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Dunaföldvár Város Önkormányzata 
Száma: 881-7/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. március 15-én (Csütörtökön) de: 10,00 
órakor megtartott ünnepi üléséről.   
 
Az ülés helye: Művelődési Ház színházterme 
 
Jelen vannak: 
Keresztes Lajos polgármester 
Dr. Süveges Árpádné képviselő 
Takács Zoltán képviselő 
Tóth István képviselő 
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző 
 
Jelen volt még:   Baráthné Ruzicska Erika irodavezető, Varga Vilmosné oktatási referens, Zsátosné 
Vida Ágnes köztisztviselő, Farkasné Tóth Irén, Barina Gyuláné  a Hivatal munkatársai, 
valamint hozzávetőleg  240 fő ünneplő közönség. 
 
A jegyzőkönyvet  Barina Gyuláné köztisztviselő készítette. 
A jegyzőkönyvet Takács Zoltán képviselő hitelesítette. 
Az ünnepi műsort Fafkáné Simon Ildikó a Művelődési Központ munkatársa konferálta. 
 
Keresztes Lajos polgármester megtartotta ünnepi beszédét az 1948/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulójára. 
 
Ezután a DBM-MONI Beszédes József Általános Iskola tanulói ünnepi műsorát tekintette meg a 
közönség.  
 
Fafkáné Simon Ildikó:  Elmondta,  Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 2010-ben alapította a 
„Dunaföldvár Gyermekeiért” díjat, melyet az a dunaföldvári polgár kaphat meg, ki a felnövekvő 
nemzedék nevelésében kiemelkedő eredményt ért el és munkáját hosszú évek óta gyakorolja. 
2012-ben második alkalommal ítélte oda a Képviselő-testület a „Dunaföldvár Gyermekeiért” 
kitüntetést. A 2012. év díjazottja Szécsi András matematika-fizika szakos középiskolai tanár. 
  
Felolvasta az alábbi méltatást: 
 
Szécsi András a Heves megyei Tarnaszentmiklóson született 1941-ben. Az általános iskolai 
tanulmányait a Tarnaszentmiklósi Általános Iskolában végezte, majd a hatvani Bajza József 
Gimnáziumban érettségizett 1960-ban. Érettségi után felvételt nyert az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Karára, 1965-ben kapta meg a matematika-fizika szakos 
diplomáját.  
Az első munkahelye Esztergomban volt az I. István Gimnáziumban. 
Feleségével 1967-ben Dunaföldvárra költöztek. Mindketten a Magyar László Gimnáziumban kaptak 
állást. Nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Magyar László Gimnáziumban. 
Életük 1967 óta Dunaföldvárhoz kötődik. Két gyermekük született. A lánya jogász, a fia informatikai 
tanácsadó. 
Tanár úr 35 éven át a Magyar László Gimnázium meghatározó személyisége volt. Matematika-fizika 
szakos tanárként tanulók sokaságát segítette el az érettségi vizsgáig. Szakmai tudásával, 
pontosságával, türelmével munkáját, „a nagybetűs Pedagógusként”  magas színvonalon gyakorolta. A 
tanári pályát hivatásának tekintette. 
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Szaktanári teendői mellett nappali tagozaton hét,  a levelező tagozaton öt osztálynak volt 
osztályfőnöke. A tanítványait tisztelte, ezt ők is érezték,  viszonyukat a kölcsönös bizalom, 
megbecsülés jellemezte.  
A tanulók felzárkóztatását ugyanolyan fontosnak érezte, mint a tehetséggondozást. Türelmének, 
sajátos humorának, módszertani felkészültségének köszönhetően a gyengébb képességű, matematikát 
nem szerető diákjai is eredményes érettségi vizsgát tehettek. 
A tehetséges tanulók a középiskolai matematika és a fizika versenyeken és a felsőoktatási felvételiken 
megállták helyüket. Közülük sokan a „Mester” hatására találták meg a hívatásukat a számok 
világában: mérnökként, közgazdászként, pedagógusként. „Mesternek” a tanítványai nevezték. 
Felkérte a díj átadására Keresztes Lajos polgármestert. 
 
Keresztes Lajos polgármester a kitüntetést Szécsi András feleségének átadta.  
 
Fafkáné Simon Ildikó: Elmondta, A Művelődési Központ 1999. óta minden évben megszervezi és 
lebonyolítja a Dunaföldvár történetéhez, környezetéhez kötődő várostörténeti, városismereti 
vetélkedőt. Az idei évben a március 2-án megrendezett versenyt  a „Magyarország szeretlek!” című 
televíziós vetélkedő mintájára  állítottuk össze „Dunaföldvár szeretlek!” címmel. A díjakat Deák Ilona 
vállalkozó,Szőke Zoltán vállalkozó, Nagy László cukrász, Tóth István cukrász és a Művelődési 
Központ ajánlotta fel. A harmadik helyezett csapat tagjai: Niver Patrik, Kuti István, Kovács Ferenc, 
Bereczky Ádám  a Beszédes József Általános Iskola tanulói. Második helyezést ért el a Magyar László 
Gimnázium csapata. Tagjai: Kelemen Zita, Sörös Roxána,Vida Viktória, Kovács Dóra. Az első 
helyezett csapat tagjai:Horog Mariann,Horváth András, Lóki Bence, Márkus Klaudia, a Beszédes 
József Általános Iskola 8. osztályos tanulói.   
 
Majd a „Város bora” cím került átadásra.  
 
Fafkáné Simon Ildikó: A Kertbarát Klub március 3-án rendezte meg városi borversenyét. A magyar 
borszakma elismert szaktekintélyeiből álló zsűri ítélete alapján a város bora kitüntető címet fehérbor 
kategóriában Nagy Gábor  Chardoné , vörösbor kategóriában  Kelemen Róbert Cabernet Cauvignon  
bora kapta.  
A díjakat Keresztes Lajos polgármester adta át. 
 
Az ünnepi műsor 11,30 órakor ért véget. 

Az ünnepi megemlékezés a Kossuth téren koszorúzással  zárult. 

 

 

k.m.f. 
 
 
 
 
              Keresztes Lajos     Bárdos Lászlóné dr. 
                polgármester                                                                   címzetes főjegyző  
 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 
 
             Takács Zoltán  
                                                                 képviselő 
 


