kiál-
lítótér, szaktermek, a negyven településsel törté-
nő szakmai együttműködés a megye legnagyobb, 
legsokoldalúbb, komplex közművelődési-kultu-
rális intézményévé tették az AGORA-Művelődési 
és sportházat.

A régi-új AGORA-Művelődési és sportház mint 
területi multifunkcionális közösségi közművelő-

dési központ új köntösben jelenik meg: megőrizte 
a korábbi évtizedekben ikonikussá vált elemeit 
(aula, kétoldali lépcsősor, nagyterem-küzdőtér), 
és új elemekkel, a kor igényeinek megfelelően 
gazdagodott: első emeleti kiállítótér, látványlift, 
nagyterem akusztikai burkolata, mobil lelátó, elő-
színpad/zenekari árok süllyedőberendezés, 14 új 
szakterem (klubok, képzési helyszínek, rekreációs 
és kézművesterek, öltözők). A fenntartó önkor-
mányzat plusztámogatásainak köszönhetően a 
380 férőhelyes nézőtéri lelátó elavult székeit új, 
az épülettel harmonizáló modern székekre tudtuk 
cserélni, szintén önkormányzati támogatásból 

újítottuk fel az előszínpadot, a színpadi előfüg-
gönyt és a függönymozgató berendezést.

A megújult és bővített közművelődési-kul-
turális feladatellátás mennyiségi és minőségi 
fenntartása, a pályázatban megfogalmazott 
szakmai célok teljesítése, a házat aktívan hasz-
náló közönség és a fenntartó önkormányzat 
elvárásainak való megfelelés újabb technikai 
fejlesztési igényeket generál. A jelenlegi felújítási 
struktúrában nem szereplő hang- és fénytech-
nikai rendszer fejlesztése, a színpad teljes körű 
felújítása, a kiszolgálóépület irodáinak és öltözői-
nek, vizesblokkjának felújítása a következő évek 
feladata lesz.

A fenti, már megvalósult és a tervezett fejlesz-
téseknek köszönhetően az AGORA-Művelődési 
és sportház a jövőben is a műfajok sokszínűsé-
gét képviselő programokkal várja a kedves kö-
zönséget és bérlőit.
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