Kakucs 2014. évi díszpolgára: Csernák Jánosné
tanárnő
A 2014. augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepségen
– melyet az eső miatt Szent Kereszt-templomunkban tartottunk
– olvasta fel Spanyielné Elek Györgyi az alábbi méltatást,
melyben új díszpolgárunkat, Csernák Jánosnét méltattuk.
Tisztelt ünneplő közösség!
EGYESÜLETÜNK, az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület
az alábbi méltatással terjesztette fel Csernák Jánosnét a 2014.
évi díszpolgári címre.
Csernák Jánosné, leánykori nevén Csiszárik Mária 1951-ben született Kakucson.
Olyan kétkezi paraszti családból származik, akiket az 1950-es, -60-as években meghurcoltak
származásuk miatt. Édesanyja háztartásbeli, édesapja a paraszti munka mellett a község
Csiszárik Zenekarának kürtöse volt.
Marika a helyi általános iskola elvégzését követően a budapesti közgazdasági
szakközépiskolában érettségizett. Rövid ideig a dabasi ÁFÉSZ-nél dolgozott. Mivel mindig is
tanítani szeretett volna, ezért 1970-ben mint képesítés nélküli tanító Kakucson helyezkedett el
Balla Ferenc igazgató hívására.
Szüleit, testvérét tragikus módon, fiatalasszony korában elvesztette. Egyetlen támasza férje,
családja lett.
Munkája, két kicsi gyermeke mellett végezte el felsőbb iskoláit. Először 1975-ben
Jászberényben a tanítóképzőt, majd 1978-ban a szegedi Juhász Gyula Főiskolán először
pedagógia szakon, 1994-ben ugyanitt magyar irodalom és nyelv szakon szerzett tanári
diplomát. Munkája elismeréseként szakfelügyelőnek választották. A tanítás élethivatásává
vált. Tanítványai utólag is hálával gondolnak szigorúságára, következetes munkájára, hiszen
annak gyümölcsét élvezhették a középiskolákban. Gimnazistaként, szakközepesként
magyarból nem volt szégyen Kakucsról származni.
Tanári feladatai mellett a 80-as évektől az iskolában Marika feladatként kapta a
községi ünnepélyek színvonalas műsorának összeállítását, majd a gyerekek betanítását.
Felkészítette tanítványait a Kazinczy szépkiejtési versenyekre, a körzeti szavalóversenyekre.
A diákok szép eredményekkel tértek haza, ezzel is Kakucs jó hírnevét öregbítették.
Kolléganőnk nagy és emlékezetes munkája volt 2000-ben a millenniumi műsor összeállítása
és betanítása, melyre az akkori önkormányzat kérte fel őt. Méltó ünnepséget szervezett erre az
alkalomra is!
Közművelődést segítő munkája mellett a község Választási Bizottságának elnöki
teendőit is magára vállalta. A rendszerváltó választások győztesei, a polgármester és a
képviselők az ő köszöntő, jóra biztató, buzdító gondolatai után kezdhették el négy évre szóló
munkájukat.
Községi önkormányzatunkban a mindenkori Társadalmi és Kulturális Bizottság külsős
tagja. Sváb származása miatt Marika tagja a Kakucsi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
is. A fúvószenekari találkozók állandó konferansza, a nemzetiségi önkormányzat egyik
motorja.
Az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesületben a Felügyelő Bizottság tagjaként vesz
részt a község hagyományainak megőrzéséért végzett munkában.
Csernákné Marika alapító tagja a 2002-ben alakult Kakucsi Bárdos Lajos
Kamarakórusnak, ott hangjával a szopránt erősíti. Patronálója a Kakucsi Népdalkör és
Borvirág Együttesnek, akik az ő kezdeményezésére és felterjesztésére kapták meg először a
„Kakucsért” kitüntetést 2012-ben.
A Kakucsi Lapozgató szerkesztőségében (lánya, Lívia lemondását követően) 2004
decembere óta vállal feladatokat. Önkormányzatunk kérésére 2010-ben a lapnál átvette a

főszerkesztő posztját. Írására, igényes lektoráló munkájára mind itt, mind a kakucsi katolikus
egyházközség lapjának, a Hírfüzérnek a szerkesztésében is támaszkodhatunk.
2011. évi nyugdíjazását követően újabb feladatot is felvállalt: a helyi katolikus
egyházközségben alakult Karitász csoportjában végez önkéntes munkát.
Az ő ötlete alapján készült el a kakucsi Szent Kereszt-templom énekeskönyve, melynek
szerkesztésében is oroszlánrészt vállalt.
Csernákné Marika a Kakucsi Általános Iskolából, élete szinte egyetlen munkahelyéről
ment nyugdíjba. Hűséges, tisztességes, szakmai körökben is elismert munkájával 42 éven át,
még a nyugdíjazását követő esztendőben is a helyi iskola tanára volt. Munkáját férje, két
diplomás gyermeke mindenkor támogatta, de ez kölcsönös részükről, hiszen unokái
nevelésében mint nagyszülők – Marika és János – aktívan részt vesznek.
Sokszínű közéleti tevékenysége mellett mi mégis elsősorban mint TANÁRNŐRE tekintünk,
ha rá gondolunk.
Örömmel vettük hírül, hogy a Kakucsért végzett önzetlen munkájáért
önkormányzatunk elfogadta az Ablak Kakucsra Közhasznú Egyesület felterjesztését.
Szeretettel köszöntjük Marikát díszpolgáraink sorában. Isten segítse őt erőben, egészségben,
hogy még sok évig közösségeink, ügyeink egyik meghatározó személyisége legyen.
(Összeállította: Tóth Istvánné)

