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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. október
23-ai ünnepi üléséről
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
Dr. Kálmán András
Almási Zsolt
1. Barányi Albert
2. Dávid Béla
3. Dr. Gyöngyösi Pál
4. Huszti József
5. Kecskés Rózsa
6. Kerekes Judit
7. Kismoni László
10.Pók Ferenc
11.Selyem József
12.Somogyi György
13.Szántó Péter
14.Szász Antal
15.Szekeres György
16.Vass János

képviselők

Igazoltan távol:
1.Rohonczi Sándor
2.Dr. Sipos János
3.Szemán József

képviselők

Hiányzók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Antal Lajos
Cserna Gábor
Dr. Dorkota Lajos
Illéssy István
Kiss András
Mlinkó Pál
Dr. Ragó Pál

Dr. Tóth István

képviselők
jegyző
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Dr. Hőnigh Magdolna
Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin
Bokor Zsuzsa
Dr. Deák Mária
Hum László
Kálmán István
Dr. Kresák Ilona
Takács Csaba
Tóthné Záhorszky Margit
Varga István
Csongor György
100 fő meghívott vendég

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

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és az ünnepi közgyűlést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 16 fő, így a
testület határozatképes.
Napirend:
1. Ünnepi műsor
2. Ünnepi beszéd
3. "Dunaújváros Díszpolgára" kitüntető cím átadása
4. "Dunaújvárosért Díj" átadása
Himnusz.
1.) Ünnepi műsor
- "A Magyar Nép követelései" című írás, melyet a Magyar Ifjúság fogalmazott
meg, Mihályi Győző színművész előadásában.
- A Sándor Frigyes Zeneiskola vonósnégyesének műsora
Händel: Passacaglia és
Haydn: C-dúr quartett
Hegedűn előadták: Pétky Árpád és Jankovicsné Ádám Judit
Brácsa:
Pomposné Lelena Erzsébet
Gordonka:
Garzol Jenő
- Részlet Tildi Zoltán államminiszter rádióbeszédéből
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Előadta: Mihályi Győző színművész
- Nagy László: Tűz című verse
Előadta: Mihályi Győző színművész
2.) Ünnepi beszéd
Dr. Kálmán András polgármester megtartotta ünnepi beszédét.
3.) "Dunaújváros Díszpolgára" kitüntető cím átadása
Dr. Kálmán András polgármester:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 13/2001. (III.23.) KR számú rendeletével megalkotta a "Dunaújváros Díszpolgára" kitüntető címet.
A cím azon személyeknek adható, akik tevékenységükkel maradandó érdemeket szereztek, elősegítették a város értékeinek gyarapítását, öregbítették hírnevét.
A címet egy évben legfeljebb három személynek lehet odaítélni.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. évben Radulovics Bojanának, a Dunaferr Sportegyesület kézilabdázójának adományozta a kitüntető címet.
Fábos Zsolt: (Radulovics Bojana méltatása)
Radulovics Bojana 1995-től a Dunaferr Sportegyesület kézilabdázója.
Kiemelkedő eredményei: olimpiai 2. helyezés (2000. évben), Bajnokok Ligája
1. helyezés (1998. évben), Super Kupa 1. helyezés (1999. évben) EHF kupa
1. helyezés (1998. évben), Magyar Bajnokság 1. helyezés három alkalommal
(1998., 1999., 2001. évben). "A világ legjobb női kézilabdázója" címet 2001.
évben nyerte el.
A 2000. évi nyári olimpián nyújtott kiemelkedő játéka alapján nyerte el a címet.
A magyar válogatottnak 20-szor volt a tagja. Az olimpia után, egy súlyos műtétet követően hosszú, kemény munkával tért vissza a pályára. Gyógyulása alatt
értesült a "A világ legjobb játékosa" cím elnyeréséről, mely erőt adott neki a
mihamarabbi visszatérésre.
A 2001-2002. évi Magyar Bajnokság őszi kezdésekor már meghatározó játékosa a csapatnak.
A fenti cím elnyerése és példamutató sportemberi magatartása miatt javasolta
a közgyűlés a díszpolgári cím elnyerésére.
Dr. Kálmán András polgármester:
Kérem Radulovics Bojanát, vegye át a kitüntető címet.
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Dr. Kálmán András polgármester Radulovics Bojanának átadta a kitüntető címet.
5. "Dunaújvárosért Díj" átadása
Előadó: a polgármester
Dr. Kálmán András polgármester:
Dunaújváros Közgyűlése 24/1991. (XI.30.) KR számú rendeletével alapította
meg a "Dunaújvárosért Díj"-at. A díj azon személyeknek és közösségeknek
adományozható, akik Dunaújvárosban, illetve Dunaújvárosért maradandót alkottak, illetve tettek.
A díjat egy évben legfeljebb három személynek, illetve közösségnek lehet
odaítélni. Ennél több díjat csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a
közgyűlés.
Ebben az évben a közgyűlés posztomusz "Dunaújváros Díj"-at adományozott
Böszörményi Zoltánnak, "Dunaújvárosért Díj"-at kapott továbbá Supola Zoltán
tornász, Wünsch László koreográfus és Tomcsányi Éva balettmester részére.
Fábos Zsolt: (Böszörményi Zoltán méltatása)
Böszörményi Zoltán a város volt rendőrkapitányaként a közbiztonság érdekében rengeteget dolgozott. A rá bízott állomány érdekében kitartóan harcolt kollegái anyagi és jobb tárgyi feltételeinek megvalósításáért.
Jó volt a viszonya a beosztottaival, de a városlakók többsége is bármikor fordulhatott hozzá problémáival, mindig kész volt azt meghallgatni és intézkedni.
Mikor nyugállományba vonult belevetette magát a társadalmi munkába, lakóterületén a Dózsa városrész 7. számú körzetében két alkalommal is megválasztották képviselőnek. Ő volt a közbiztonsági bizottság elnöke. Itt elsősorban a
város közbiztonságának volt szószólója.
Városunk sportjáért is sokat szorgoskodott.
Nagyfokú szociális érzékenységről tanúskodott. Mindig szót emelt a "kis" emberek érdekében.
Hirtelen halála nagy megrázkódtatás volt barátai és tisztelői számára.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem Böszörményi Zoltán özvegyét, hogy a díjat vegye át.
Dr. Kálmán András polgármester átadta a díjat.
Fábos Zsolt: (Supola Zoltán méltatása)
Supola Zoltán 1976. óta (25 éve) a sportegyesület sportolója. 1991. óta a magyar, majd a nemzetközi tornasport kiemelkedő alakja. Külön említendő, hogy
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három olimpián (1992., 1996., 2000.) képviselte a magyar tornasportot. Ma is
az a közvetlen, a szakosztályát is segítő sportoló, aki büszke egyesületére és
városára. Dunaújváros is büszke lehet rá. Több nemzetközi versenyen, Világ
Kupán győztes-dobogós helyezést ért el, illetve döntőbe jutott.
Kiemelkedő eredményei:
62-szeres MAGYAR BAJNOK.
Összetettben 9 éven keresztül veretlen volt a magyar mezőnyben.
Európa Bajnokság
1992-ben korlát
I. hely
Főiskola VB
1995-ben nyújtó
I. hely
Világbajnokság
1993-ban nyújtó
III. hely
1994-ben nyújtó
II. hely
Olimpia
1992-ben ugrás
V. hely
2000-ben lólengés
VI. hely
Supola Zoltán több évtizedes, nemzetközi szinten is eredményes sportpályafutásáért, hűségéért - az egyesülethez és a városhoz - kiérdemelte a "Dunaújvárosért Díj"-at.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem Supola Zoltán édesanyját, hogy a díjat vegye át.
Dr. Kálmán András átadta a díjat.
Fábos Zsolt: (Wünsch László méltatása)
Wünsch László városunk táncművészeti életének nemcsak megalapítója, de
színes, több irányú táncművészeti ágazatának úttörő megteremtője.
A Színház és Filművészeti Főiskola koreográfusi tanszakának elvégzése után
Dunaújváros kulturális életének kibontakozásában jelentős szerepet vállalt.
1954-ben megalapította a Dunai Vasmű Művészegyüttesét és 10 évi kemény,
sok-sok élménnyel teli munkával teremtette meg a mai együttes szilárd alaptömbjét.
A városunkban rendezett Országos Vasas Táncfesztiválok aktív kezdeményezője, szervezője volt.
Dunaújváros fennállásának 10 éves évfordulójára "Város Született" címmel
táncjátékot készített, melyet nagy sikerrel mutatott be.
A magyar néptánc mellett behatóan foglalkozott a klasszikus balett és a modern táncművészettel is. 1962-ben, akkor még egyedülálló, kísérletképpen
megalakította az öntevékeny "Fekete Fehér" modern táncegyüttest. Több, igen
érdekes koreográfiával, táncdrámával mutatkozott be (pl.: "Bálvány bukása",
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"Piros hal", "Fény és árnyék" stb.) nagy élményt nyújtva táncosoknak, nézőknek egyaránt.
Külföldi tanulmányútjai alapján 1979-ben egy olyan "Modern Táncegyüttes"-t
szervezett és vezetett, melynek már jazz balett képzést is adott.
Ez az együttes a Miskolcon rendezett Országos és Nemzetközi Táncfesztiválokról Dunaújvárost képviselve, éveken át rangos díjakat hozott el koreográfiáival. "Kiváló együttes", Előadói díj, Kiváló pedagógusi díj, Koreográfiai díj, stb.
1987-ben az ország első Állami Táncművészeti Iskola megalapítója lett felesége, Tomcsányi Éva balettmesterrel, ahol, mint tagozatvezető balettmester tanított 10 évig.
A környéken és a Duna mentén jelenleg is évtizedek óta tánccsoportokat vezet, több száz táncos részvételével. Dunaújváros és környéke táncéletében 50
éve elismerten és aktívan tevékenykedik.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem Wünsch Lászlót, hogy vegye át a díjat.
Dr. Kálmán András átadta a díjat.
Fábos Zsolt: (Tomcsányi Éva méltatása)
Tomcsányi Éva, mint a Színház és Filmművészeti Főiskola Táncművészeti Tagozatának növendéke 30 gyerekkel alapította meg a balettiskolát.
Diplomája megszerzése után a Balettintézet mesteri oklevelét is elnyerte.
1954-ben, mint dunaújvárosi lakos, kinevezett balettmester megalapította az
első "hivatalosan" működő balettiskolát városunkban.
Növendékeinek létszáma évről évre növekedett, évente kb. 300 gyerek művelte városunkban ezt a művészeti ágat.
1965-ben a Testnevelési Főiskola gimnasztika edzői tanfolyamát is elvégezte,
hogy növendékei több irányú tudásra tegyenek szert.
1966-ban pedig Országos modern gimnasztikai verseny szervezett először a
városunkban.
A Táncművészek Szövetsége és a minisztérium külföldi tanulmányút lehetőségét biztosította a számára Moszkvába, Leningrádba, Drezdában pedig a Palucca Balettiskola nemzetközi továbbképzőjére kapott lehetőséget és megbízást férjével, Wünsch Lászlóval, ahol a klasszikus balett órákon Ulanova művésznőtől is tanulhatott.
Külföldi tapasztalatait, tudását Dunaújvárosban gyümölcsöztette.
1967-ben itt szervezte meg az országos, első öntevékeny balettiskolák fesztiválját, szakmai konferenciát a mesterek és balett vezetők részére.
Az ország első "Balettkedvelők klubját" is megszervezte Dunaújvárosban,
melynek változatos programja számos érdeklődőt vonzott.
Kitűnő szakmai és nevelőmunkájának eredménye, hogy 1973-ban, az akkori
Csehszlovákiában rendezett öntevékeny gyermekbalett fesztiválból növendé-
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kei első helyezéssel tértek haza. Tanítványai közül sokan választották hivatásuknak a táncot.
Jelenleg is vannak növendékei az Operaházban, a Balett Intézetben és a Pécsi Szakközépiskolában, Dunaújváros táncos jó hírét növelve.
Dr. Kálmán András polgármester:
Felkérem Tomcsányi Évát, hogy a díjat vegye át.
Dr. Kálmán András átadta a díjat.
A díjak átadása után.
Szózat.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a
meghívottak megjelenését, a meghívott vendégeket az aulában tartandó fogadásra meghívta és az ülést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
jegyző

