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Taksonyért emlékéremmel kitüntetetté válni alig a negyedik X elején 

nem kis érdem, megtiszteltetés. Eddig mindössze egyszer fordult elő 

Taksony történelmében. Azok az érdemek, melyekkel közösségünk 

elismerését ily fiatalon el lehet nyerni, az illető elhivatottságát, a közösségért 

tett példaértékű cselekedeteit egyértelműen jelzik.  

A díj egyben kötelez is. A közösség elismerése tulajdonosában táplálja azt a 

lángot, mely azt sugallja, hogy az eddig létrehozott értékeket meg kell őrizni, 

az úton tovább kell haladni. 

De vajon honnan ered személyiségében az alkotási vágy, az elhivatottság, és 

az alázatos szolgálat?   

Több díjazottunkhoz hasonlóan, idei kitüntetettünk életében is meghatározó 

szerepet játszik a keresztény hit és értékrend, mely jellemének tartást ad, és 

amely mások önzetlen segítése ösztönzi. 

  



Díjazottunk édesapja, Barna Barnabás aktív tagja volt az egyházközségi 

testületnek, édesanyja, Horváth Ilona iskolánk lelkiismeretes tanáraként, 

majd igazgató-helyetteseként formálta a jövő nemzedékét. A vallásos 

családi környezet díjazottunk életében meghatározó szerepet tölt be. Kiskora 

óta ministránsként segédkezett a Szent Anna templomban, otthonosan 

mozgott több plébános mellett is, akik közül nagy hatást gyakorolt rá többek 

között Jancsó Imre és Peczár Péter atya. 

Díjazottunk kitartó, céltudatos egyéniség. 

Alaposságának és kitartásának köszönhetően bármit elkezd, azt véghez is 

viszi a lehető legmagasabb szintig. 

Mindez érzékelhető az egyházi pályafutásában is: 

17 évesen aktív az ifjúsági hittanközösségben.  

1994-ben Láng András Kanonok atya taksonyi szolgálatának kezdetétől, az 

atya állandó segítője, barátja. 1998-ban 21 évesen, az egyházi testület egyik 

legfiatalabb tagjaként még nem sejtette, hogy egykoron ennek a testületnek 

az elnöke lehet. 2007-ben lektorrá majd 2008-ban Dr. Beer Miklós püspök 

a Váci Székesegyházban akolitussá avatja. Ebben a szerepében rendszeresen 

szolgál ma is a szentmiséken, segíti a szertartás gördülékeny menetét. 

Személyisége összetett, egyházi berkekben és civil életében is hatékonyan 

kamatoztatja gazdasági, műszaki ismereteit. 

Tudása és képességei mellett kitartása, céltudatossága és megbízhatósága 

szakmai területen is meghozta számára az elismerést, hiszen nem véletlen, 

hogy mérnök-informatikusként, saját vállalkozása mellett egy nemzetközi 

informatikai vállalat kelet-európai műszaki vezetőjeként tevékenykedik. 

Büszkeséggel tölti el, hogy saját vállalkozásában a közös értékrend, az 

egymás iránti tisztelet és lojalitás kovácsolják össze a csapattagokat. 

Mindehhez kétségtelen, hogy szükséges egy hasonló elveket valló vezető is. 

Díjazottunk tudásával és anyagi hátterével önzetlenül szolgálja környezetét. 

Saját elmondása szerint ő annyi mindent kapott az egyháztól, hogy 

kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten  

az egyházat támogassa, közösségeit segítse előre jutásukban.  

Egyéniségét Pilinszky János idézete hűen tükrözi:  

„Az alázat az igazi tudás, és az igaz megismerés kapuja. Minden nagy tett, 

minden valódi erkölcsi és szellemi erőfeszítés előfeltétele.  

Már a dolgok természetéből fakad, hogy aki feladatán elmélyül - 

"megfeledkezik önmagáról". 



De lépjünk ki most az egyház berkeiből, ugyanis díjazottunk nem csak ezen 

a területen aktív. Mecénásként segíti a közösségek álmainak megvalósítását 

mindennapi működésüket, a település polgárait. Lokálpatriótaként örömmel 

tett eleget az iskola és a Lokálpatrióta Egyesület felkérésének, hogy a 

biztonságos internethasználattal kapcsolatos oktatást tartson tanulóknak, 

pedagógusoknak és a lakosságnak. Fontosnak érzi,  hogy a mai virtuális 

világ adta lehetőségekkel, biztonságosan élhessenek mind a fiatalok, mind a 

felnőtt korosztály. 

A helyi közösségek közül baráti szálak fűzik a hagyományőrző Heimatklang 

zenekarhoz, a Taksonyi Motorosok Egyesületének tagjaihoz és szoros a 

kapcsolata a Szent Anna kórussal is. Ezek közül a szálak közül sok még arra 

az időszakra vezethető vissza, amikor többek között a Zentai József tanár úr 

által szervezett erdélyi és prágai kirándulásokon ízlelték meg, az 

összetartozás érzését és a baráti kötelékek fontosságát. 

A kézilabdáért rajongó édesapjától örökölte sport iránti szeretetét, mely a 

sportágak alapos ismeretében, és a barátokkal eltöltött közös szurkolásokban 

is megnyilvánul. Mindezt a Taksonyi Sportegyesület céljainak 

támogatásában is kifejezésre juttatta.   

Olyan egyéniség, aki akkor érzi igazán jól magát, ha gondos alapossággal 

mindent elrendezett a környezetében.  

Ez érzékelhető a Szent Anna templomban és környékén, ahol 

megérkezésével, számos fejlesztés valósult meg a templom épületén és 

környezetében, a csapadékvízelvezetéstől a fűtésátalakításon át a 

kamerarendszer kiépítésig.  2011-ben újászervezte a Szent Anna 

Templomért Alapítványt.  Mecénásként és az alapítvány kuratóriumi 

tagjaként, megfontolt gazdálkodás mellett végezték el a korszerűsítéseket, a 

plébánia teljes felújítását, melyek eredményeit mindannyian élvezhetjük. 

Szívügye, hogy a templom adta rendezett környezetben színvonalas 

kulturális szórakozást biztosítson a taksonyiaknak. Lelkesen veti bele magát 

minden évben a Templomok éje és a Pünkösdi koncert szervezésébe.  

Egy közösségnek mindig szüksége van példaképekre, olyan 

személyiségekre, akik életükkel, tetteikkel magukban hordozzák mindazon 

alapvető értékeket, melyekkel azonosulva élni érdemes. Fontos, hogy 

legyenek közöttünk olyan egyéniségek, akiknek lételeme az alkotás, fontos 

számukra a haladás, a fejlődés. 

Taksony napkor a közösség ezeket a személyiségeket emeli fel, és nyújtja át 

számukra elismerésének, nagyrabecsülésének jelképeit. A lakosság 



ajánlásának figyelembe vételével, a képviselő-testület szeptemberi ülésén 

idén is meghozta megfontolt döntését. 

Településünk közösségi életében, a katolikus egyházközösségben végzett 

szolgálatáért, értékteremtő és példamutató munkásságának és 

támogatásának elismeréseként, a Taksonyért Emlékérem idén Barna Tamást 

illeti.  

Szívből gratulálunk! 

 

Taksony, 2017. november 29.     

 


