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Tisztelt Közgyűlés!
Minden település és közösség történelmében vannak olyan kulturális hagyományok, amelyeket
polgárai magukénak éreznek, és megőrzendő értéknek tartanak.
Városunkban a zenei élet több évszázados múltra tekint vissza, jelentős hagyományokkal
rendelkezik, hiszen a Református Kollégium sokoldalú professzora, Maróthi György 1739-ben
alapította a ma is élő, sok dicsőséget megélt Debreceni Református Kollégiumi Kántust. A több
évszázados zenei hagyományok alapozták meg a nemzetközi hírnévnek örvendő Bartók Béla
Nemzetközi Kórusverseny létrejöttét is. Debrecenben kiterjedt kórusélet működik gazdag
palettával, megerősítve Kodály Zoltán azon gondolatát, amely szerint „mélyebb zenei
műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, a
kiváltságosok dolga. Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb
hangszer lehet csak általános, a sokakra kiterjedő zenekultúra termőtalaja.” Ez az alapelv lett a
forrása csodálatos kórusműveinek is.
A debreceni vegyeskarok közül különösen a Czövek Lajos karnagy által 1950-ben alapított
Maróthi György Pedagóguskórus (a továbbiakban: Kórus) emelkedik ki kórusművészetével.
Czövek Lajos (1918-2008) karnagy, népdalgyűjtő, főiskolai tanár a város zenei életének
egyik meghatározó alakja volt. Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
középiskolai ének-, zenetanár és karvezetőképző szakán végezte. A diploma megszerzését
követően a karcagi gimnázium, majd a debreceni Tanítóképző Intézet énektanára. A Maróthi
György Kórus és a Debreceni Népi Együttes karnagya, a KÓTA Hajdú-Bihar megyei titkára
volt. Zeneszerzőként zsoltár és népdalfeldolgozásokat komponált kórusra és népi zenekarra.
Munkásságáért megkapta Debrecen Város Csokonai-díját, életművéért pedig a Magyar
Köztársaság Lovagkeresztje kitüntetést. 2008. február 11-én hunyt el.
A Karnagy úr tiszteletére és emlékére domborműves emléktábla elhelyezését kezdeményezték
a Kórus egykori tagjai. Az emléktábla tervezett helye a karnagy egykori lakóházának, a
Debrecen, Arany J. u. 20. szám alatti társasház homlokzata. A társasház lakói az emléktábla
elhelyezését támogatják. Az E. Lakatos Aranka szobrászművész által készített dombormű
Czövek Lajos portréját ábrázolja. A domborműves emléktábla anyaga jura mészkő, 80 x 60 cm
nagyságú, a bronzból készült portré mérete 40 x 30 cm.
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Az emléktábla elkészítésének és elhelyezésének teljes költségét a Kórus egykori tagjai
vállalják, pénzügyi támogatást önkormányzatunktól nem igényelnek.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-sa
értelmében a művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséről a település önkormányzatának képviselőtestülete dönt és gondoskodik
fenntartásáról és felújításáról. A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan
szakvéleményt kell beszerezni. Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti
alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselőtestülete - szakvélemény kikérésével - védeni
köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van.
Önkormányzatunk a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel a
szakvélemény elkészítésére. A szakvélemény – amely megtekinthető DMJV Polgármesteri
Hivatalának Kulturális Osztályán (Debrecen, Kálvin tér 11. 116.sz. iroda) - az emléktábla
megvalósítását és elhelyezését támogatja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8.
pontja, valamint az 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján, a MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakértői véleményére figyelemmel
1./ támogatja Czövek Lajos karnagy domborműves emléktáblájának elhelyezését a 9151 hrszú, a valóságban 4025 Debrecen, Arany J. u. 20. szám alatti épület falán, E. Lakatos Aranka
szobrászművész tervei szerint.
2./ Elfogadja az emléktáblára kerülő alábbi szöveget:
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3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos további
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. március 11.
Szentei Tamás
osztályvezető

