
 
 

Höchszt Erika méltatása 
Érdemes Polgár cím adományozása alkalmából 

 

 
 
Az Érdemes Polgár Cím a legfrissebb kitüntetésünk, melyet a 

képviselő-testület azzal a céllal hozott létre, 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, felemeléséhez. 

 

Idei díjazottunk születésétől fogva taksonyi, szeretetteljes, összetartó 

vallásos családi kötelékben nevelkedett, a család harmadik 

gyermekeként. 



 
 

Fiatal hittanos kora óta énekkarban énekel, a Tábori Frigyes által 

alapított kórus aktív tagja volt.  

A taksonyi Szent Anna Templomban leányként az elsők között 

ministrált. 

A gitározás alapjait Láng András kanonok atyától sajátította el, majd 

önszorgalomból fejlesztette magát tovább. 

18 éve, 2000-ben megalapította a Szent Anna kórust. 

Örökmozgó, jó szervezőkészséggel megáldott egyéniség, csendes 

habitusa ellenére kiváló vezető. 

2013-ban alakult meg egy csoport 10 fővel, majd 2015-ben a Szent 

János Bogár Egyesülethez csatlakozott Dalos Bogarak néven.  

Jelenleg 25 gyermek és 3 felnőtt segítő tartozik a Bogarakhoz. 
Fő profiljuk az éneklés. Gitáros dalokkal a Gyermek Szentmiséken 
szolgálnak, minden évben nyári táborokat szerveznek, ahol a helyi 
plébános atyával egyeztetve egy-egy alkalommal zenélnek. 
Istent szeretni, egymást becsülni, segíteni, jól tanulni és sportolni. Ez 
a csoport hitvallása. 
 
Díjazottunkat a szürke eminenciás kifejezés jellemzi leginkább, aki 

fölöslegesen egy szót sem szól, minden gondolata racionális. 

Szerényen, csendesen, de annál nagyobb elszántsággal és hihetetlen 

munkabírással végzi közösségteremtő és – építő munkáját nagyon 

fiatal kora óta, mind a mai napig. Jól tudja, hogy a szeretetből nem 

lehet eleget adni, a szeretet nem kérdezi, mennyire van kötelezve. A 

szeretet pazarol. 

Díjazottunk nyitott minden tudományra, művészeti ágakra, hatalmas 

szíve van, mindenki belefér. 



 
 

Fogékony az örömre, nagyon empatikus, mások problémáira is 

mindig megoldást talál.  

A sok közösségi munka mellett kiegyensúlyozott családban él, két 

felnőtt gyermek édesanyja és egy kisfiú boldog nagymamája. 

Ahhoz, hogy valakinek a munkáját elismerjék, nem a nagy hang a 

fontos, hanem a példamutatás. 

Éles szemmel látni, de látatlannak maradni… ez az alapelv vezérli 

mindennapjait.  

Ő az, aki csendesen, alázatosan végzi munkáját, sosem kér a 

rivaldafényből.  

Önzetlen, a fiatalok erkölcsi, hitbéli és a mindennapi életben való 

helytállásra neveléséért végzett áldozatos munkáját, elhivatottságát 

közösségünk az Érdemes Polgár Címmel hálálja meg.  

Reméljük, még sokáig jelen lesz a közéletben és keresztény életével, 

példamutató értékrendjével, személyiségével továbbra is gazdagítja 

közösségünket. 

 

Ebben az évben Taksony Érdemes Polgára: Höchszt Erika.   

 

Taksony, 2018. november 29. 

 


