
 
 

 
 

Rigóné Proksa Mariann méltatása 

Érdemes Polgár cím átadása alkalmából 
 

Az Érdemes Polgár Cím a lefrissebb kitüntetésünk, melyet a tavalyi évben hozott létre a 

képviselő-testület azzal a céllal, hogy felfigyeljünk mindazokra, akik önzetlen, áldozatos 

munkájukkal segítik a taksonyi emberek életét, jelentős szerepük van az emberi kapcsolatok 

építésében, és hozzájárulnak a civil kezdeményezések sikeres megvalósításához. 

 

Idei díjazottunkat a társadalom szélére sodródott rászoruló családok, személyek iránti 

együttérzése, önzetlen tenni akarása vezette ahhoz, hogy a katolikus egyház berkein belül 

néhány hasonló lelkületű társával együtt, megkezdjék missziós tevékenységüket. 

Az egész történet a 2000-es évek elején kezdődött, amikor a kislánya mikulásra kapott el nem 

fogyasztott édességeit látva felmerült benne, hogy jó pár szegénysorban élő gyermek arcára 

tudna velük mosolyt varázsolni, és ez tettekre sarkallta.  

Adománygyűjtésbe kezdtek társaival és Láng András atyát már azzal az ötlettel keresték meg, 

hogy segítsen nekik eljuttatni a feleslegessé vált ruhaneműket, játékokat, használati tárgyakat 

rászoruló személyekhez, családokhoz. 

Ettől kezdve egyenes út vezetett a Váci Egyházmegyei Karitasz szervezetéhez, ahol 

készséggel fogadták kezdeményezésüket és áldásukat adták 2002. februárjában a Taksonyi 

csoport megalakulására.  

Céljuk, a községben nehéz körülmények között élő emberek megsegítése, támogatása 

lehetőleg személyre szabott megoldásokkal. Kitartó, apró lépések sorozatával mutatják a 

boldoguláshoz vezető utat a rászorultaknak. Jó példával, lehetőségek felkutatásával, 

törődéssel és lelki támogatással segítik a hozzájuk fordulókat. Céljuk, hogy az azonnali, 

kézzelfogható segítség mellett az emberekben erősödjön az öngondoskodás képessége, 

motiváltak legyenek önmaguk megsegítésére.  

 

Szerepük a társadalom elmaradott rétegeinek felzárkóztatásában pótolhatatlan.  

A taksonyi Karitász csoport szervezésében megvalósuló ételosztások, ruhavásárok, 

jótékonysági bálok és sok más lélekemelő program csak összehangolt csapatmunkával és 

együttműködéssel valósulhatnak meg sikeresen.  



 
 

Díjazottunk örökmozgó, jó szervezőkészséggel megáldott egyéniség, megalakulásukat 

követően rövid idő alatt a szervezet élére állt és társaival egyeztetve összehangoltan irányítja 

munkájukat. Szoros kapcsolatban állnak és rendszeresen egyeztetnek a családsegítő 

szolgálattal, a települési önkormányzattal, oktatási intézményekkel, háziorvosokkal, 

védőnőkkel, hogy ott nyújtsanak segítséget, ahol arra a legnagyobb szükség van. 

 

Egyéniségét a következő Goethe idézet hűen tükrözi: 

“A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, jó szót, 

bátorítást, mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.” (Goethe) 

 

Nehéz helyzetekben gyakran fordul mentorához Marcello Rossi atyához, akinek az önzetlen 

szeretetről és segítségről szóló Agapé című könyvében leírtakat, egyfajta vezérfonalként 

követi életében.  

  

Élesszemmel látni, de láttatlannak maradni… ez az alapelv vezérli mindennapjait. Ő az aki 

csendesen, a háttérben alázatosan végzi munkáját, sosem kér a rivaldafényből. Bármilyen 

erőn feletti is amit elér, sosem érzi úgy, hogy mindezért több jár, mint egy köszönöm.  

Díjazottunk önzetlen, a taksonyi rászorultakért, családjukért végzett áldozatos munkáját, 

elhivatottságát, közösségünk az Érdemes Polgár címmel hálálja meg.  

 

Ebben az évben Taksony Érdemes Polgára: Rigóné Proksa Mariann.   
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