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Csendesül...
HÁBORÚ – MELLETTÜNK, FELETTÜNK ÉS BENNÜNK

Már hetek óta zajlik a szomszédságunkban a háború. A legtöbbünket 
váratlanul érte a kitörése, a háttérben meghúzódó, sok évtizedes feszült-
ségről inkább csak a térséggel foglalkozó szakemberek tudtak. A hábo-
rú céljáról azonban az ő véleményük is megoszlik, ahogy arról is, hogy az 
érintett felek miben mondanak igazat és miben nem, és hogy mikor és 
kinek a győzelmével fog véget érni.

Talán meglepő, de a Biblia is ír egy küzdelemről: „Ezután háború tá-
madt a mennyben: Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a 
sárkány is harcra kelt angyalaival együtt.” (Jelenések 12:7) Ez a harc év-
ezredekre nyúlik vissza, és bár a szemeink elől rejtve zajlik, érzékeljük 
a következményeit: a szenvedést, a fájdalmakat, a betegségeket és a ha-
lált, amelyek körülvesznek minket; és a lelki küzdelmeket, amiket ben-
nünk okoz. A sárkány – Sátán – az agresszor, a vádoló, és vele szemben 
küzd Krisztus. A háború tétje: tisztázni, hogy mi az igazság: Isten sze-
rető és irgalmas, amilyennek Jézus is bemutatta őt, vagy olyan, amilyen-
nek Sátán állítja: kemény, büntető, rideg. Egy dolog biztos: végül Isten 
fog győzni, nem az erőszak és a megfélemlítés, hanem a szeretet és az 
igazság hatalmával. Ön mit gondol egy ilyen háborúról? Kinek az olda-
lán foglalna állást? 

Simon Csaba, lelkipásztor 

Csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztése Békésen
Békés Város Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzati Hiva-
tallal konzorciumban pályázatot nyújtott be a „Települési környezet-
védelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú 
pályázati felhívás keretében „Békés, csapadékvíz-elvezetés kialakí-
tása III. ütem” címmel, mely pályázat 100%-os támogatás intenzitás 
mellett 571,5 millió Ft támogatást nyert el.

Békés Városban az elmúlt években egy nagyléptékű fejlesztés in-
dult el a városi csapadékvíz-elvezető rendszer tekintetében.
A Vízgyűjtőgazdálkodási Terv alapelveit fi gyelembe véve a városban 
cél a helyben keletkezett csapadék helyben tartása. Az elmúlt évek-
ben Európai Uniós források segítségével megvalósult első két ütem 
és a jelenlegi harmadik ütem eredményeként csökken a városban 
a belvíz veszélyeztetettség illetve javul a környezeti állapot a beruhá-
zás által érintett területeken.

A fejlesztés első ütemének keretei között 2017-2018-ban mintegy 
150 millió forint értékben valósult meg Dánfokon, a Keserű soron, 
a Dózsa György, a Tárház és a Nevelő utcákban csapadékvíz-csa-
tornák létesítése, felújítása, mindösszesen 3837 méter hosszban. 
(TOP-2.1.3-15-BS1-2016-0002)

A második ütem keretén belül 2019-2020-ban mintegy 378 mil-
lió forintos költségvetésből egy, az előző ütemnél nagyobb lépté-
kű fejlesztés valósult meg. Csapadékvíz-csatornákat létesített és 
újított föl az Önkormányzat Fonó, Kereszt, Babilon, Kalászsor ut-
cákban 5.945 fm hosszban, megvalósult a Décserikerti csator-
nák és a Malomasszonykerti csatorna rekonstrukciója, valamint a 
Cigányvízláda és a Puskaporos kotrása. A projekt hatásaként a ko-
rábban szennyezett és funkció nélküli Puskaporos tó átalakult re-
kreációs tevékenységek végzésére is alkalmas közterületté, amit 
horgászok és pihenni vágyók is használatba vettek. (TOP-2.1.3-16-
BS1-2017-00011)

Jelen, harmadik ütem keretén belül (TOP-2.1.3-16-BS1-2021- 
00050) a város négy területén valósulnak meg csapadékcsatorna 
építések és felújítások:
1. rész: Jámbor utca, Kispince utca, Kürt utca, Nyíri utca, Tűzkő ut-
ca, Bocskai utca, Kasza utca, Új utca
2. rész: Hídvégi utca, Bethlen utca, Damjanich utca, Posta utca, Me-
zey utca
3. rész: Bólyai utca, Szamos utca, Hargita utca, Szabó Dezső utca, 
Tátra utca, Mátra utca, Szegedi Károly utca, Körösi Csoma Sándor 
utca, Vág utca, Telep utca, Asztalos utca
4. rész: Hunyadi utca, Csokonai utca, Toldi utca, Zrínyi utca, Kölcsey 
utca, Mikes Kelemen utca, Kinizsi utca, Gyöngy utca, Egyenes utca, 
Bercsényi utca, Kalászsor utca.

A projektben összesen 14 870 fm földmedrű és 2 405 fm zárt csa-
torna, azaz összesen 17 275 fm csatorna készül el.

A projekt Európai Uniós támogatás 
segítségével, a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.
Projekt címe: Békés,
csapadékvíz elvezetés
kialakítása III. ütem 
Projekt azonosító: TOP-
2.1.3-16-BS1-2021-00050
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Lakodalmak, családi
és céges rendezvények
lebonyolítása 100 főig. 

NAPI MENÜ rendelés,
támogatott szociális étkeztetés!

+36 70/630-56-30

TÁMOGATOTT SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
házhozszállítással már 760 Ft-tól!

Nagyház Pince Borozó 
Békés, Széchenyi tér 6. +36 30/322-24-24

Látogasson el hozzánk! Legyen a vendégünk! 
Önt is szeretettel várja a Borozó személyzete.

Sültes tálak, hidegtálak készítése és kiszállítása
a hét minden napján! HÉTVÉGÉN IS!


