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Balog Jánosné Kucsera Mária Magdolna 1944. május
8-án született Kakucson Kucsera György és Pintér Katalin
első gyermekeként. Alig féléves a kis csecsemő, amikor az
édesapját munkaszolgálatra vitték Dömsödre, ahonnan
már csak holtan került haza. Egy családi döntés után a
félárva kislány az anyai nagyszülőkhöz került, akik az ő
féltett kis Mariskájukat nagy szeretettel és odafigyeléssel
nevelték szorgalmas, kötelességtudó, meggyőződéses
keresztény emberré. Az 50-es évek nemigen kedveztek a
szegényebb sorsú leányok továbbtanulásának, így ő az
általános iskolát befejezve a Kakucsi „Lenin” Tsz-ben
vállalt szakképesítést nem igénylő növénytermesztői
munkát.
18 évi mezőgazdasági tevékenység után rövid kényszerpihenő: féléves fizetetlen szabadság
következett (beteg anyósa ápolása miatt), ezután pedig Budapestre járt takarítani. 40 éves
munkaviszony után ment nyugdíjba.
Családi élete a mai napig példásnak mondható. 1962-ben ment férjhez Balog János
szakmunkáshoz. A házasságukból két fiú született. János mezőgazdasági gépész lett, Tibor
pedig a szakmunkásvizsga és az érettségi után a futball világát választotta, és napjainkra már
sikeres futballkarrierrel büszkélkedhet. (Ide kívánkozik, hogy Balog Tibor Kakucs
díszpolgára is egyben.) Mariska 1995-ben özvegyen maradt, azóta idősebb fiával él közös
háztartásban. Évek óta – megrokkant egészsége ellenére is lelkiismeretesen gondozza és
ápolja idős édesanyját, testvérével, Katikával felváltva.
Balog Jánosné már kora ifjúságától KAKUCS KÖZÖSSÉGI ÉLETÉNEK tevékeny tagja:
sok helyen közösségépítő és mozgató rugója csoportjának. Kedvessége, derűje, egyszerűsége
és felebaráti szeretete egyéniségéből fakad. Életútját tekintve úgy érezhető, mint ha a költő
intelmei általa kelnének életre: „Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben /Ember lenni mindég,
minden körülményben.”
A törvénytisztelő, segítőkész, jólelkű embert mindenütt örömmel fogadják. Így volt ez az
egyházközségünk életében is, amelyben Mariska már gyermekkorától szerepet vállalt.
Kezdetben csupán a templomi kórusban énekelt: zeneszeretete és énektudása itt kamatozott
először. A későbbiekben a már felnőtt, ügyes kezű és megbízható asszonyt egyre többször
hívták segíteni az egyház szertartásait és rendezvényeit előkészítő és lebonyolítási munkákra.
Az aktív és lelkiismeretes önkéntesnek aztán a későbbi években szélesedett a tevékenységi
területe: a társadalmi élet számos eseményén számíthattunk Balogh Jánosné
szeretetszolgálatára. Juci néni „szakácsbrigádjának” állandó, hűséges tagja volt. Sokunk
számára emlékezetesek a révfülöpi táborban elfogyasztott finom ételek, amelyek
elkészítésében, kiosztásában Mariska is segédkezett. Hálás szívvel emlékezünk továbbá
azokra a falunapi étkezésekre, tájházbeli eseményekre, amikor a mindig jókedvű Mariska
szolgálta fel az étkeket, ezt követően pedig a takarítási munkákból is kivette részét. Ha
csodáltuk teherbíró képességét, ő szerényen csak ennyit mondott: „Istentől jön az erő, én csak
az ő eszköze vagyok.”
Az egyházközség a hitéletben is számíthatott Balogné áldozatos munkájára. 2017-ig hosszú
éveken át, egészségi állapota romlásáig vállalta az egyházi hozzájárulás beszedésének
korántsem hálás szerepét. A mai napig tagja az egyháztanácsnak és a Rózsafüzér Társulatnak,
valamint társszervezője a Szent Család-járásnak.

Alapító és lelkes tagja volt a Kakucsi Röpülj Pávakörnek és a Bárdos Lajos
Kamarakórusnak: hangjával a szoprán szólamot, kedves egyéniségével a teljes kórust
gazdagítja.
A Kakucsi Karitászcsoport szervezésében oroszlánrészt vállalt, majd három évig vezette a
csoportot. Ma már betegsége miatt a vezetést ugyan nem vállalja, de továbbra is erejéhez
mérten részt vesz a közös munkában.
Tagja még az Ablak Kakucsra szervezetnek is, amely csoportban szintén örömmel fogadják
tanácsait és munkáját.
A családtagok és a bajba jutott hozzátartozók mindig számíthattak Mariska segítségére. Azon
túl, hogy minden támogatást megadott a ma már futballista-edző fiának, a KSK történetébe is
beírta a nevét. Tibor kakucsi sportszereplése idején az áldozatos édesanya számos
sportrendezvény szervezésének és szponzorálásának is részese.
Kedves Mariska!
Amikor ma a jelenlevő rokonaid és barátaid nevében tisztelettel és szeretettel köszöntelek
kitüntetésed alkalmából, egyben megköszönöm barátságodat, helytállásodat és odaadásodat
eddigi közös munkánkban!
Kívánom, adja meg Neked a Teremtő, hogy még sokáig lobogjon benned az éltető láng és az
alkotó tetterő, családod és baráti köreid örömére! „Új hajnal élete hívjon munkára, tettre,
egymást megértő, munkás szeretetre!”
Isten éltessen sokáig erőben, egészségben és szeretetben!
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