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A saroképület Békéscsaba történelmi belvárosában,
várostörténeti épületekkel körülhatárolt épületek
szomszédságában van, mellette az evangélikus kis és
nagytemplomok, mellettük a klasszicizáló, romantikus
stílusban épült lelkészi lakások és hivatal. A tér másik oldalán
a kétemeletes evangélikus gimnázium (Rudolf főgimnázium).

A tervezett épület helyén nyitotta meg 1812-ben Hamaliár
György gyógyszerész Csaba első patikáját, amely környezete
meghatározó épülete volt. Mellette van az 1893-ban felépült
L alaprajzú kétszintes algimnázium.

A műemlékként nyílvántartott patika egyszerű klasszicista
épület nyugodt homlokzatával a tér értékes alkotóeleme volt,
de az épületet, 1962-ben egy tollvonással eltüntették,
lebontották. Helyére szocreál stílusban egy kétszintes
szakmunkásképző iskola épült, környezetében egyedül állóan
lapostetővel, mely kevéssé illeszkedett a tér, és a Baross utca
polgárházainak hangulatába.

Az egykori algimnáziumi szárnyát felújították, abban alsó
tagozatos 1-4 osztályos általános iskola indult. Mellette, a
felújítás előtt álló lapostetős szárnyban óvoda lett
elhelyezve. A hely szükösnek bizonyult és a környezetidegen
lapostetős épületre egy új szintet építettek, mellyel a már
harmonikusan illeszkedik környezetébe.

Continental üzemi épület
Vác, Rádi út

A Kormány a Modern Városok Program keretében támogatta a
békéscsabai nyomdaipari képzés fejlesztését.
Ennek keretében "Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont"
került kialakítására a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-
Györgyi Albert Szakközépiskolája bázisán került sor, melynek
célja a helyi nyomdaipari szakképzés bővítése  és nyomdaipari
duális képzés modelljének megvalósítása.
A projekt az alábbi elemek megvalósítását célozza:

 1. Nyomdaipari tanműhely bővítése és fejlesztése
 2  Kollégium fejlesztése a Békéscsabai Nyomdaipari Tudás
       és Képzőközpontban
 3. Nyomdaipari duális képzés modelljének kidolgozása

2020-ban megvalósításra került 1500 m2-en a nyomdaipar
szinte teljes keresztmetszetét magába foglaló 10 féle
hagyományos és digitális nyomdaipari technikát is magába
foglaló szaktantermek és tanműhelyek, melyek a
legkorszerűbb eszközökkel lettek felszerelve.
A projekt részeként megvalósult továbbá  egy 45 szobás
kollégium, 2 és 3 ágyas, saját vizesblokkos szobákkal, 108 fő
részére.

2014-ben elindult üzemi fejlesztés, melyen belül 2020-ig a
közel 8 hektáros területen, 5 ütemben megvalósult 4 önálló
üzemrész, logisztikai csarnokok (magasraktárak), új irodaház
és szociális épület közel 30.000 m2-en, továbbá technológiai
és infrastrukturális fejlesztések.


