JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. április 29-ei ünnepi
üléséről.
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének színházterme
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dr. Kálmán András
Barányi Albert
Dávid Béla
Hosszú János
Jakab Sándor
Dr. Kántor Károly
Kerekes Judit
Kismoni László
Dr. Kovács Pálné
Rohonczi Sándor
Dr. Sipos János
Dr. Skaliczki Andrea
Somogyi György
Szántó Péter

képviselők

Igazoltan távol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kecskés Rózsa
Nagy Anikó
Pintér Attila
Selyem József
Szekeres György
Tóth Kálmán

képviselők

Hiányzók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cserna Gábor
Cserni Béla
Dr. Dorkota Lajos
Kiss András
Ladányi Béla
Pochner László
Dr. Ragó Pál

képviselők

Tanácskozási joggal meghívottak:
Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Berzlánovits Mátyás
Bojtorné Nagy Katalin
Dr. Deák Mária
Kálmán István

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 vezetője
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Dr. Kresák Ilona
Horváth László
Szabó Imre
Takács Csaba
Tóthné Záhorszky Margit

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 vezetője

100 fő meghívott vendég
Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a meghívottakat
és az ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 27 képviselő közül megjelent 14 fő, így a testület
határozatképes.
Dr. Kálmán András polgármester beszédet mondott a várossá nyilvánítás 54. évfordulója
alkalmából.
Fábos Zsolt sajtóreferens:
Az ünnepi műsor felkonferálása.
1. Concentus vonósnégyes előadása.
Műsoron egy Haydn vonósnégyes 1. és 4. tétele
- Petki Árpád
- Jankovicsné Ádám Judit
- Pomposné Zelena Erzsébet
- Garzol Jenő
2.Pap Tibor: Pogány ritmusok
Előadja: Hutvágner Éva (szaval)és Ilyefalvi Emese (dob) a Széchenyi I. Gimnázium
tanulói. A most következő produkció a Fejér Megyei Diáknapokon arany minősítést kapott,
a diáknapi gálára is meghívást kapott. Következzenek a Pogány ritmusok "Sztálinváros
legjobb szavalója" tiszteletére.
Fábos Zsolt sajtóreferens:
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 2005-ben Koltai Róbertnek adományozta a
kitüntető címet.
Koltai Róbertről nagyon sokan tudják, hogy az ötvenes években szüleivel Sztálinvárosban
élt. Édesapja edzői munkájának is köszönhetően – a városlakók örömére – a Kohász
bekerült az NBI-be. Gyermekkorában édesapja megkedveltette vele a sportot, különösen a
focit. A fiatal Koltai sokat olvasott, nagyon szerette az irodalmat. 12 éves volt, amikor
elnyerte a “Sztálinváros legjobb ifjú szavalója” címet. Mindig tisztelettel és szeretettel
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beszél gyermekkoráról, amelynek nagy részét városunkban töltötte. Sokakat meglepett,
amikor elképzelésével – egy film forgatásával – megjelent a városban. Nem is igazán
fogadták kitörő örömmel a múltat visszaidéző film ötletét.
A “Csocsó, avagy éljen május elseje” azonban elkészült, óriási sikert aratott és sokan
megváltoztatták korábbi kétkedő véleményüket. A film még Hollywoodban is hódított.
A forgatás megkezdése előtt Koltai Róbert a következőket mondta: “Ez a város,
akármilyen is volt a hőskora, felnőtt és ma is él. S mi sem mutatja jobban az
életképességét, mint hogy itt ma is mindenféle gondolkodású ember megtalálja
számítását.”
“Engem ezer élmény köt ide, ezért tudok és akarok filmet csinálni” nyilatkozta egyszer. A
közönség megérezhette a történelemi miliő árnyékában csetlő-botló kisember
küzdelmének szépségét, ami éppen nálunk, a mi városunkban zajlott. A film nem csak a
közönség tetszését nyerte el, hanem a szakmáét is.
Május elsejéhez közeledve minden bizonnyal sokaknak jut eszébe a film, főleg azoknak,
akik már akkor is itt éltek a városban, s most újranézhették a rég letűnt időszakot.
A közgyűlés Koltai Róbert munkásságának, városunkhoz
elismeréseként “Dunaújváros Díszpolgára” címet adományozta.

való

kötődésének

Dr. Kálmán András polgármester:
Kérem Koltai Róbertet, vegye át a kitüntető címet.
Dr. Kálmán András polgármester átadta Koltai Róbertnek a “Dunaújváros Díszpolgára”
kitüntető címet.
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 közgyűlést bezárta.
K.m.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

