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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert "A szombathelyi
AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési
központtá történő fejlesztése, átalakítása” című pályázattal. Az Új Széchenyi Terv
keretein belül egy multifunkcionális közösségi közművelődési központ létrehozása
valósul meg az épület komplex megújításával, korszerűsítésével. Az Európai Unió és a
Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 685 millió Forint, a projekt tervezett
összköltségvetése 919 millió Forint.

Az AGORA Művelődési és Sportház (MSH) 1963 óta a szombathelyi kulturális élet fellegvára,
meghatározó kulturális-, közösségi-, társadalmi-, társasági és sportesemények helyszíne.
Fennállásának 50 éve alatt meghatározó szerepet töltött be és tölt be ma is a város és a megye
kulturális feladat ellátásában.
A projekt célja egy olyan területi multifunkcionális közösségi központ létrehozása, amely alkalmas a
közösségi-közművelődési, oktatási-felnőttképzési, élmény és területi közművelődési tanácsadó
funkciókat integráló működésre.
A fejlesztéssel érintett összterület közel 3000 m2. Az épület üzemeltetési költség-csökkentéséhez
elkerülhetetlen beavatkozás a nyílászárók cseréje, az elavult gépészeti rendszer mai kor
követelményeinek megfelelő szintű felújítása és energetikai fejlesztése. A beruházás részét képezi a
nagyterem belső korszerűsítése és az akusztikai élmény felújítás általi fokozása.
Az épület magja, az úgynevezett „agoratér” az MSH előcsarnoka lesz, amelynek jelenlegi földszinti
alapterületének bővítésére kerül sor. Az „agorateret” mind a földszinten, mind az emeleten - a
pályázati kiírásnak megfelelően - kisebb közösségi helyiségek gyűrűje veszi körül. A felújítás
megvalósítása során lehetőség nyílik arra, hogy az eddig a Fő tér 10. alatt működő AGORA –
Központ, és a Jászai Mari utcában található AGORA- Gyermekek Háza intézményrészekben működő
tevékenységek áthelyezésre kerüljenek az MSH megújuló épületébe.
Az intézmény működése Szombathely kulturális életén túl a város tágabb földrajzi környezetében élő
lakosság (közel 40 környező település) közművelődésére kihat. A megújult kulturális központ
minőségi programokat, szolgáltatásokat, kulturális és közművelődési módszertani segítséget nyújt a
környező települések és a térség számára.
A kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja 2014. nyara. A felújított épület átadására a
nagyközönség számára 2015. nyarán kerül sor.
Bővebb információ a www.szombathely.hu-n érhető el.
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