
Kakucs 2016. évi díszpolgára Maczák János, 

egyházközségünk  

világi elnöke! 

 

Az Ablak Kakucsra Egyesület tagsága nevében 

terjesztettük fel őt Kakucs 2016. évi díszpolgári 

címére, a világi és egyházi ügyek szolgálatában 

végzett munkája elismeréseként. 

Felterjesztésünket Önkormányzatunk örömünkre és 

megelégedésünkre elfogadta. 

Fogadják jelöltünk eddigi életútjának 

ismertetését: 

Maczák János 1956. november 27-én született Kakucson. Szülei egyszerű 

kétkezi munkások. Testvére nem született. 

A helyi általános iskola elvégzése után sikeres érettségit tett a Kecskeméti 

Piarista Gimnáziumban, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Természettudományi Karának matematikus szakán diplomázott.  

1994-től 1996-ig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem másoddiplomás 

képzésén vett részt.  

2001-ben okleveles könyvvzsgálói, majd adószakértői képesítést szerzett. 

Munkahelyei:  

Előbb a hernádi Március 15. Termelőszövetkezetben, majd a dabasi Fehérakác 

Termelőszövetkezetben dolgozott számítástechnikai vezetőként. Ezt követően 

egy könyveléssel és számítástechnikával foglalkozó vállalkozást vezetett. 

Jelenleg az Abakusz nevű vállalkozásában végez számítástechnikai, könyvelési 

és könyvvizsgálói feladatokat. 

Közéleti pályafutása: 

1997 óta, immár 20 éve a kakucsi Római Katolikus Egyháztanács világi elnöke. 

Az egyház lapjának, a Kakucsi Hírfüzérnek fő támogatója. 

Az 1989-es választások óta minden ciklusban részt vett a kakucsi önkormányzat 

munkájában akár a pénzügyi bizottság elnöki tisztségében, akár bizottsági 

tagként vagy – mint jelenleg is –külsős pénzügyi tanácsadóként. 

2004-ben vettük fel a kapcsolatot magyarkakucsi barátainkkal. A kezdetektől – 

elsősoban mint az egyháztanács elnöke – János támogatta ezt, az idővel 

barátsággá mélyülő testvértelepülési együttműködést, amelyet az idei 

talákozóinkon világi és egyházi szinten is hivatalosan megpecsételtünk.  

(S hogy mennyire számít személyisége ebben, jelzi, hogy ünnepségünkön a 

sorainkban tisztelhetjük a magyarkakucsiak képviselőjét, Barabás Imrét, a 

magyarkakucsi református egyház főgondnokát, János jó barátját.) 

Maczák János a 2011-ben alakított egyesületünk, az Ablak Kakucsra Egyesület 

alapítótagja, itt az egyesület elnökségi munkájában vesz részt. Támogatta és 

kistérségi vidékfejlesztési feladatvállalásával segítette a kakucsi Tájház 

létrejöttét, mindmáig segíti annak munkáját. Hálásan köszönjük! 



János példás családapa. Felesége, Margitka az inárcsi óvoda vezetője, mindkét 

leánya több diplomával rendelkezik.  

Ibolya a MTA tudományos munkatársa, Aletta jelenleg édesapja pénzügyi 

vállalkozásában dolgozik. Mindketten aktívan részt vállaltak, vállalnak a helyi 

lapok, a Kakucsi Lapozgató és a Hírfüzér  szerkesztésében, valamint a község 

közéletében és az egyházi feladatokban is. 

Mindezek alapján úgy érezzük, hogy ismét méltó közéleti személyiséget 

jutalmaz Önkormányzatunk a díszpolgári cím odaítélésével. 

Örömünkre szolgált Maczák János Urat felterjeszteni e nemes kitüntetésre!  

Szeretettel gratulálunk, és tisztelettel köszöntjük őt a díszpolgárok körében! 

 


