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       kapcsolódó egyes törvények  

       módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  

       törvény 46. § (4) bekezdése alapján  

       mellőzve 

Ügyiratszám:      DFV/1117-1/2021. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lukácsi Pálné (született Mészáros Irma) a tanári diploma megszerzését követően 1971-ben 

Tamásiban kezdett tanítani, majd 1980-ban férje igazgatói kinevezése után áthelyezték a 

dunaföldvári Magyar László Gimnáziumba. Itt is mindkét szakját tanította nappali és levelező 

tagozaton egyaránt. Tanítványai több alkalommal eredményesen szerepeltek tanulmányi 

versenyeken, országos helyezésekhez segítette őket. Szívügyének tekintette az anyanyelv 

ápolását, az olvasás és az irodalom megszerettetését. Diákjaival és a szülőkkel jó viszonyt 

alakított ki. Folyamatosan osztályfőnöki megbízást kapott, s az idegen nyelvi munkaközösség 

vezetője volt. Nyolc évig az iskola-könyvtárosi feladatokat is ellátta. 1990 óta nyugdíjazásáig 

érettségi elnökként tevékenykedett Tolna megyében. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

tanári tagozatának tagjaként rendszeresen járt konferenciákra, továbbképzésekre. Részt vett a 

gimnázium szervezte idegennyelvi táborok munkájában.  

 

A tanári munka mellett a közösségi életben is aktív szerepet vállalt. 1997-től a dunaföldvári 

Várjátékok, illetve az Élő panoptikum történelmi-irodalmi drámaelőadások rendezője volt. 

Iskolai színjátszószakkört vezetett, színjátszó táborokat szervezett-rendezett több éven 

keresztül. 2008-as nyugdíjba vonulása után is több sikeres előadás rendezése fűződik a nevéhez.  

Középiskolai munkája mellett másfél évtizeden át, 2013-ig a váci Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola óraadó tanára volt, leendő tanítóknak, óvodapedagógusoknak tanított irodalmi, 

nyelvészeti és módszertani tantárgyakat, vezetett előadásokat és szemináriumokat. Több éve a 

helyi Választási Bizottság tagja, majd vezetője volt. Az Irodalmi kávéház, a Dunaföldvári 

Kertbarátok és a DunaTúra egyesület tagja. 10 éve ő szerkesztette az I Dunaföldvár közösségi 

oldalt is. 2014 januárjában a Dunaújvárosi Hírlap dunaföldvári tudósítója lett. Igényes írásait 

szeretik az olvasók. Minőségi újságírói munkáját az újság vezetői, kollégái is elismerik. 2015 

márciusában az Év külsős tudósítója elismerésben részesült. Írásai megjelentek a helyi Part-

Oldalakban újságban is. Aktív nyugdíjas éveket élt, több előadást tartott az Irodalmi 

Kávéházban, az Őszi Alkony nyugdíjas klubban, a Magyar László Gimnázium iskolanapján, 

valamint a Dunaföldvári Kertbarátoknak is. Feladatának tekintette a hagyományőrzést, a múlt 

eseményeinek feljegyzését, így társszerzőként közreműködött a Magyar László Gimnázium 

évkönyvének elkészítésében. Társszerkesztője a Csepeli, a lélekvéső című kötetnek. Kiadta a 

Teremts csodát! című műsoros összeállításokat tartalmazó könyvét, majd férjével kiadta a 

„Társasági élet a Dunaföldvári Vendéglőkben” című könyvet. Dunaföldvár Várossá 

Avatásának 30. évfordulója alkalmából készült „Szabadnak Született” című könyvet szintén 

férjével szerezte és szerkesztette.  



 

Pedagógusi munkája elismeréseként több kitüntetést is kapott: Kiváló Munkáért (1987), 

Diákokért emlékplakett (1988), Pedagógus szolgálatért emlékérem (2008), Dunaföldvár 

Kultúrájáért díj (2009). 

Sikeres szakmai tevékenysége, a gyermekekért, ifjúságért és a dunaföldvári lakókért tett 

példaértékű munkája miatt 2013-ban „Dunaföldvár Gyermekeiért”, 2016-ban pedig 

„Dunaföldvár Város Díszpolgára” kitüntetésben részesítette Dunaföldvár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 

 

Lukácsi Pálné 2021. március 21. napján tragikus hirtelenséggel hunyt el. 

 

Lukácsi Pálné a település érdekében huzamos időn keresztül felelősségteljes, áldozatos, 

kiemelkedő szakmai és civil munkát végzett. 

 

A Dunaföldvár Város Önkormányzatának jelképeiről, kitüntetéseiről, elismerő címeiről, és a 

településnév használatáról szóló 18/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 14.§ (5) bekezdése 

alapján az Önkormányzat a város díszpolgárának halála esetén a temetési költségek egészét, 

vagy egy részét átvállalhatja. 

 

Az önkormányzat a temetési költségek teljes átvállalásával kívánja kifejezni Lukácsi Pálné 

iránti megbecsülését. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

Dunaföldvár, 2021. március 22. 

 

        Horváth Zsolt s.k. 

                                               polgármester 

 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy  

1. Lukácsi Pálnét, Dunaföldvár Város Díszpolgárát Dunaföldvár Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: Önkormányzat) saját halottjának tekinti, 

2. az Önkormányzat a teljes temetkezési költséget átvállalja. 

3. a 2. pont szerinti fedezetet a 2021. évi költségvetés dologi kiadása biztosítja   

4. a polgármester jogosult a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 

 

Erről értesül: 

1. Lukács Pál 


