
Az alábbi méltató szöveg hangzott el az augusztusi 

ünnepségen, mely egyben egykori tanárunkat a 

díszpolgári címre felterjesztő irat is:  

„Dr. Csonka Csabáné 2005 díszpolgára 

 

Dr. Csonka Csabáné 1964-től 1975-ig dolgozott a 

Kakucsi Általános Iskolában. 

Kiváló pedagógusi munkája mellett 1964-ben 

megszervezte az általános iskolai néptánc szakkört, 

majd 1973-ban a helyi Március 21. Mgtsz. anyagi 

támogatásával működő Röpülj Páva-kört, aktív 

szervezője volt a szüreti felvonulásoknak, a helyi 

népművelői munkának. 

A népdal- és néptánckörrel tanárnőnk olyan színt hozott falunk életébe, mely 

több generáción át nagy tiszteletet és szeretetet váltott ki a helyiekből és a volt 

tanítványokból, akik mindmáig hálásak azért a népi kultúráért, 

hagyományőrzésért, melynek művelését, ápolását ő ültette el bennük. 

Részlet a népdalköri naplóból: „1973. január 14. Hideg, fagyos vasárnap 

délután. A Fő utcán néhányan fázósan sietnek a falu pártházába. Most nem 

gyűlésre készülnek, hanem a felhívásra, ami szájról szájra járt a faluban: „A Kati 

tanító néni Pávakört szervez, vasárnap délután lesz a megbeszélés!”  

A rosszul fűtött terembe 14 asszony, 9 lány és 2 férfi jött el a megbeszélésre. A 

falu szinte minden rétege képviseltette magát. A lányok többsége középiskolás, 

de van, aki már dolgozik. Az asszonyok között a termelőszövetkezeti tagok 

vannak többségben, de adminisztrátor, gyári munkás, bolti eladó is akad köztük. 

A férfiak testvérek. Régóta együtt citeráznak, és szívesen kísérnék az asszonyok 

énekét. 

Ennek előzménye az volt, hogy Csonka Csabáné, Kati tanító néni elment a 

Lenin Tsz-be, és megkérdezte az elnököt, hogy mit szólna hozzá, ha a 

szövetkezetben dolgozó és énekelni szerető asszonyokból egy csoportot 

alakítana. Kuli Imre örömmel fogadta a hírt, felajánlotta a segítségét, és 

támogatásáról biztosította Csonkánét. 

Az első megbeszélésen a tanárnő elmondta elképzelését, terveit a jövővel 

kapcsolatban, majd megbeszéltük az első „komoly” próba időpontját. A 

megbeszélést énekléssel zártuk. Hát így kezdődött!” 

(Az alapító tagok névsora: Csonka Csabáné, Balogh Istvánné, Balogh Jánosné, 

Balogh Mária, Csernák Ilonka, Csiszárik Erzsébet, Fajt Jánosné, Fajt Mihályné, 

Golarits Ferencné, Golarits Judit, Hefler Jánosné, Kiss Pálné, Konyicsák 

Ferencné, Kovács Antalné, Liszkai Mária, Mihály Ferenc, Mihály József, 

Mihály Mária, Rizmajer Mihályné, Rizmajer Pálné, Stégner Józsefné, Stégner 

Éva, Veress Katalin, Zlock Éva, majd 1973 októberétől: Dinnyés Mihályné, 

Kancsár Lászlóné, Kucsák József, Mihály Menyhért, Spanyiel Anikó.) 

A kétszeres Arany Páva díjas Kakucsi Népdalkör tagjainak többsége és vezetője 

is az ő növendéke volt. 

Mindmáig figyeli, ösztönzi a helyi hagyományőrző munkát, a kakucsi oktatást 

mint szakfőtanácsos segíti.” 

Tóth Istvánné 

 



Az alábbiakban Katika köszönőlevelét közöljük: 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  Tisztelt Képviselő Testület! 

 

„Kakucs „legfiatalabb” állampolgáraként ezúton is szeretném megköszönni, 

hogy a nemes ünnepen engem tartottak méltónak a díszpolgári címre. 
 
Miközben gyakran az az ember érzése, hogy az emberek csak saját magukkal, 
keserveikkel, vagy zsebük minél gyorsabb megtömésével vannak elfoglalva, 
esetleg pártküzdelmekben felőrlődve vagy éppen tespedve nem törődnek 
semmivel. Kakucson mindig történik valami, amire érdemes odafigyelni. Az 
elért eredmények, a falu fejlődése igazolják, hogy a „falupártiság” az előre vivő, 
legjárhatóbb út. Büszke vagyok arra, hogy gondolkodó, tenni kész emberek 
fogadtak maguk közé. Örömmel tölt el, hogy volt tanítványaim őrzik a 
hagyományt, gazdagítják a falu hírnevét. Meggyőződésem, hogy megérdemlik a 
méltó támogatást. 
 
Díszpolgárként tenni akarásomat táplálja a tisztelet és szeretet azok iránt, akik a 
falu fejlődéséért harcolnak. Gondoljanak rám és családomra, ha bármiben 
segítséget nyújthatunk. 
 
További sikereket kívánok a falu fejlesztésében, s ehhez mindannyiuknak 
nagyon jó egészséget! 
Budapest, 2005. augusztus 26. 

       Üdvözlettel:  Dr. Csonka Csabáné 
 
 
 


