JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 23-ai
ünnepi üléséről.
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme
Jelen vannak:
1. Dr. Kálmán András
2. Cserna Gábor
3. Cserni Béla
4. Dr. Dorkota Lajos
5. Gál Roland
6. Gombos István
7. Dr. Kántor Károly
8. Kecskés Rózsa
9. Kismoni László
10. Kiss András
11. Lőrinczi Konrád
12. Nagy Szilárd
13. Nagy Zoltánné
14. Pintér Attila
15. Pochner László
16. Dr. Skaliczki Andrea
17. Szűcs Aranka
18. Szepesi Attila
19. Tóth László

képviselők

Igazolan távol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parrag Viktória
Rácz Mária
Dr. Ragó Pál
Rohonczi Sándor
Selyem József
Somogyi György
Tóth Kálmán

Dr. Tóth István
Dr. Hőnigh Magdolna
Bojtorné Nagy Katalin
Dr. Deák Mária
Dudás Pálné
Dr. Kukorelli Sándor
Dr. Kresák Ilona
Szabó Imre

képviselők
címzetes főjegyző
aljegyző
a szociális és egészségügyi iroda vezetője
az oktatási iroda vezetője
a pénzügyi és vagyonkezelési iroda
vezetője
a szervezési és jogi iroda vezetője
a közigazgatási iroda vezetője
az építésügyi és környezetvédelmi iroda
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Szendrődi Tibor
Szemenyei István
Tóthné Záhorszky Margit
Meghívott vendég: 80 fő

vezetője
a városüzemeltetési- és fejlesztési iroda
vezetője
az ifjúsági és sportiroda vezetője
a személyügyi és gondnoksági iroda vezetője

Dr. Kálmán András polgármester köszöntötte a testületi tagokat, valamint a
meghívottakat és az ünnepi ülést megnyitotta.
Megállapította, hogy a megválasztott 26 képviselő közül megjelent 19 fő, így a
testület határozatképes.
- HIMNUSZ
- Ünnepi vers: Szabó Lőrinc – Egy hét múlva - című versét elmondja Majzác Stefánia
a Széchenyi Gimnázium tanulója
- Zenei Egyesület fúvóskvartett előadásában:
Bartók Béla – Rapszódia
Vavrinecz Béla – Négy marosszéki népdal
Ünnepi beszédet mondott: Dr. Kálmán András polgármester
Fábos Zsolt sajtószóvivő:
Dunaújváros Közgyűlése 24/1991. 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 indokolt esetben adományozhat a közgyűlés.
A közgyűlés 2009- ben a Dunaújvárosért Díjat: Gyurina Lászlónak, Dr. Kéthelyi
Ágnesnek, Kiss Kálmánnak adományozta.
Gyurina László: 1948-ban született Nyáregyházán. 1962-től 1966-ig a Than Károly
Vegyipari Technikum papíripari szakán folytatott tanulmányokat. 1963 nyarán üzemi
gyakorlaton vett részt a Dunaújvárosi Szalmacellulózgyár laborban, ekkor kezdett
megismerkedni a gyárral. Az iskola elvégzése után a a Papíripari Vállalat
dunaújvárosi Gyárában kezdett dolgozni, az Írónyomó üzemben, segédművezető
munkakörben. 1971-től a Hullámvertikum beruházáshoz került át, mint a beruházás
megbízottja, és a leendő üzem vezetője. A hetvenes évek elején a Nehézipari
Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Karán, üzemgépészeti szakon,
karbantartási ágazaton üzemgépész-üzemmérnöki diplomát szerzett.
1990-től a Dunapack dunaújvárosi gyárának termelési igazgatójaként dolgozik. A
munka mellett a sportnak is fontos szerep jutott életében, több éven keresztül volt a
Dunaferr Jégkorong Szakosztályának szakosztály igazgatója.
Gyurina László kollegiális, sokoldalú, magas szakmai gyakorlattal rendelkező,
emberközpontú vezető. Mint tözsgyökeres dunaújvárosi – 1951 óta lakik
Dunaújvárosban – egész életútján a papíripar meghonosításán, fennmaradásának
biztosításán dolgozott. Jelentős, személyes szerepe volt abban, hogy a Hamburger
cégcsoport magyarországi fejlesztései városunkban valósultak meg, és ezzel több
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száz új munkahely jött/jön létre. Dunaújváros gazdasági és társadalmi életének
meghatározó személyisége, nyugodtan jellemezhetjük úgy, hogy az iparág
meghonosításának jelentős szereplője.
Felkérem Dr. Kálmán András polgármestert, hogy adja át, Gyurina László urat, hogy
vegye át az elismerést.
Dr. Kálmán András polgármester átadta Gyurina László részére az elismerést.
Fábos Zsolt sajtószóvivő:
Kéthelyi Ágnes doktornő életét az embereken való segítés, az irántuk érzett
empátia kíséri végig. Kisgyermekként, orvos szüleivel az 1950-es években került
Dunaújvárosba, az akkori Sztálinvárosba. Egész életútja városunkhoz kötődik.
Általános és középiskolai tanulmányait befejezve Budapestre került, 1972-ben
szerezte orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1974-ben
szakvizsgát tett a „fog- és szájbetegségek” témakörben. Diplomája megszerzésétől
folyamatosan, azaz 37 éve dolgozik Dunaújvárosban fogorvosként. 1972-től 1986-ig
a kórházban, mint közalkalmazott, körzeti fogorvosi státuszt töltött be. 1986-ban
szakmai tevékenységéért, tágabb és szűkebb közösségben betöltött szerepe és
magatartása miatt „Kiváló Munkáért” kitüntetést kapott.
Rendkívüli szorgalma népszerű fogorvossá tette. Szívesen keresték és keresik fel a
város és környéke betegei, tudván, biztos kezekbe kerülnek.
1996 óta mint egyéni vállalkozó fogorvos végzi tevékenységét, az önkormányzattal
áll szerződésben fogászati alapellátási feladatok végzésére. Ettől az időponttól a
városi fog-és szájbetegségek szakfelügyelő főorvosa, ő értékeli a városban dolgozó
fogorvosok éves munkáját.
Jó humorú, nyitott egyéniségű, mindig érdeklődő és tevékeny emberként aktív
részese a közéletnek. A szakmai és társadalmi szervezetek mindig számíthatnak
munkájára. Volt már önkormányzati képviselő, és az Orvosi Kamara Fogorvos
Csoportjának vezetője is.
Szakmai tudása, emberi hozzáállása példaértékkel bír kollégái előtt. Munkáját a szó
valódi értelmében vett hivatásként végzi.
Felkérem Dr. Kálmán András polgármestert, hogy adja át, Dr. Kéthelyi Ágnest, hogy
vegye át az elismerést.
Dr. Kálmán András polgármester átadta Dr. Kéthelyi Ágnes részére az elismerést.
Fábos Zsolt sajtószóvivő:
Kiss Kálmán: „Nekem úgy tűnik, a költészet csillogó palástját felöltve legyőzöm a
szorongást és a sivárságot, s kiteljesedik létezésem. Példám azt is mutatja, hogy a
vers a személyiséget fontossá, a világot értelmessé teszi: élni segít”
Kiss Kálmán iménti gondolataihoz, azaz költői hitvallásának megszületéséhez
hosszú út vezetett. Tanulmányai szülővárosából Tapolcáról Székesfehérvárra
szólították a József Attila Gimnáziumba, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán
szerzett diplomát. 1963-ban került Dunaújvárosba, magyar-, történelem szakos
tanárként tanított a Széchenyi István Gimnázium elő-intézményében, a Bánki
középiskolában, végül nyugdíjazásáig a Rosti iskolában.
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Mindegyik intézményben otthagyta pedagógiai-, emberi névjegyét, mely páratlan
szakmai igényességről az irodalom, azon belül a líra-, általában a művészetek, az
ember, az élet szeretetéről szólt. Volt tanítványai a legnagyobb elismeréssel,
szeretettel szólnak szuggesztív egyéniségéről, órái varázslatos hangulatáról,
szemléletet-, embert formáló gondolatairól.
A tanítás a művészetek-, a szépirodalom iránti elhivatottsága mindig túlmutatott
munkahelyi kötelességein. Mély elhivatottságát fémjelzik az 1989-ben Galambos
Margittal életre hívott Vasmű Irodalmi Műhely, az általa sok-sok éve vezetett
Versbarátok Klubja, az író-olvasó találkozókon fáradhatatlan, aktív, alkotó
részvételei. Munkálkodott a Közéleti Klub megvalósításán, szerkesztette az Öregdiák
iskolaújságot. Publikációi megjelentek helyi, megyei és országos kiadványokban is,
ezzel is hirdetve városunk kulturális, irodalmi életének értékeit, rangját.
Kivételes szakmai és emberi teljesítményét kitüntetések, elismerések sora is jelzi.
1977-ben Dunaújváros Oktatásügyéért Díj, 1999-ben Klébersberg Kuno Emlékérem,
2000-ben Pedagógus Munkásságért Díj.
2009-ben pedig „Dunaújvárosért Díj”-at veheti át Kiss Kálmán.
Dr. Kálmán András polgármester átadta Kiss Kálmán részére az elismerést.
Szózat
Dr. Kálmán András polgármester a jelenlévőket meghívta Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit
Kft. által rendezett „Edirnei impressziók” című fotókiállítás megnyitójára, ahol Csikós
Árpád és Feltóti Sándor Edirne városában készített alkotásai tekinthetők meg,
valamint a kitüntetettek tiszteletére rendezett állófogadásra.
A fogadás előtt pohárköszöntőt mondott: Cserna Gábor humán alpolgármester.
Dr. Kálmán András polgármester megköszönte a testületi tagok, valamint a
meghívottak megjelenését és az ünnepi ülést bezárta.
K.lm.f.

(: Dr. Kálmán András :)
polgármester

(: Dr. Tóth István :)
címzetes főjegyző

