Ajánlás a „Kakucsért Érdemérem” elnyerésére
Nagy Jánosné, született Janicsek Erzsébet Bp-en
1962. 04. 22-én született. Általános iskolai tanulmányait a
Kakucsi Általános Iskolában végezte kiváló eredménnyel.
Tanulótársként, barátként és közösségi emberként már
tizenévesként megmutatkozott az emberek iránti
érdeklődése, a hagyományok tisztelete, a népi kultúra iránti
érzékenysége és elkötelezettsége. Általános iskolai
tanulóként – önzetlen, példaértékű közösségi munkájáért –
minden évben elismerésben és jutalomban részesült. Már
gyermekkorában kibontakozott személyiségének vezető
ereje, kitartása. Jó szándéka, tenni akarása életútjában
mindvégig erénye, követendő példa.
Középiskolai tanulmányait a budapesti Rudas
László Közgazdasági Szakközépiskola számvitel és
gazdálkodási tagozatán végezte. Kiválósága és irányultsága predesztinálta arra, hogy
tanulmányait az Esztergomi Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozatán, Zsámbékon
folytassa. 1983-ban tanítói diplomát szerzett remek eredménnyel. Kiegészítő diplomaként
nem volt kétséges, hogy az ének-zene tantárgyat választja, miközben érdeklődése egyre
inkább a néptánc, a népzene, a népi kultúra hagyományőrzése és átadása irányába terelődött.
1982 óta a Kakucsi Általános Iskola egyetlen munkahelye, 34 éve érdemes tanítója, az énekzene és néptánc tanára. Szakmai munkája elismeréseként, intézményvezetői
kezdeményezésre, Kakucs Község Önkormányzata 2004-ben TANÁCSOSI CÍMET
adományozott.
Nevelő-oktató munkája során szakmai kiválósága, gyermekszeretete, közösségi
attitűdje a kezdetektől vezetővé formálta: három évtizede osztályfőnök, két évtizede a
diákönkormányzat vezető tanára. Három évtizede táboroztat Révfülöpön, közel négyszáz
tanítványának szerzett, szerez örömteli pillanatokat nyári szünetben a magyar tengernél.
Legendás táboraiba ma is visszatérnek volt tanítványai. Ma már táboroztat határon túl is,
Erdély gyönyörű vidékein. Teszi mindezt küldetésből, jó szándékból, önzetlenül.
Mindent – amit a munkáján felül tesz –, azt a közért, Kakucs községért teszi. Nincs
ház Kakucson, ahol ne ismernék, nincs szervezet, amellyel nem állna értékteremtő
kapcsolatban. Nincs ember Kakucson, aki ne tudná, nem venné észre, hogy van, él közöttünk
egy olyan ember, olyan pedagógus, aki nélkül nincs mise, nincs rendezvény, nincs ünnep.
Legyen az falunap, nemzeti ünnep, böllérfesztivál, tájházi hagyományőrzés…– személye
nélkülözhetetlen kincs.
Életeleme, pedagógiai filozófiája a hagyományok ápolása. Küldetése a népi hagyományok
átadása a fiatal generáció számára. Aktívan műveli községünk helyi hagyományait, élteti
hagyományőrző szervezeteit.
Hihetetlen energiája alkalmassá teszi őt arra, hogy helyi kulturális életünk minden
csoportjának éltető ereje legyen:
- alapító és tevékeny tagja a Kakucsi Bárdos Lajos Kamarakórusnak,
- alapító tagja a hajdan volt Menyecskekörnek, ma is aktív tagja az utód Kakucsi Népdalkör
és Borvirág Együttesnek,
- lelkes tagja az Ablak Kakucsra civil szervezetnek,
- Az ő érdeme a kakucsi Mazsorett tánccsoport megalakítása, melyet tanítványai jó szívvel
visznek tovább ma is Európa színpadain.
Nagy Jánosné – Janicsek Erzsébet kulturális közéleti tevékenysége olyan magas
szintű és eredményes, amely mai világunkban a fiatalok számára is példaértékű,
követendő minta. A hagyományőrzés nemes szívű lámpása. Hivatásszeretete,
tanítványai, kollégái és a kakucsiak iránti elkötelezettsége őszinte és feltétel nélküli. A
magyar és a helyi hagyományok ápolását, fejlődését szívügyének tekinti.
Hagyománytisztelő Kiválóság! Érdemes a „KAKUCSÉRT ÉRDEMÉREM”elnyerésére.
Marton Ilona, a Kakucsi Általános Iskola igazgatója

