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Tisztelt Közgyűlés!
Az idén ünnepeljük Szabó Magda (1917. október 5.-2007. november 19.) Kossuth-díjas és
kétszeres József Attila-díjas író, költő, műfordító születésének 100. évfordulóját.
Szabó Magda a debreceni emberek szívében különleges helyet foglal el, neve összeforrott
városunk szellemiségével. Szülővárosa iránt érzett meleg szeretete egész életművét végigkíséri,
alkotásainak fő témája, egyben inspirálója. Ahogyan az írónő mondta: „A haza, nyilván holtig,
mindig csak Debrecen."
Debrecenisége megnyilvánult mély kálvinizmusában is. Kötődése és kapcsolata a református
egyházzal nem csak spirituális volt, hiszen 1985-től öt éven át a Tiszántúli Református
Egyházkerület főgondnoka volt és zsinati világi alelnöki tisztséget töltött be, 1993-ban pedig a
Debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatták.
Munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. 1977-ben a város Debrecen Város
Díszpolgára címet adományozta számára, s megkapta a város kulcsait. Halála után tiszteletére
emlékszobát alakítottak ki egykori gimnáziumában.
Szabó Magda felbecsülhetetlen szellemi értéket hagyott hátra. Emlékének ápolása nekünk,
debrecenieknek az egyik legszebb kötelességünk.
Ezen gondolatok vezérelték Katona Gyula debreceni vállalkozót is, aki szándéknyilatkozata
szerint a városnak adományoz egy Szabó Magda szobrot azzal, hogy vállalja a szobor
elkészítésének költségét, valamint azt, hogy a szobrot az önkormányzatnak ajándékozza,
egyúttal lemond annak a tulajdonjogáról.
A szobor tervét E. Lakatos Aranka szobrászművész készítette el, akinek a nevéhez olyan
alkotások fűződnek, mint a Tóth Árpád szobor a költőről elnevezett gimnázium előtt, a II.
világháború debreceni hősi halottainak emlékműve, Dr. Endes Pongrác és Semmelweis Ignác
mellszobra.
A Szabó Magda szobor az életnagyságúnál kissé nagyobb zsánerszobor. A figura egy zöld
gránit pad jobb oldalán ül, lábait keresztbe téve, eleganciát sugározva. A padot két oldalról
stilizált, szecessziós vonalvezetésű macskaforma zárja le. A szobor jobb karja az ölében, a
másik a test baloldalán lévő könyvön pihen. A szobor az írónőt a 60-as éveiben ábrázolja, szeme
mosolygós, arckifejezése barátságos. A figura anyaga bronz, a pad zöld gránit, a talapzat bazalt.
A kompozíció 30 cm-es talapzatára a következő felirat kerül: „Szabó Magda születésének 100.
évfordulója alkalmából Katona Gyula debreceni polgár adományából állíttatta Debrecen Város
Önkormányzata. 2017”
Az Önkormányzat a szoborkompozíció elhelyezéséhez szükséges további költségek
finanszírozását vállalja maximum 5 millió Ft erejéig, amely az alábbiakat tartalmazza:
a szoborkompozíció gránit padjának költsége, a szobor alapozási, műszaki, technikai költségei.
Az összeg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. cím 5.2.102. alcímen rendelkezésre áll.
Tekintettel arra, hogy Szabó Magda életében nagy jelentősége volt a Nagytemplomnak, a
szobor felállításának tervezett helye a Kossuth tér, azon belül is a szökőkúthoz közelebb eső
tér beöblösödése. A szobor gyakorlatilag a Nagytemplomra néz.
A szobor avatásának tervezett időpontja 2017. október 5-e, az írónő születésnapja.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 109. § (1) bekezdése értelmében a művészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről a település önkormányzatának
képviselőtestülete dönt és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. A Törvény 109. § (2)
bekezdése szerint a döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt
kell beszerezni.
Az Önkormányzat a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot kérte fel a szakvélemény elkészítésére. A szakvélemény -, amely
megtekinthető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán
(Debrecen, Kálvin tér 11. 116.sz. iroda) -, a szobor megvalósítását és elhelyezését támogatja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére és a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontja, valamint az
1991. évi XX. törvény 109. § (1) és (2) bekezdése alapján, a MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakértői véleményére figyelemmel
1./ Katona Gyula debreceni polgár adományából Szabó Magda írónő születésének 100.
évfordulójára szoborkompozíciót helyez el Debrecenben a Kossuth tér területén, a 8525 hrsz-ú
ingatlanon, az E. Lakatos Aranka szobrászművész által benyújtott terv szerint.
2./ Elfogadja a szobor talapzatán elhelyezésre kerülő alábbi szöveget:
„Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából Katona Gyula debreceni polgár
adományából állíttatta Debrecen Város Önkormányzata. 2017”
3./ Biztosítja az 1./ pont szerinti szoborkompozíció felállításához szükséges költséget maximum bruttó 5.000.000 Ft erejéig - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.
évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 5. cím 5.2.102.
alcím „Szabó Magda írónő születésének 100. évfordulójára állítandó szobor költsége”
előirányzat terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Pénzügyi Osztály vezetője
4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a szükséges megállapodások előkészítésére, és
felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a megállapodás előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője
a megállapodás aláírásáért: a polgármester

5./ Felkéri a Városépítési Osztály vezetőjét a szoborkompozíció közterületi elhelyezéséhez
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Városépítési Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. augusztus 24.
Dr. Papp László
polgármester

