
Tisztelt Képviselő! 
 
Június 27-én csütörtökön a következő testületi ülésen dönthet majd ön is arról, hogy mire 
nevezzék át a Károlyi Mihály utcát, melyet az Országgyűlés által korábban hozott törvény 
értelmében meg kell tenniük. (A rendelkezés szerint minden utcanevet, amelyet emlékeztet 
a XX. századi önkényuralmi diktatúrákra, át kell nevezni.) 
 
A Tiszakécske Blog már februárban foglalkozott a kérdéssel. Akkor szerkesztőségünk 
javaslatokkal is élt olvasóink felé, hogy kinyilváníthassák véleményüket a táblacserékről. 
 
Ezen levelünkkel szeretnénk önnek is felhívni a figyelmét javaslatainkra, amelyeket kérünk, a 
következő testületi ülésen vitassanak át képviselőtársaival. 
 
Elsőként szerénytelenül magunkat javasolnánk utcanévnek, javasoljuk, hogy a Károlyi Mihály 
utcát nevezzék át Tiszakécske Blog utcára. Véleményünk szerint ez az országosan is egyedüli 
utcanév választás pozitív színben tüntetné fel Tiszakécskét a blogszférában, vélhetőleg hírértéke 
is lenne, amely szintén pozitív színben tüntetné fel szeretett városunkat. Továbbá a város 
kifejezné ezzel elkötelezettségét a vélemény és szólásszabadság mellett is. Kérjük, a június 27-i 
testületi ülésen mérlegelje a Tiszakécske Blog utca elnevezést, indítványozza, hogy legalább 
szavazásra bocsáttassák, és amennyiben úgy érzi, támogassa törekvésünket! 
 
Amennyiben úgy véli, nem megfelelő blogunk az utcanév táblára kerüléshez, van még néhány 
javaslatunk. 
 
Íme: 
Okos Gyula utca, Dr. Károssy Gyula utca, Bagó Bertalan utca, Jánosi Sándor utca, (valamint 
javasoltuk a Gémes Mihály utcát is, amelyről azóta kiderült, hogy már van ilyen) továbbá 
Október 27-e utca, Lübbecke utca, Gyimesfelsőlok utca, Boldog falu utca, Régi idők focija 
utca valamint Kécske és Vidéke utca. (Levelünk végén bővebben is bemutatjuk a 
felsoroltakat.) 
 
Ezekről a javaslatokról megszondáztattuk olvasóinkat is. Első körben így szavaztak: (egy-egy 
olvasó több lehetőséget is jelölhetett, ezért nem jön ki a 100% pontosan. A szavazást itt találja: 
http://tiszakecske.blog.hu/2013/02/28/egy_kilometer_kommunizmus_tiszakecsken ) 
Dr. Károssy Gyula utca 22%  
Tiszakécske Blog utca 19%  
Gémes Mihály utca 13%  
Október 27-e utca 11%  
Bagó Bertalan utca 6%  
Okos Gyula utca 5%  
Jánosi Sándor utca 5%  
Gyimesfelsőlok utca 5%  
Boldog falu utca 5%  
Régi idők focija utca 3%  
Kécske és Vidéke utca 3%  
Lübbecke utca 2%  
 

http://tiszakecske.blog.hu/2013/02/28/egy_kilometer_kommunizmus_tiszakecsken�


Miután szembesültünk azzal, hogy Gémes Mihály utca már van, új szavazást hirdettünk. Itt a 
legnépszerűbb utcaneveket versenyeztettük meg újra. Gémes Mihály nevét azért hagytuk bent, 
mert úgy voltunk vele: amennyiben a Frankel Leó utca nevét is lecserélik, megfontolandó lenne a 
plébános nevéről elnevezett utcával „meghosszabbítani” azt.  
 
 
A második forduló eredményei ezek lettek: 
(A szavazást itt találja: 
http://tiszakecske.blog.hu/2013/03/06/mi_a_kozos_a_mediterran_negyedben_es_a_gemes
_mihaly_utcaban ) 
Dr. Károssy Gyula utca 39%  
Tiszakécske Blog utca 29%  
Vegye fel a Frankel Leó utca a hozzá közel eső Gémes Mihály utca nevét 21%  
Október 27-e utca 11%  
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő!  
 
Kérjük, a június 27-i testületi ülésen mérlegelje ön is fentebbi javaslatainkat, és amennyiben úgy 
érzi, bármelyik ötletünk méltó lehetne a Károlyi Mihály utca új nevére, támogassa azt.  
 
 
Tisztelettel és köszönettel, a Tiszakécske Blog szerkesztői nevében:  
 
Hegedűs Márk  
Újságíró  
Tiszakécske Blog alapító  
 

2013. 06.25.  
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Javaslatink bővebb kifejtése: 

Gémes Mihály utca 
(1911-2003) Római katolikus plébános 
Gémes Mihályt 1935-ban szentelték pappá Vácott, volt káplán Csongrádon, adminisztrátor 
Tápiószentmártonba, Cegléden hitoktató, szolgálat Kecskeméten, Lajosmizsén és 
Tömörkényben is. 1950-ben került Tiszakécskére. Az 1956-os sortűz alkalmával menedékül 
megnyitotta a tömeg előtt a templomot, maga is kötözte, ápolta a sebesülteket. 1993-tól 
Tiszakécske díszpolgára. 2001-ben a Magyar Köztatársasági Érdemrend lovagkeresztjével 
tüntette ki Mádl Ferenc köztársasági elnök. 2003-ban hunyt el. Emlékét szobor őrzi a 
tiszakécskei római katolikus templom mellett. 

Okos Gyula utca 
(1887-1958) Református lelkész, író 
1910-11 között Ókécskén helyettes lelkész, 1918-1953 rendes lelkész. 
Több egyesületnek elnöke, megalapítója. A község lakosságáért sokat tett, fontos volt 
számára a településen élők életszínvonalának javítása. Ápolta a település hagyományát, 
őrizte és gondozta a Szabolcska Mihály emléket. 1939-ban az ő kezdeményezésére emeltek 
szobrot Szabolcskának. Szoros barátság fűzte Ravasz László püspökhöz, mely kapcsolatból 
szállóige is született: a püspök mondta – „olyan okos vagy te Gyula, amilyen ravasz én”. 
Tiszakécskén hunyt el, sírja a református temetőben van. 

Dr. Károssy Gyula utca 
(1942-2007) Gyermek- és körzeti orvos, önkormányzati képviselő 
Tiszakécske szeretett és elismert orvosa. 1996-ban megkapta Tiszakécske önkormányzatától 
az Egészségügyi és Szociális díjat. 2007-ben hunyt el. 

Bagó Bertalan 
(1932-1991) Festőművész 
1932-ben született Ókécskén. A Budapesti Tanárképző Főiskolán tanult. 1955-től 
Balatonbogláron élt, a helyi általános iskolában végzett művészetpedagógiai tevékenységet. 
Kiállításai voltak Nagyatádon, Lakiteleken, Tiszakécskén, Budapesten, Balatonbogláron, 
Kecskeméten, és Kaposváron is. 1991-ben itt is halt meg. Több mint húsz képe a város 
tulajdonában van (pl.: "Bögi harangláb", "Kécskei buszmegálló"). 
 
Jánosi Sándor 
(1927-1982) Festőművész 
Újkécskén született, 1927-ben. Elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát, 1957-től Csepelen volt 
rajztanár. 1982-ben a tiszakécski művésztelepen hunyt el. Mintegy tizenöt képe a város 
tulajdonában van (pl.: a "Megáradt Tisza" és a "Kécskei udvar"). 

Október 27-e utca 
Az 1956. október 27-én az mintegy ezer fős, himnuszt éneklő tömegbe több sorozatban 
lőttek repülőről. 17-en meghaltak, 110-en megsérültek. Nem sokon múlott az sem, hogy a 
tanácsháza nem borult lángba - derül ki Kovács Miklós kékfestőmester visszaemlékezéséből. 
A halottak emlékét a Szent Imre téren található emlékmű őrzi, ahol minden évben tartanak 
megemlékezéseket. 

http://tiszakecske.blog.hu/2012/10/27/1956-ban_majdnem_langolt_a_tanacshaza�


Lübbecke utca 
Tiszakécske németországi testvérvárosa. A Tiszakecske.hu azt írja: "néhány sportszerető 
embernek köszönhető" a kapcsolat, amely "az évek során egymás gazdasági, kulturális 
helyzetének megismerésén kívül városainkban a tapasztalatok átadására is sor került (...) 
városaink polgárai, egyesületei, civil szervezetei között, a sport, a kultúra, az oktatás, a 
gazdaság valamint az idegenforgalom területén." A Tisza partján lévő Európa faluban áll "a 
német Lübbecke ház (...) mely híven tükrözi a két település együttes erejét" - olvasható 
szintén a város honlapján. 

Gyimesfelsőlok utca 
Tiszakécske erdélyi testvértelepülése. A Tiszakecske.hu azt írja: "kezdetben a két település 
önkormányzata került kapcsolatba egymással, majd (...) hamarosan kapcsolat jött létre az 
iskolák, majd a népzene, néptánc, kézművesség, festészet művelői között is." A település 
polgármestere, Timár Zsombor László a Tiszakécske Blogtól tudta meg, hogy a tiszakécskei 
városházára is kikerült a székelyek lobogója. Akkor köszönetet mondott és azt mondta "jól 
eső érzés hallani, hogy a testvértelepülésünk is szolidaritást vállal." 

Boldog falu utca 
Móricz Zsigmond 1935 novemberében az ókécskei Gazdasági Egyesület elnökének, Szendrei 
László meghívásának eleget téve érkezett Ókécskére. Tiszteletére vacsorát rendeztek. Móricz 
Boldog falu címmel írt riportot a Pesi Naplóban, amelyben példaként állította az ország népe 
elé Ókécskét - írja a mariaorszaga.hu portál. Móricz vendégeskedésének emlékét emléktábla 
őrzi a Szendrei-házon, amely ma iskolaként működik. 

Régi idők focija utca 
Tiszakécske sportsikereinek egyike az 1996-97- NBII-es szezon megnyerése, majd az 1997-98-
as NB1-es szereplés. A csapat tagjai voltak - a teljesség igénye nélkül - Balla Mihály, Balla 
László, Zováth János, Maczkó Gábor, Bánföldi Zoltán. A Régi idők focija a vele azonos c. film 
miatt is érdemes lehetne utcanévnek. 

Kécske és Vidéke utca 
A legelső kécskei sajtótermék. Az első száma 1890 szeptemberében jelent meg. A lap egy 
évig sem működött, majd hét évig szünetelt. Végül 1898 októberétől a következő év 
januárjáig újra megjelent, majd ismét megszűnt. A lapból fennmaradt példányokat az 
Országos Széchényi Könyvtár őrzi, néhány lapszám fénymásolatát a városi könyvtárban is 
meg lehet nézni. 

Tiszakécske Blog utca 
Végül magunkat ajánljuk. Ilyen még úgy sincs az országban! Az Index.hu-ról parkot neveztek 
el, blogról, internetes újságról utcát még sehol. Véleményünk szerint a Tiszakécske Blog 
méltón képviseli a függetlenséget és a szólásszabadságot a városban. 2006-ban indultunk, 
megszűnésünket nem tervezzük. 
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