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Beszámoló a 2020-as évben végzett egyesületi munkáról 

 

A 2020-as évben végzett munkánkat nagyban befolyásolta a koronavírus járvány okozta helyzet, mely 

miatt programjaink legnagyobb részét nem tudtuk megvalósítani. Reményeink szerint ezeket a 2021-

es évben pótolni tudjuk a helyzet normalizálódásával.  

 

 

1, Február 4 (kedd)  

A Magyar Október Baráti Társasággal együtt emlékeztünk meg Mány Erzsébet és Farkas 

Mihály mártírhaláláról a Berényi úti temetőben. 

 

2, Február 18 (kedd), 14.30  

A „Békéscsaba 302” Szabadegyetem első előadása (Ugrai Gábor: Békéscsaba 100 évvel 

ezelőtt) zajlott a Békés Megyei Könyvtárban nagyszámú érdeklődő (diákok, pedagógusok és 

az egyesület tagjai) előtt.  

 

3, Március 3 (kedd), 15.00 Találkozó a Városháza előtt 

A 190 éve született Sztraka Ernőről emlékeztünk meg egy séta keretében a főtéren, melyet 

Mészáros Zsuzsanna alelnök vezetett. Ezt követően a Jókai Színház kulisszái mögé néztünk 

be Bojczán István idegenvezetésével.    

 

4, Március 5 (csütörtök), 14.30 

 Elnökségi ülést tartottunk, melyen a közgyűlés készítettük elő. 

  

5, Június 28 (hétfő), 11.00 

A kuláküldözés áldozatainak emléknapja alkalmából vettünk részt a városi megemlékezésen 

és koszorúztuk meg Molnár Sándor emléktábláját a Városházán. 

 

 

mailto:bekescsabaivarosvedo@gmail.com


6, Július 15 (szerda), 15.00. 

Emlékezzünk őseinkről! címmel kerestük fel a Ligeti katolikus temetőt, az izraelita temető 

és a zsinagógát. 

 

7, Július 21 (kedd) 

 Dr. Zsibrita Pált felterjesztettük Békéscsaba szlovákságáért kitüntetésre. 

 

8, Augusztus 2 (vasárnap)  

Megemlékezést tartottunk a 101. császári és királyi gyalogezred emlékműjénél a Szabadság 

téren, melyen Huszár Endre elnökségi tag mondott beszédet.  

 

9, Augusztus 12 (szerda) 

Emlékezzünk őseinkről! címmel a Berényi úti temetőt és a Református temető látogattuk 

meg.  

 

10, Szeptember 9 (szerda), 15.00  

Boczkó Dánielre emlékeztünk meg halálának 150. évfordulója alkalmából, itt Takács Péter 

tartott beszédet.     

 

11, Október 23 (péntek), 9.00 

Helytörténeti sétát tartottunk Békéscsaba 1956-os emlékei nyomában a belvárosban. 

  

12, November 4 (szerda)  

A Berényi úti temetőben emlékeztünk meg Mány Erzsébet, Farkas Mihály és Zsíros Mihály 

sírjánál.  

 

 

Egyebek: 

 

a,  A Nemzeti Panteon Alapítvány 1 millió forintos támogatásával 10 híres csabai sírját tudtuk 

felújítani. 

 

b, Idei évi közgyűlésünket online formában tartottuk meg.  

 

c, Az idei évtől kezdve minden Csabai Mérlegben két cikkben mutatjuk be Békéscsaba múltját.  



d, A www.behir.hu oldalon minden héten a 100 évvel ezelőtti csabai életet mutatjuk be a 

Körösvidék című helyi lap 1920-as számainak segítségével. Szerzők: Szalay Ágnes és Ugrai 

Gábor. 

 

e, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úr felkérésére részt veszünk a Körös Hotel helyén 

létesítendő park tervezésében. 

 

f, Opauszki Zoltán tanácsnok úr felkérésére részt veszünk a Gyula - Békéscsaba Térségi 

Turisztikai Desztináció Menedzsment munkájában.  

 

g, Fontosnak tartjuk, hogy programjainkon a helyi média (www.behir.hu, www.beol.hu, Békés 

Megyei Hírlap, Csabai Mérleg, 7.tv, Csaba TV) megjelenjen és tudósítson munkánkról.  

 

h, A Facebook csoportunkban (746 tag) folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot és az érdeklődőket 

programjainkról és számunkra fontos helytörténeti eseményekről.  

 

i, Instagram fiókunkat két fiatal városvédő működteti Tömő Ákos vezetésével, helytörténeti 

témákkal és tartalmakkal megtöltve.  

 

j, Kovács János sírkövessel újrafestettük Gyóni Géza belvárosi emléktábláját. 

 

 

 

 

Békéscsaba, 2020. december 30. 

 

 

          Ugrai Gábor 

                elnök 
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