JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 18ai ünnepi üléséről
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
ülésterme
Jelen vannak:
1. Dr. Kálmán András
2. Almási Zsolt
3. Barányi Albert
4. Dávid Béla
5. Dr. Gyöngyösi Pál
6. Huszti József
7. Illéssy István
8. Kecskés Rózsa
9. Kerekes Judit
10. Kismoni László
11. Mlinkó Pál
12. Pók Ferenc
13. Rohonczi Sándor
14. Selyem József
15. Dr. Sipos János
16. Somogyi György
17. Szántó Péter
18. Szekeres György
19. Vass János

képviselők

Igazoltan távol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antal Lajos
Cserna Gábor
Dr. Dorkota Lajos
Kiss András
Dr. Ragó Pál
Szász Antal
Szemán József

Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin

képviselő
jegyző
aljegyző
a városüzemeltetési iroda vezetője
a szociális iroda vezetője
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Bokor Zsuzsanna
Dr. Deák Mária
Hum László
Kálmán István
Dr. Kresák Ilona
Silye Attila
Szabó Imre
Takács Csaba
Tóthné Záhorszky Margit
Varga István
Csongor György

a kulturális iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
az egészségügyi iroda vezetője
a jogi és szervezési iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
a városgazdálkodási iroda vezetője
a főépítészi iroda vezetője
a sport iroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Részvénytársaság elnök-igazgatója
sajtóreferens

50 fő meghívott vendég.
Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, a
díszvendégként meghívott volt tisztségviselőket, valamint a meghívott
vendégeket és az ünnepi közgyűlést megnyitotta.
Dr. Kálmán András polgármester megállapította, hogy a megválasztott 19
képviselő közül jelen van 18 fő, így az ülés határozatképes.
Napirend:
1.) Ünnepi beszéd.
Előadó: a polgármester
2.) Emléklapok és emlékérmek átadása
Előadó: a polgármester
3.) A várossá nyilvánítás 50. évfordulója alkalmából Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Hírlap és a Dunaferr Rt. közösen
meghirdetett várostörténeti vetélkedő díjazottainak ajándék átadása.
Előadó: a polgármester
a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője
Himnusz.
Farkas Ferenc: Lavottiana című darabját előadták a Dunaújváros Zenei
Egyesület Intercisa Fúvósötös tagjai.
1.) Ünnepi beszéd:
Előadó: Dr. Kálmán András polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
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Idézet Dunapentele városi tanács alakuló ülésének jegyzőkönyvéből.
Dunapentele városi tanács alakuló ülésének 1951. május 18-i ülésén jelen volt
81 rendes és 29 póttag, az ülésről távolmaradt 20 rendes és 4 póttag. Nechel
László a megyei tanács elnöke az ülést megnyitja, üdvözli Házi Árpád elvtárs
belügyminisztert, Varga András elvtárs miniszterhelyettest és Csuhaj Ferenc
elvtársat a Magyar Dolgozók Pártja Fejér megyei Pártbizottságának titkárát, a
tanács tagjait és a meghívott vendégeket. Bejelenti, hogy a Minisztertanács
április 29-én határozatot hozott, hogy Dunapentele községe várossá kell
fejleszteni. Ennek érdekében a törvénynek megfelelően a tanácsülést
összehívtuk, hogy az első feladatot megoldjuk, a városi tanácsot
megalakítsuk.
Többek között szólt arról, hogy a Dunapentelei Községi Tanács Városi
Tanáccsá való alakulása nagy jelentőségű. Az átalakulással egyidejűleg
nemcsak a feladatok nőnek és változnak meg, hanem a tanács munkájában
minőségi változás is fog bekövetkezni azáltal, hogy új káderek kerülnek a
tanácsba az építkezés legjobb dolgozói közül, akik addigi munkájukkal
bizonyságot tettek arról, hogy keményen helytállunk az építés, a munka, tehát
a béke frontján. Továbbiakban előadta, hogy a Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága Dunapentele város tanácsa rendelet tagjainak számát 101 főben, a
póttagok számát 51 főben, a végrehajtó bizottság tagjainak számát 13 főben
állapította meg. Bejelenti, hogy a községi tanács végrehajtó bizottságságának
tagjai tisztségükről lemondtak, továbbá, hogy Dunapentele község tanácsának
eddigi 81 rendes és 41 póttagja tagságukat a városi tanácsban is megtartják.
Így a még hiányzó 20 rendes és 10 póttagot a Magyar Függetlenségi Népfront
megyei szervének javaslatára behívta.
A Népfront megyei bizottsága rendes tagként a következő elvtársakat küldte
be: Lombos Ferenc pártbizottság titkára, Mester Sándor pártbizottság
szervező titkára, Borovszki Ambrus a Dunai Vasmű építkezésének vezetője,
Farkas Miklós műszaki osztályvezető, Takács Jenő főhadnagy ÁVH vezető,
Vincze Kálmán rendőrfőhadnagy, a rendőrkapitányság vezetője, Berecz
Bertalan üzemi munkás, Menyhart Gyula géplakatos, Bencsik István a vasmű
üb. titkára, Matula József segédmunkás sztahanovista, Kornél Valéria
segédmunkás, Bertók Imre kubikus sztahanovista, Borbás József ács, Molnár
bálint munkás, Neugelbauer Mária munkás, Vörös László ács, Kecskeméti
László munkás, Turbács Mihályné munkás, Teván Zsófia munkavezető, Balla
István segédmunkás sztahanovista.
Idézet az első beszámolóból a v.b. eddig végzett munkájáról. A városi tanács
1951. május 18-án alakult meg és 21-én megkezdte az érdemleges munkát.
Hogy egész népünk és kormányzatunk milyen fontosságot tulajdonít
Dunapentelének, első szocialista városunknak, kitűnik abból is, hogy a város
alakuló közgyűlésén maga a belügyminiszter elvtárs és első
miniszterhelyettese is megjelent és külön is méltatta a város fontosságát.
Kitűnik ez még abból is, hogy minden, az államapparátusban működő vezető
funkcionáriusaink,
minisztereink
a
legnagyobb
jóakarattal
sietnek
segítségünkre és döntő problémánkat magával az érintett miniszterekkel
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tárgyaljuk meg. Az elvtársaknak nem kell külön kihangsúlyoznom, azzal, hogy
várossá alakultunk, csak az első lépést tettük meg. Hogy célunkat elérjük,
ahhoz igen szívós, körültekintő és rendszeres, előre lefektetett, tervszerű
munkára van szükség. Megalakulásunk pillanatában a községi apparátus 14
főből állt. Nem szükséges kihangsúlyozni, hogy ez az apparátus kimondottan
csak a község ügyeinek intézésére volt alkalmas és csak arra jó, hogy az
eljövendő szocialista közigazgatás felépítéséhez kiindulási alap legyen.
Ahhoz, hogy jó munkát tudjunk végezni, a legelső és döntő feltétel az volt,
hogy megállapítsuk, milyen létszám kerettel tudjuk az előttünk álló feladatokat
megoldani. Ennek érdekében elkészítettük a tanácsi apparátus szervezeti
beosztását és külön-külön megállapítottuk az egyes osztályok létszámát. a
létszám megállapításnál figyelemmel voltunk arra, hogy az ne legyen
túlméretezett, de a rá kiosztott feladatokat mégis el tudja végezni. Nem
akarom az osztályokat külön felsorolni. A pénzügyminiszter és a létszámmegállapító bizottság Budapesten személyes tárgyalás után, - melyen részt
vett a belügyminiszter elvtárs is - jóváhagyta az általunk előterjesztett létszám
keretet. Ennek alapján Dunapentele városi tanács hivatali létszámát 92 főben
állapította meg és engedélyezte a 28 főt kitevő vegyes létszámot is. A
következő lépésünk a költségvetés összeállítása volt. A költségvetést a
pénzügyminisztérium és a megye illetékes osztályának bevonásával a
helyszínen készítettük el. Ennek eredményeképpen a hátralévő hét hónapra
újabb 1 millió forintos pótköltségvetést készítettünk.
Az 1951. április 26. N.T. határozat előírja, hogy a városi tanács a megadott
határidőre vegye át a NEB-től a víz- és csatornaműveket, alakítson
köztisztasági vállalatot, gondoskodjon az utak karbantartásáról és
üzemeltetésre vegye át a kenyérgyárat, valamint a kivitelező vállalatok
egészségügyi személyzetét. Mindezen feladatoknak a tanács eleget tett,
csupán a kenyérgyárat egyes rendezetlen kérdések miatt még nem tudtuk
átvenni. Vas elvtárs utasítására két locsoló autót kaptunk a Fővárosi
Köztisztasági Vállalattól, amelyek üzemben is vannak. Vásároltunk még egy
teherautót, amelyet ugyancsak öntözésre fogunk használni, ezt a kocsit már
kiadtuk átalakításra. Beindítottuk az itt működő kisipari szövetkezetet ügyeinek
rendezését olyféleképpen, hogy azok a szövetkezetet fuzionálni fognak a
környék hasonló irányú szövetkezeteivel. Dunapentelén pedig községi ipari
kombinátot állítottunk fel, amelyben minden ipar képviselve lesz. Jelenleg a
három hónapos munkatervünkön és az osztályok felfejlesztésén dolgozunk."
Az akkori viszonyok mára alaposan megváltoztak, javultak és ezért köszönet
az alapítóknak. Ma Dunaújváros ötvenhatezer lakójával a megyei jogú városok
egyike, amelynek ipara a hazai éves termeléshez kétszázmilliárd forinttal járul
hozzá.
2.) Emléklapok és emlékérmek átadása
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:

5

Nagy öröm számomra, hogy az ünnepi közgyűlésen a várossá nyilvánítás és a
városi tanács alakuló ülésének 50. évfordulója tiszteletére készített emléklapot
és érmeket átadhatom: Dr. Illyés Józsefnek, aki 1950-1951. években
tanácselnök, 1951-1978. években v.b. titkár volt, Dr. Maróti Jánosnak, aki
1967-197. között volt tanácselnök, Sófalvi Istvánnak, aki 1971-1979. között
volt tanácselnöke (ő betegség miatt nem tud részt venni az ünnepi
közgyűlésen), Sárosi Józsefnek, aki 1979-1988. között volttanácselnök (ő
szintén nem tud részt venni az ünnepi közgyűlésen), Dr. Varga Lajosnak, aki
1988-1990. között volt tanácselnök, Almási Zsoltnak, aki 1990-1998. között
volt polgármester. Emlékezzünk: néhai Berenc Bertalanról, aki 1951-1953.
között volt tanácselnök, néhai Tapolczai Jenőről, aki 1953-1967. között volt
tanácselnök és néhai Dr. Kovács Pálról, aki 1998. októberétől 1999. júliusáig
volt polgármester.
Dr. Illyés József, Dr. Maróti János, Dr. Varga Lajos és Almási Zsolt az
emléklapot és az emlékérmet átvette.
Dr. Tóth István jegyző:
Átadom Dr. Kálmán András polgármesternek az emléklapot és emlékérmet,
aki 1999. július 5-étől városunk polgármestere.
Dr. Kálmán András az emléklapot és emlékérmet átvette.
Dr. Kálmán András polgármester:
Engedjék meg, hogy átadjam az évfordulós rendezvényünk alkalmából
készített emléklapot és emlékérmet a megjelent képviselőknek, külső
szakértőknek, jegyzőnek, aljegyzőnek, valamint irodavezetőknek.
Dr Kálmán András átadta Almási Zsolt, Barányi Albert, Dávid Béla, Dr.
Gyöngyösi Pál, Huszti József, Illéssy István, Kecskés Rózsa, Kerekes Judit,
Kismoni László, Mlinkó Pál, Pók Ferenc, Rohonczi Sándor, Selyem József, Dr.
Sipos János, Somogyi György, Szántó Péter, Szekeres György, Vass János
képviselőnek, Mudra József, Klamerusz Mária, Vígh Gyula, Pálfalvi János,
Pásztor Bertalan, Dr. Skaliczki Andrea, Hollai Józsefné, Dr. Kántor Károly,
Kocsa László, Udud Tibor, Rácz Mária, Szőke István, Tóth László, Vágó
Andrásné, Pochner László külső szakértőnek, Dr. Tóth István jegyzőnek, Dr.
Hőnigh Magdolna aljegyzőnek, Berzlánovits Mátyás, Bojtorné Nagy Katalin,
Bokor Zsuzsanna, Dr. Deák Mária, Hum László, Kálmán István, Dr. Kresák
Ilona, Silye Attila, Szabó Imre, Takács Csaba, Tóthné Záhorszky Margit
irodavezetőnek az emléklapot és emlékérmet.
3.) A várossá nyilvánítás 50. évfordulója alkalmából Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata, a Dunaújvárosi Hírlap és a Dunaferr Rt.
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közösen meghirdetett várostörténeti vetélkedő díjazottainak ajándék
átadása.
Előadó: a polgármester
a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője
Zsigó Ferenc a Dunaújvárosi Hírlap főszerkesztője:
Több mint száz csapat, közel hatszáz általános és középiskolát fiatal vett részt
a vetélkedőn. Könyvtárban búvárkodtak, intézményeket, hivatalokat kerestek
meg, kutatva a válaszokat feltett kérdéseinkre. Ünnepi köszöntőt írtak az
évfordulóra, melyekben a gyermeki látásmód, az esetenként botladozó stílus
ellenére fontos üzeneteket fogalmaznak meg a város jelenlegi és jövőbeni
vezetése
számára.
Ezeket
olvasva
úgy
döntöttünk,
hogy
a
legtartalmasabbakat sorozatszerűen közölni fogjuk, valamennyiünk okulására.
Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, hogy a gyerekek kis
közösségei játszva szerezhettek ismereteket városunkról. Köszönet a könyvtár
munkatársainak a segítő közreműködését, az önkormányzat és a Dunaferr
vezetőinek pedig azért, hogy támogatásuk révén méltóképpen jutalmazhatjuk
a legjobbakat. Szándékosan nem nevezem győztesnek őket, hiszen minden
résztvevő annak számít. Ezt a Vasmacskák csapata így fogalmazta meg.
"Nem az a lényeg, hogy nyerjünk, hanem az, hogy részt vehettünk benne." És
zárásul egy fontos gondolat a Tudodkik csapat tagjaitól, ami erőt, hitet adhat
mindnyájunknak: "Köszönjük mindenkinek szülővárosunkat Dunaújvárost, s
ígérjük, hogy tovább építjük a következő 50 évben, s róluk a jövőben sem
fogunk megfeledkezni."
Dr. Kálmán András polgármester:
A várostörténeti vetélkedőn az általános iskolások közül első helyezett a
Csipet-csapat a Móricz Zsigmond Általános Iskolából (Braun Dorottya, Herr
Tímea, Szegedi Zsanett, Tóth Soma, Varjasi Róbert), a második helyezett a
Forever a Dózsa György Általános Iskolából (Bíró Ádám, Peredi Péter, Csuri
Péter, Lajos Péter, Jánóczki Géza), a harmadik helyezett az Újváros a Dózsa
György Általános Iskolából (Simon Tamás, Gajzer Dániel, Kovács Róbert,
Molnár László, Huszta Balázs). A középiskolások közül az első helyezett az
Intercicák a Széchenyi Gimnáziumból (Volek Dóra, Hingyi Gabriella, Princz
Diana, Nikolin Anita, Szerencse Csaba), a második helyezett a Sárkányfű a
Széchenyi Gimnáziumból (Lehoczki Petra, Simonfalvy Ildikó, Moldován Anna,
Szántó Barbara, Pesti Szabolcs), a harmadik helyezett a The best a
Széchenyi Gimnáziumból (Palotai Blanka, Kemény Mária, Miskovicz
Zsuzsanna, Jakó Nikolett, Földesi Bánk).
Herr Tímea, a Csipet-csapat képviselője, a Móricz Zsigmond Általános Iskola
tanulója, Bíró Ádám, a Forever képviselője, a Dózsa György Általános Iskola
tanulója, Huszta Balázs, az Újváros képviselője, a Dózsa György Általános
Iskola tanulója, Volek Dóra az Intecicák képvsielője, a Széchenyi István
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Gimnázium tanulója, Simonfalvy Ildikó a Sárkányfű képviselője, a Széchenyi
István Gimnázium tanulója, valamint Miskovics Zsuzsanna a The best
képviselője, a Széchenyi István Gimnázium tanulója átvette az ajándékot.
Ezenkívül az első helyezettek személyenként huszonötezer forintot, a második
helyezettek személyenként húszezer forintot, a harmadik helyezettek
személyenként tizenötezer forintot vettek át.
Varjasi Róbert a Csipet-csapat tagja, a Móricz Zsigmond Általános Iskola
tanulója:
Köszöntő a város 50. évfordulója alkalmából.
Városunk első lakói szerint mintha ma lett volna, hogy az ötvenes évek elején
elkezdték építeni a várost. Ezeknek a lelkes, dolgos embereknek
köszönhetjük, hogy mi most ilyen szép és mindennel ellátott fiatal városban
élhetünk. Akkoriban az országnak sok kohászati termék kellett, úgyhogy a
gyár mellett lakóépületek épültek a kukoricás helyén. A vasmű munkát adott
az itt lakó családoknak. Egyre többen költöztek a városba, így gyarapodott,
terjeszkedett egészen Penteléig, a mostani óvárosig.
Rengeteg szórakozóhely épült, amit rendszeresen látogatnak az emberek.
Ezekben ma közös programokat is szerveznek, ezeknek is nagy a sikerük.
Mostanában például évente rendezik meg az expót, az Uitz teremben
gyönyörű alkotásokat tekinthetünk meg. Az Intercisa Múzeumban a római kori
emlékek mellett családi programok is várják a látogatókat, örömmel megyünk
ide a szüleinkkel például a húsvéti tojásfestésre. A városháza előtti aszfaltrajzversenyen 15 óvoda vett részt, a bringatúrán pedig több mint kétezren voltak
az idén. A Munkásművelődési Központban klubok működnek, a könyvtárban
pedig rengeteg szép és érdekes könyvet találhatunk. Örülhetünk annak, hogy
sok iskolánk, óvodánk és bölcsődénk van, emiatt a szülőknek nagy a
választási lehetőségük. Ide íratják a gyereküket, ahová az érdeklődési köre
szerint szeretnék.
Mi, akik most itt lakunk, élvezhetjük azt a kényelmet, amit a város ad nekünk.
Jó, hogy van mozink, uszodánk, korcsolya pályánk, színházunk és örülünk a
sok boltnak, pizzériának, cukrászdának és étteremnek. Nagyon büszkék
vagyunk a vasas népi táncosokra, a táncszínház produkcióira és sportolóinkra.
A városközpontban több olyan szép épület van, amire vigyázni kell, mert ezek
a jellegzetességei Dunaújvárosnak. Ilyen például a rendelőintézet és a régi
Arany Csillag szálloda (most Csillag Ház). Ezek szocreál stílusban épültek,
mert a város a szocializmus idején lett létrehozva. Kezdettől fogva rengeteg új
munkahely, üzem és intézmény épült, mostanáig elértük, hogy megyei jogú
városunk lett a központja a környékben lévő falvaknak. Sokan ide járnak be
dolgozni, és a gyerekek pedig szívesen jönnek a városi iskolába.
Ötven év alatt a kor és az itt élő emberek igényei szerint fejlődött Dunaújváros.
És erre mi nagyon büszkék lehetünk.
Princz Diána, az Intercicák tagja, a Széchenyi István Gimnázium tanulója:
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Köszöntünk Téged Dunaújváros!
Város lettél "csakazértis". Úgy, ahogy annak idején a minden érzelmet és nem
egy esetben értelmet elsöprő politika előírta és úgy, ahogyan Miskolczi Miklós
negyed évszázada tartalmas és tanulságos könyvében megjósolta.
Város lettél. Olyan város, amely miatt akkor sem kell szégyenkezünk, ha
város, megye, esetleg országhatáron túllépve idegenvezetők hada sorolja más
érdekeltségi körükbe tartozó, divatosan felkapott helyek világraszóló
nevezetességeit.
Város lettél. A mi városunk. Szüleinkké, akiknek már megadatott a
panellakások kényelmes melege és komfortja, az egyre inkább lombosodó fák
hűsítő árnyéka. Szüleinkké, akik elkötelezettségüktől, vagy központi
utasításoktól függően rótták lobogóikkal a május elsejei utcákat némi sör és
virsli reményében. Szüleinkké, akik megszámlálhatatlanul sok szabad
szombatjukat áldozták a meghirdetett városépítő társadalmi munkának.
Szüleinkké, akiknek keze alatt - mai ésszel elképzelhetetlenül önzetlen módon
- társadalmi munkában újultak meg játszóterek mászókái, iskolák kerítései,
falai. Szüleinkké, akiknek még megadatott az Úttörővasút, a szabadtéri mozi,
az Ifi park nyújtotta szórakozás élménye.
Város lettél. A mi városunk, tizenéveseké. Azoké, akik mindebből már csak a
jót és szépet látják. Azoké, akik számára már csak mese és történelem a
város helyén lengedező kukoricatáblák, a délivárosi barakkmezők látványa.
Azoké is, akiknek nem adatott meg a városépítés sok verítékkel járó, de
bizonyára szép emlékeket is bőven hordozó élménye. Azoké, akiknek most
nehéz szavakba, sorokba önteni e városért szóló köszönetüket
nagyszüleiknek, szüleiknek. Ugye a miénk is ez a város? Köszönet érted, érte.
Piros Ottília főiskolai hallgató Szemere Brigitta: Emlékezni hív az ősz című
versét szavalta el.
Szózat.
Dr. Kálmán András polgármester:
Szeretettel meghívom a jelenlévő vendégeinket az aulában tartandó
állófogadásra.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a
meghívottak megjelenését és az ülést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
jegyző
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