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"Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek." Dalma Asszony 
szó szerint veszi Jézus tanítását. Őszinte hitből fakadó karitatív tevékenységével 
évek óta szolgálja szükséget szenvedő embertársait, és nyújt segítséget a 
közösségeknek. Nem tesz különbséget a rászorulók között, éppúgy fáradhatatlanul 
dolgozik a hajléktalanokért, mint az árvákért, a romákért vagy a fogyatékkal élő 
embertársainkért.  
 
Ez a tevékeny szeretet és a magyarság összetartozásáért végzett munka határtalan: 
jószolgálati követként mindenhová elmegy, ahová hívják, vagy ahová a lélek küldi. 
Egyik legfontosabb missziójának tekinti, hogy felborult értékrendű világunkban minél 
több helyen hirdesse: kizárólag tetteink alapján ítélnek meg majd bennünket. 
 
Napjainkig több száz jótékonysági ügyet karolt fel. Az egyik legnagyobb 
magyarországi segélyszervezet, a Katolikus Karitász munkáját Dalma asszony 
rendszeresen figyelemmel kíséri. A szervezet jószolgálati nagyköveteként együtt 
utazik a munkatársakkal, és részt vesz a segélyosztásban, a gyermekek és 
rászorulók megsegítésére szervezett rendezvényeken. Édesanyaként, 
nagymamaként kiemelkedően fontos értéknek tartja a családot, ezért különös 
figyelemmel fordul a nagycsaládosok és a gyermekek felé, valamint szívügyének 
tekinti a család nélkül felnövő, beteg, vagy érzékelésükben korlátozott gyerekek 
sorsát. Mádl Ferenc volt államfő özvegye a Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány 
elnöki tisztét is ellátja. 
 
Több díj, elismerés tulajdonosa. 2005-ben a Polgári Magyarországért Alapítvány 
kitüntetését vehette át. A díjjal járó pénzösszegből létrehozta az Istenadta Tehetség 
Alapítványt, amely a kistelepülések hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeinek a 
tanulmányaihoz nyújt segítséget. Az Alapítvány kuratóriumában - melynek elnöke a 
ma is velünk ünneplő Kiss-Rigó László megyéspüspök - kiváló emberek 
tevékenykednek. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az irgalmasság és a 
szolgáló szeretet elismeréseként 2009-ben Dalma asszonynak ítélte a Szent 
Erzsébet Rózsája díjat. 2012-ben a határon túli magyarság megmaradásáért végzett 
munkájáért megkapta a Magyar Szabadságért-díjat.  
 
Szerényen, csendesen, de annál nagyobb elszántsággal és hihetetlen 
munkabírással végzi közösségteremtő és –építő munkáját mind a mai napig. Jól 
tudja, hogy a szeretetből nem lehet eleget adni, a szeretet nem kérdezi, 
mennyire van kötelezve. A szeretet pazarol.  
 
Nagy megtiszteltetés, hogy a mai napon Dalma Asszony velünk együtt ünnepel, és 
hogy az Emlékpark kitüntetettjei között köszönthetjük!  
 


