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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. április 29-ei ünnepi
üléséről.
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
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8. Kerekes Judit
9. Kismoni László
10. Dr. Kovács Pálné
11. Nagy Anikó
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képviselők
címzetes főjegyző
aljegyző
a városüzemeltetési és fejlesztési iroda
vezetője
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
az oktatási és kulturális iroda vezetője
a szervezési és jogi iroda megbízott vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda
vezetője
az építésügyi és környezetvédelmi iroda
vezetője
az ifjúsági és sport iroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda ve-

zetője
50 fő vendég
Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a meghívottakat
és az ülést megnyitotta.
Dr. Kálmán András polgármester:
Beszédet mondott a várossá nyilvánítás 55. évfordulója alkalmából.
Fábos Zsolt sajtó szóvivő:
Az ünnepi műsor felkonferálása.
1. Viadana Kamarakórus előadása.
2. Örkény István – Füstbe ment párbeszéd (részlet). Ea.: Gasparik Gábor, a BKMH
színművésze
3. Viadana
4. Egresi Zsuzsa – Írás a löszfalon. Ea.: Rárósi Anita
5. Viadana
6. Weiner István – Visszatérés. Ea.: Hargitai Ildikó
7. Viadana
Az ünnepi műsor után:
Fábos Zsolt sajtó szóvivő:
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 2006-ben Balla Józsefnek és Miskolczi
Miklósnak adományozta a kitüntető címet.
Balla József építészként évtizedeken keresztül dolgozott a városban, a városért.
Diplomáját 1957-ben szerezte a Műegyetemen. Pályakezdőként a VÁTI-ban (Városépítési
Tudományos és Tervező Intézet) helyezkedett el, első munkája pedig Borsod-AbaújZemplén megyéhez köthető, ahol a bányászlakások tervezésében vett részt.
1958 januárjában alakult meg a helyi tervezőiroda városunkban, mint a Győri Tervező
Vállalat Sztálinvárosi Irodája, ahová Weiner Tiborral, Baranyai Ferenccel együtt kezdtek
dolgozni. A Sztálinvárosi (későbbi Dunaújvárosi) Tervező Iroda 1960-tól lett önálló
szervezet és 1993 márciusáig működött is. Balla József végig az iroda munkatársa, 1992től igazgatója volt. Nyugdíjba menetele után sem szakadt el szakmájától, hiszen a
Tervtanács aktív tagjaként ma is dolgozik.
Balla József Weiner Tiborral közösen tervezte a Széchenyi ligetben lévő panelházakat, de
az ő nevéhez köthető a Korányi utcai panelház is. Tervezője volt a Dózsa I. és a
Technikum városrész paneles épületeinek, a kenyérgyári irodaháznak is. Aktív szerepet
vállalt a dunaújvárosi típusú panelépületek más városokban való adaptálásában (Siófok,
Budaörs). A Szalki-szigeti dunai strand és nemzetközi kemping terveit Baranyai Ferenccel
közösen, míg a kisapostagi repülőtér ún. bázisépületét Bánhelyi Károllyal közösen
tervezték.

A közgyűlés Balla Józsefnek, életpályája, a városunkhoz való kötődésének elismeréseként
Dunaújváros Díszpolgára címet adományozta.
Felkérem Balla Józsefet, vegye át, Dr. Kálmán András polgármestert, adja át a kitüntető
címet.
Dr. Kálmán András polgármester átadta Balla József részére a kitüntető címegt.
Fábos Zsolt sajtó szóvivő:
Miskolczi Miklós fiatalon, 16 évesen került Dunaújvárosba. Újságíróként 1961-ben
kezdett dolgozni a Dunaújvárosi Hírlapnál. Munkásságának ez az első szakasza 14 évig
tartott, majd székesfehérvári és budapesti kitérő után 1981-ben főszerkesztőként tért
vissza, és négy évig volt felelős embere az akkor még hetente kétszer megjelenő lapnak.
Több pályatársa szerint ez volt az egyik legsikeresebb korszaka városunk írott sajtójának.
Már munkássága első éveiben is bizonyosságot nyert, hogy mélyebb, tudományos szintű
érdeklődés munkál benne az itt élő emberek gondjait, problémáit, életét illetően. Minden
bizonnyal ennek köszönhető, hogy valójában újságíróból szociográfussá érett, hogy ne
csak egy-egy pillanat megragadására legyen képes, hanem a dunaújvárosi emberek
életének bemutatására a „bölcsőtől a koporsóig”.
A hatvanas évek végétől írásai már önálló kötetekbe foglalva jelentek meg. Ezek közül az
első A húszéves Dunai Vasmű címmel 1969-ben látott napvilágot. Az első legátfogóbb
munkája a város születését mutatja be Az első évtized címmel. A Velem üzentek című
kötetben Dunaújváros negyedszázados múltjáról írt, annak az embernek a
szenvedélyességével, aki személyes sorsával is kapcsolódott a város születéséhez.
Kezdeményezésére és hathatós közreműködésével valósult meg lakóhelyünk eddigi
legteljesebb művelődés-szociológiai tudományos szintű vizsgálata, melynek eredményeit
és megállapításait Szirmai Viktória és Zelenay Anna foglalta írásba, Művelődés
Dunaújvárosban címmel. Ez a munka már közvetlen előhangja volt a 80-as évek elején
fellángoló országos vitának, amely az ún. „csinált városok”-ról szólt, és sokat segített az
olykor tettenérhető negatív megítélés enyhítésében. Ugyanakkor megelőlegezte Miskolczi
Miklós legátfogóbb szociográfiai kötetét, a Város lesz, csakazértis címmel.
A közelmúltban ismét városunk múltjának kutatása foglalta le. A napokban fejezte be azt a
drámát, amely az 1956-os forradalom dunaújvárosi eseményen keresztül mutatja be egy
ember küzdelmét a történelemmel és önmagával.
Miskolczi Miklós nevéhez fűződik a Bringatúra megszervezése 1983-ban. A város
lakosságát megmozgató rendezvény azóta is töretlen népszerűségnek örvend.
Miskolczi Miklós a város történetének, fejlődésének, életének krónikását újságírói,
szociográfusi és szépírói munkássága elismeréseként „Dunaújváros Díszpolgára”
elismerésben részesül.
Felkérem Miskolczi Miklóst, vegye át, Dr. Kálmán András polgármestert, adja át
kitüntető címet.

a

Dr. Kálmán András polgármester átadta Miskolczi Miklós részére a kitüntető címet.
A díjátadás után:
Dr. Kálmán András polgármester:
A meghívott vendégeinket az aulában tartandó fogadásra meghívom.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a meghívottak

megjelenését és az ünnepi ülést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

