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Egyesületünk életében sajnálatos esemény történt, 2010 januárjában elhunyt 
Labossa Gusztáv, aki 12 éven át tevékenykedett egyesületünk elnökeként. A 
városvédő munkát értő és azt szívügyének tekintő vezetőt veszítettünk el 
személyében. Időt és fáradságot nem kímélve dolgozott, irányította és vezette az 
egyesületet, valamint alakított ki kapcsolatokat, jó együttműködést városi és 
országos civil szervezetekkel, a helyi önkormányzattal. E helyen is őszinte 
tisztelettel ismerjük el eredményes tevékenységét és adózunk emlékének. 
 
A jelenlegi elnökség megválasztására 2010. március 30-án került sor. 
Elnökségünk elhatározta, hogy az eddigi munkára, eredményekre alapozva, a 
kialakított működési rendet, hagyományokat megőrizve folytatja tevékenységét. 
 
Fontosnak tartjuk, hogy tagságunk létszáma növekedjen, hogy minél többen 
vegyenek részt rendezvényeinken és fejtsék ki véleményüket azokban a 
témákban, kérdésekben, amelyekben egyesületi véleményt, állásfoglalást tartunk 
szükségesnek kialakítani. Törekednünk kell arra, hogy minél jobban 
megismerjük városunk lakóinak véleményét, hogy állásfoglalásainkban, 
kezdeményezéseinkben a többségi akarat és elképzelés tükröződjön.  
 
A kapcsolatteremtés széles lehetőségét kínálja az Internet. Ezért is döntöttük el, 
hogy egy új arculatot mutató, interaktív honlapot hozunk létre (amiben tagok és 
nem tagok egyaránt részt vehetnek), ahol egyrészt sok információt tudunk 
közzétenni, másrészt bárki kifejtheti véleményét, megjegyzését az olvasottakkal 
kapcsolatban. A fiatalok, a fiatalabb korosztály már ezt a kommunikációs módot 
alkalmazza, kedveli és így könnyebben tudjuk őket bevonni a városvédő 
munkába, ami az egyesület jövője érdekében feltétlenül szükséges. 
Ma még nem mindenki rendelkezik ezzel a lehetőséggel, ezért a hagyományos 
formákat is megtartjuk (egyesületi és ügyeleti napok, nyomtatott formában 
eljuttatott információk). 
Az eredményes munkához elengedhetetlen az együttműködés Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. 2010 júliusában keret megállapodást 
kötöttünk, amely alapján a városfejlesztési, felújítási elképzelésekről 
információt kaphatunk, meghívásokat a kapcsolódó fórumokra, egyeztetésekre. 
Ennek melléklete a közművelődési megállapodás, amely alapján anyagi 
támogatást is kapunk az általunk szervezett megemlékezésekhez (az új 
városvezetés is elfogadta a megállapodást). 
 



 

Egyesületünk célkitűzéseinek megvalósításához – feladatainkat tematizálva – 
négy bizottság felállítását határoztuk el: 
 

 Épület, környezetvédelmi és fejlesztési Bizottság 
Elnök: Hidegkuti László alelnök 
 

 Kulturális és hagyományőrző Bizottság 
Elnök: Dr. Bene János alelnök 
 

 Oktatási, tudományos és tájékoztatási Bizottság 
Elnök: Cservenyák Katalin elnökségi tag 
 

 Programtervezési és szervezeti kapcsolatok Bizottsága 
Elnök: Hudivók Róbert elnökségi tag 

 
A bizottságok megalakultak több – kevesebb taggal, bővítésük folyamatban van. 
Fő feladatuk, hogy saját területükön foglalkozzanak az aktuális eseményekkel, 
elnökségi döntéseket készítsenek elő, segítsék megalapozott állásfoglalások 
kialakítását, kezdeményezésekkel éljenek. 
 
Jelentősen átalakult és átalakulóban van a városközpont illetve városrészek, új 
arculatok jelennek meg, változik a közlekedés. A változások sok lakost 
érintenek, illetve foglalkoztatnak. Ezért nagyobb hangsúlyt kap a 
városfejlesztéssel, felújítással kapcsolatos véleménynyilvánító, kezdeményező 
tevékenységünk. 
A Hősök tere átalakításával, felújításával kapcsolatban írásban juttattuk el 
véleményünket az előző Önkormányzat polgármesterének és kifejtettük 
álláspontunkat a jelenlegi Önkormányzat által szervezett egyeztetésen 
ugyanebben a témában. 
A múlt év őszén az új Önkormányzat polgármesterének küldtük meg 
véleményünket, kezdeményezéseinket több kérdésben. Kezdeményeztük a 
lemezszökőkút elbontását (ezek az anyagok honlapunkon a „Szerintünk…” 
címszó alatt olvashatók). 
 
Jó a megjelenésünk a médiában, több lehetőséget kaptunk helyi televízióban, 
rádióban a bemutatkozásra, cikkek jelentek meg a Kelet-Magyarországban, 
Nyíregyházi Naplóban. 
 
Saját szervezésű programjaink színvonalasak voltak, az eddig kialakult 
hagyományokat követtük. Részt vettünk a társ civilszervezetek rendezvényein, 
önkormányzati ünnepségeken, megemlékezéseken, koszorúzásokon. 
 



 

Tartalmas programmal láttuk vendégül a szarvasi városvédőket és további 
együttműködésben állapodtunk meg. 
Nagy érdeklődés kísérte a Málenkij robot című kötet bemutatóját. Az 
Önkormányzat támogatásával és egyesületi önerővel újra nyomtattuk Dr. 
Margócsy József Utcák, terek, emléktáblák… című nagysikerű sorozatának első 
kötetét. 
 
Kevésbé volt rendszeres az egyesületi napok megtartása, nem folytatódott a 
Beszélgessünk városunkról… korábban elindított programunk.  
 
Összességében aktívnak ítélhető meg az egyesület tevékenysége, különösen a 
városfejlesztés, felújítás, valamint a honlap kialakítás, működtetés és a média 
területén. 
 
A 2010-es NCA pályázati támogatás bútorra kért részéből és saját korábbi 
megtakarításainkból átrendeztük az irodát: új székeket vásároltunk, asztalokat, 
szekrénysort csináltattunk, így kiadványaink is hozzáférhető helyen tárolhatók, 
irataink és informatikai eszközeink is hozzáférhetők. Kisebb rendezvényekhez, 
az elnökségi és bizottsági ülésekhez kulturált körülmények teremtődtek az 
irodában. 
 
Az egyesület gazdálkodása, a könyvelés, a pénzforgalom lebonyolítása, nyomon 
követése egyre bonyolultabb lett és sok a jogszabályi változás. Gazdasági vezető 
helyett gazdasági felelőst jelöltünk ki az elnökségből Almássy Lászlóné 
személyében. Részünkről ő tartja a kapcsolatot a könyvelő irodával és vezeti a 
pénztárkönyvet. A könyveléssel és minden bevallási, jelentési kötelezettséggel a 
Reál-Profit Kft-t bíztuk meg. A Kft díjmentesen vállalta az ezzel járó munkát, e 
helyen és ez alkalomból is köszönjük segítségüket, támogatásukat. 
 
Elnökségi ülést 2–3 hetente tartottunk a múlt év végéig, ahol nemcsak 
döntéseket hoztunk, hanem elosztottuk a soron következő feladatokat, teendőket 
is (ebben az évben havi egy ülést tervezünk). A bizottságokban is elkezdődött a 
munka, ami egyesületi tagokat aktivizál. 
 
Legfontosabb feladataink: 
 

 El kell érnünk, hogy minél több egyesületi tag kapcsolódjon be a 
munkába, személyes részvétellel, vagy a honlapunk adta lehetőségen 
keresztül (2011. évre egyesületi naptárban meghatároztuk az egyesületi 
napokat, negyedévenként a Beszélgessünk városunkról sorozatot, saját 
megemlékezéseink is jelölve vannak. Minden szerdán 15–18 óra között, 
ha nincs saját rendezvényünk ügyeleti napot tartunk az irodánkban). 

 



 

 Fiatalok bevonása az egyesületi munkába. A jövőben szorosabb 
kapcsolatot kel kialakítani a városi általános és középiskolákkal. Ifjúsági 
Tagozat létrehozásával segíthetnénk egy aktívabb folyamat elindítását. 
Ezt a célt szolgálta a középiskolásoknak kiírt szónoki verseny az 1848/49-
es szabadságharc méltatására, amit a ’48-as sírkertben mondhat el a 
győztes a megemlékezésen (ebben az évben már volt két színvonalas 
pályázat). Ugyancsak ezt a célt szolgálja, hogy az október 6.-i 
megemlékezésen évente más középiskola adja a szónokot, a versmondót 
és az Aradi vértanukra virággal emlékező tanulókat. 

 
 A honlapunk folyamatos feltöltése. A műemlékekről és a helyileg védett 

épületekről kerüljenek fel fényképek leírással együtt. A különböző 
témákban összegyűjtött vélemények, észrevételek, megjegyzések alapján 
alakítsunk elnökségi véleményt és azt küldjük meg az illetékeseknek. 

 
 Folytassuk a Városvédő Füzetek sorozatot (jelenleg a Nyírvíz palotáról 

szóló van előkészítés alatt). 
 

 Adjunk ki legalább negyedévente Egyesületi Híradót. 
 

 Készítsük elő a városvédelem területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
személy, szervezet, intézmény tevékenységét elismerő díj alapítását. 

 
 Szervezzünk városszépítő akciót az egyesületi tagok számára, amihez 

csatlakozhatnak más személyek, szervezetek, intézmények. 
 

Végezetül megköszönöm mindenkinek, aki részt vett rendezvényeinken, 
támogatta egyesületünk működését, aktivitásával elősegítette feladataink 
megvalósítását. Köszönöm az elnökség tagjainak a fáradságot és időt nem 
kímélő tevékenységét, munkáját. 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót vitassa meg, tegyenek 
észrevételeket, javaslatokat és a beszámolót fogadja el. 
 
Mellékletek: 
 
 Közhasznúsági jelentés 
 2010. évi programok, események 
 2011. évre tervezett programok események 
 A bizottságok névsora 

 
Békési Elemér 

elnök 


