Az Agóra-program keretében megépült Csabagyöngye Kulturális Központ a megyeszékhely és a Dél.Alföldi
régió legmeghatározóbb komplex közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézménye lesz a 2013.
januári megnyitást követően.
A Kulturális központ főbejárata a Széchenyi utca 4.
szám alatt a Munkácsy Mihály Múzeumra néz. A
főbejárat előtt díszburkolattal ellátott tér alkalmas
lesz
arra,
hogy
nagyobb
rendezvények,
konferenciák, vásárok alkalmával kitelepüljenek a
főbejárat elé. Az épület alkalmas a programtípusok
széles spektrumának – úgymint kiállítások és
vásárok,
tanácskozások,
koncertek,
sajtótájékoztatók, gyermek- és családi programok,
tréningek, képzések, bálok, esküvők és különböző
céges és privát rendezvények – megrendezésére,
lebonyolítására.
A homlokzat jobb oldalán a bronz szőlőlevél Stark
Adolf egykori házának, vaskereskedésének helyére
emlékeztet. Stark Adolf, a Csabagyöngye szőlő
nemesítője nemzetközi sikereket ért el a
Csabagyöngye szőlő kereskedelmi forgalmazásával.
A világhírű szőlőfajtával több, mint
fél tucat nemzetközi díjat nyert. Az
egyik
nemzetközi
kiállításról
származó fődíj, egy 80 cm magas
historizáló stílusú Zsolnay váza a
mai
napig
megtalálható
a
békéscsabai
polgármesteri
hivatalban.
Az épületbe belépve a recepcióhoz érkezünk ahol a
többcélú rendezvényközpont különböző helységeit
érhetjük el. Itt található a Békés táj galéria, az
Ificasinó és a kávéház. Az Ificasino állandó
színpaddal, beépített fény- és hangtechnikával
rendelkezik. Az épületben mindenhol ingyenes WIFI
kapcsolat áll majd a közönség rendelkezésére.

Agóra terem
Szemben nyílik az „Agóra” multifunkciós, 1000
négyzetméteren nagyterem. Ez a terem szalagavatók,
bankettek,
táncversenyek
sőt
konferenciák
rendezésére is alkalmas. Az Agóra terem a régióban
egyedülálló, fedett, természetes fénnyel ellátott
rendezvénytér. Az Ificasinó és a kávézó
függetleníthető a ház többi részének nyitva
tartásától. Álló koncertekre akár 2000 néző is
beférhet.

Hangverseny- és előadóterem
Az Agóra teremtől akusztikailag tökéletesen
elhatárolható a hangversenyterem. Elsősorban
koncertterem ezért kiváló akusztikai adottságokkal
rendelkezik. A terem 400 fős emelkedő és
mozgatható, mobil nézőtérrel rendelkezik, amely
több kisebb szekcióra is osztható. Alkalmas bálok,
fogadások lebonyolítására is, ebben az esetben kerek
asztalos berendezéssel 100 fő, míg állóhelyes
koncertek esetében 800 fő befogadóképességű. A
nézőtér hat óra alatt átrendezhető, a terem
összenyitható az Agóra teremmel.
A színpad alatt az alagsorban temperált
hangszerraktár van koncertzongora és egyéb
akusztikus hangszerek tárolására. Alagsorban van az
esővíz tárolására, amit a tetőkertek öntözésére
használnak.

I. Emelet
Az első emeleten 115m2-es, speciális sportpadlóval
ellátott tánc próbaterem van, amely a társastánc és
néptánc próbák otthona lesz, de multifunkciós
jellegű,
tehát
alkalmanként
tanácskozások,
szekcióülések, fogadások, öltöző vagy akár pihenő,
gyülekező teremként is funkcionálhat.

A Pataki Lászlóról, - békéscsabai rovásírás
kutatóról, szerzőről – elnevezett terem egy 12 fős
exkluzív tárgyalóterem, reprezentatív kilátással a
városhoz kötődő festőművész, Munkácsy Mihály
nevét viselő múzeumra.

A Pataki terem mellett található a Gubis Mihályról,
békéscsabai képzőművészről elnevezett terem. A
Gubis terem fogyatékkal élők számára kialakított
speciális oktatóterem. Az oktatóasztalokhoz kerekes
székkel is be lehet ülni. A falakat Gubis Mihály
alkotásai fogják díszíteni. Igény esetén a terem
biztosítja az érzékszervi károsodással (látás-, hallás-,
illetve beszédkárosodás) élők tanításának és
tanulásának technikai feltételeit.
A Gubis terem mellet van egy teljesen felszerelt
számítógépes oktatóterem.

Az első emelet legimpozánsabb, legszebb terme a
Panoráma terem, amelyből gyönyörű kilátás nyílik
az élővíz-csatornára és az István-malomra. Ez
Békéscsaba egyik legszebb panorámája. Ez a terem
kiállításokra,
nagyobb,
reprezentatív
társas
rendezvényekre, esküvőkre lesz majd alkalmas.

Ugyancsak az első emeleten található a
Kölyöksziget, amely az Agóra terem első emeleti
balkonjára is nyílik. A Kölyökszeget helységeiben
gyermekbútorok,
játékok,
vetítő,
mosdók,
pelenkázó, és kisdedetető helység is található.
Az első emeleten idegen nyelvi labor és ablak
nélküli „vakszoba”, azaz vetítőterem is helyet
kapott.

A lépcsőházak fordulóit Munkácsy Mihály Ecce
Homo
festményéből
kölcsönzött
színek
felhasználásával készült
festmények díszítik
A második emeletre érve
Baji
Miklós
Zoltán
békéscsabai képzőművész
alkotása
fogadja
a
látogatókat.

Ezen az emeleten kaptak helyet a szervezők irodái,
és egy multimédiás műhely.
A műhelyben audió és videó stúdió felvételek
technikai keverését lehet készíteni. Felszereltségénél
fogva alkalmas lesz összetett multimédiás tartalmak
elkészítésére, a hangrögzítéstől, az álló- és
mozgóképi
felvételeken
át
az
interaktív
kommunikációig.
Ennek
köszönhetően,
az
intézményben zajló események teljes képi- és
hangrögzítése is megoldható. A helyi induló
zenekarok demo felvételeinek elkészítésére is
kiválóan alkalmas lesz.
A műhely másik oldalán található a 60m2-es „Fúvós
szoba” amely egy süketszoba és az audió- és
videófelvételek rögzítésére szolgál. A teremből
gyönyörű kilátás nyílik a tetőkertre.

Az Ificasinó a földszinten található 115m2-es terem
állandó színpaddal, beépített hang-, fény- és
képtechnikával rendelkezik. A klubkoncertek mellett
alkalmas
pódium-előadások,
tanácskozások
lebonyolítására. A party service és catering
szolgáltatások
biztosítását
az
Ificasinóval
egybenyitható étterem egészíti ki.

A második emeletről közelíthető meg a tetőkert,
amely végigfut az épület Körös-csatorna és a
Széchenyi út felőli oldalán.

A „Tükrös terem” egy nagy tánc próbaterem, ahol a
Csaba néptánc együttes és a Színistúdió próbái
kapnak helyet.

A harmadik emeleten találhatók az igazgatósági és
titkársági irodák valamint két oktatóterem, a Stark és
Vágréti termek helyezkednek el.
A Vágréti János, békéscsabai festőművész nevét
viselő terem kisebb, 12 fős létszámú megbeszélések,
képzések, tréningek ideális helyszíne.
A Stark előadó, a békéscsabai szőlőnemesítőről
elnevezett terem 30-35 fős megbeszélések,
képzések, tréningek helyszíne.

A negyedik emeleten a Közösségi Művelődési
Szolgálat helységei találhatók, amelyek civil
szervezetek inkubációját, és önkéntes polgári
szervezeteket segítését szolgálják.

Az épület előtt, a Körös csatorna felől, a Körös-csatorna partján egy kajak-, kenukikötő terasz található. A
terasz 12 rattan asztallal, székekkel berendezhető, így a kávéház teraszaként vagy 50 fős rendezvényekre is
alkalmas helyszínként funkcionál.

A CSABAGYÖNGYE hangulatai
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