
A SzövetSég AlApítáSA

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvének  
értelmében önálló jogi személyek társulásaként jött létre 2001. november 19-én.

Alapító szervezetek, 2001-ben:

1. Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szervezet
2. Magyar Közösség Pártja
3. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
4. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
5. Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség

A Szövetség szervezetei 2021-ben:

Az öt alapító szervezethez fokozatosan újabb 20 társult, 
így összesen 25 önálló jogi személy alkotja a Szövetséget

  6. Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás
  7. LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás
  8. Rákóczi Baráti Köre 
  9. Zoboralja Közhasznú Társulás
10. Cservenka Alapítvány
11. Kárpátia Sport Polgári Társulás
12. Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete
13. Palóc Társaság
14. Pro Kalondiensis Polgári Társulás
15. Reviczky Társulás
16. Budapesti Széchenyi Társaság
17. Via Nova ICS
18. Boráros Színház
19. Kukkók Polgári Társulás
20. Rovás Polgári Társulás
21. Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény  
       Értékekért, Prága
22. Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Szervezete
23. Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás
24. Marthos Polgári Társulás
25. Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége

A SZöveTSég TevéKenySégi KöréT  
éS CéljAiT A TárSuláS  

AlAPSZAbályA hATároZZA meg:

III. cikkely

1. A szövetség tevékenységének tárgya a szö-
vetség tagjai közös érdekeinek képviselete és 
védelme, közös feladataik teljesítése és a ma-
gyar nemzet közösségének támogatását cél-
zó közös kérdések megoldása, elsősorban a:
– kultúra védelme és fejlesztése,
– művelődés támogatása,
– tehetséges fiatalok és a gyengébb szociális 

helyzetű családból származó fiatalok támo-
gatása,

– a társadalom intézményes fejlődésének tá-
mogatása,

– a természeti feltételek és kulturális értékek 
védelme,

– a környezet védelme és fejlesztése.
– internetes hírportál és internetes folyóirat 

megjelentetése,
– publikációs és kiadói tevékenység,
– kurzusok, tanfolyamok, szemináriumok, 

konferenciák, társadalmi és kulturális ese-
mények szervezése,

– előadói és művelődési tevékenység
– szociális segítőtevékenység
– jogsegélyszolgálat működtetése
– felmérések és kutatások végzése.

2. A szövetség célja a szövetség tevékenységi 
körének szempontjából koordinálni a szövet-
ségi tagok tevékenységét, valamint együtt-
működni más, hasonló irányzatú, esetleg ha-
sonló tevékenységű külföldi szervezetekkel 
és intézményekkel is.

A SZöveTSég TAgjAi az alapító tagok mellett további olyan jogi személyek, amelyek felvételét a Szövetség köz-
gyűlése elfogadta. Az Alapszabály szerint a Szövetség tagja lehet olyan jogi személy is, amely Szlovákiában vagy az 
Európai Unió más tagállamában működik, egyetért a Szövetség küldetésével és céljaival, valamint azok megvalósí-
tásában kivenné részét.



A SzövetSég MűködéSe

A Szövetség 11 felvidéki irodában várja az érdeklődőket: Pozsony, Dunaszerdahely,  
Somorja, galánta, nyitra, Párkány, Zselíz, ipolyság, léva, losonc, rimaszombat, rozsnyó,  
Királyhelmec.

A SZöveTSég TiSZTSégviSelŐi

A KöZgyŰléS a szövetség legfelsőbb szerve, melyet a tagszervezetek küldöttei alkotnak, szervezetenként három 
személlyel. A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik.

A SZöveTSég veZeTŐ TiSZTSégviSelŐiT a közgyűlés választja meg. A szövetség további szervei: tanács, elnök, 
elnökség, tiszteletbeli elnök, igazgatók, igazgatótanács, ellenőrző bizottság.
A Szövetség a Közös Célokért társulást megalakulása óta (2001–2021) három elnök vezette:

Mézes Rudolf (2001–2011)        Duray Mikós (2011–2020)                               Gubík László (2020-től)

A Szövetség eddigi igazgatói:

Pogány Erzébet (2001–2018)                        Hideghéty Andrea              Losonszky Margit
igazgató                ügyvezető igazgató (2018-tól)       gazdasági igazgató (2018-tól)



tájékoztAtó tevékenySégek
•	a magyarországi oktatásban való részvétel feltételeiről, szülőföldi és magyarországi ösztöndíjak lehetőségeiről, folya-

matáról,
•	a magyarországi családtámogatási ellátások közül a Köldökzsinór program-

ról,
•	az aktuális pályázatokról, a programok népszerűsítésének lehetőségeiről, a 

szervezési folyamatokról, a határon átnyúló kapcsolatok építésének lehető-
ségeiről,
•	jogsérelmek orvoslásáról, a felvidéki magyarok jogvédelmének erősítése ér-

dekében a kisebbségvédelem területén,
•	a hálózatépítés és a felvidéki hálózatokhoz való kapcsolódás területeiről 

(Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, Családlánc, Civil Közös-
ségi Szolgáltató Központok),
•	információs portálok működtetése (Felvidék.ma, szakc.sk)

RéSzvétel A káRpát-Medencei  
HálózAtokbAn

Többek között: Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, Európai Uniós Civil Együttműködési  
Tanács, Magyar Állandó Értekezlet, Kárpát-medencei Magyarok Fóruma, Kisebbségi Jogvédő Intézet, Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet, Rákóczi Szövetség, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége

MAgyAR  igAzolvány

mAgyArorSZág  –  2001. évi lXii. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény 
értelmében a Magyar igazolvánnyal, illetve Magyar Hoz-
zátartozói igazolvánnyal rendelkező személyek a Magyar 
Köztársaság területén kedvezményeket vehetnek igény-
be, valamint a szomszédos államban lévő lakóhelyükön 
pályázati úton támogatást kaphatnak. 
A kultúra területén Magyarországon a magyar állam-
polgárokkal azonos kedvezményeket élvezhetnek. A 
Magyar igazolvány a határon túli magyar pedagógu-
sok számára pedagógusigazolvány, illetve oktatói kár-
tya kiváltását teszi lehetővé. A szülőföldön magyar ok-
tatási intézményben tanuló diákok számára biztosítja 

a Magyarországon érvényes diák-kedvezmények meg-
szerzésének lehetőségét. A szülőföldjükön magyar ok-
tatási-nevelési intézményben tanuló gyermekek szülői 
nevelési-oktatási és taneszköz-támogatást iránti pályá-
zatot nyújthatnak be.

Pogány erZSébeT: Tapasztalatunk alapján kijelent-
hetjük, hogy az igazolványokkal kapcsolatban Szlová-
kiában legtöbbször nem a kedvezmények kerülnek szó-
ba, hanem az összetartozás jelképeként tekintünk rá. 



Felvidéki  lelki  elSőSegély  
teleFonSzolgálAt

köldökzSinóR pRogRAM

névHASználAti  jogAinkRól

Tapasztaljuk, hogy a mindennapok felada-
tai között sokszor felszínessé, rutinszerűvé 
válnak a beszélgetéseink. Ám lassan meg-
tanuljuk, hogy a lelki egészségünk meg-
óvásához nagyon is szükséges a két ember 
közötti barátságos, szóbeli gondolatközlés. 
Ez nem szégyen, ne söpörjük a szőnyeg alá, 
ne bagatellizáljuk el. Ehhez tudunk mi tá-
mogatást, segítséget nyújtani, de csak ak-
kor, ha bátran vagy akár bátortalanul, de 
felveszik a kagylót és felhívnak minket.
Merjünk tehát beszélni érzéseinkről, és mer-
jünk támogatást kérni nehezebb időszaka-
inkban, hiszen nincs ember a földön, aki  
időnként nem keseredik el, nem került már 
kilátástalannak tűnő helyzetbe, vagy nem 
volt még soha magányos.

A Szlovákiában élő magyar nemzetiségű (nem 
állampolgárságú) szülők 2018 óta folyama-
tosan kérelmezhetik a magyarországi család-
támogatási ellátások közül a Köldökzsinór 
program ellátásait, az egyszeri anyasági támo-
gatást és a fiatalok életkezdési támogatását. 
A támogatásokkal Magyarország kormánya 
anyagilag is elismeri azokat a magyar családo-
kat, akik gyermeket vállalnak a világ bármely 
pontján.  A kérelmezés elsődleges feltétele, 
hogy a szülőknek és az újszülött gyermeknek a 
szomszédos államokban élő magyarokról szó-
ló törvény alapján kiadott Magyar igazolvány-
nyal kell rendelkezniük, melynek A MIG ügyin-
tézésre a Szövetség a Közös Célokért társulás 
irodáiban van lehetőség. A társulás munkatár-
sai az ügyfeleket a MIG ügyintézése mellett a 
Köldökzsinór program igénylésének folyama-
táról is tájékoztatják.

A Szövetség a Közös Célokért társulás irodáinak munkatársai 
a Köldökzsinór program ügyintézése kapcsán gyakran talál-
koznak azzal, hogy a szülők tanácstalanok a kisebbségi név-
használati jogaikat illetően, amelyek ebben az esetben a gyer-
mekeikre vonatkoznak. nincs információjuk arról sem, hogy a 
gyermek születésekor, hogyan kérvényezhetik, hogy a gyer-
mekük magyarul viselje a kereszt és a vezetéknevét. 

A szlovákiai névtörvény bármilyen nyelvű keresztnév választá-
sát lehetővé teszi. A gyermek születésekor a szülők dolga csak any-
nyi, hogy nem szlovák, hanem magyar nyelvalakban jelentik be a 
gyermek nevét.

Aki magyar nyelvalakban szeretné anyakönyveztetni a gyerme-
ke keresztnevét, ugyanazt kell megtennie, mint bármelyik szülő-
nek, azaz bejelenteni a gyermeke keresztnevét.

Azoknak is lehetőségük van magyarosítani a nevüket, akiknek a 
szüleik bármilyen oknál fogva szlovákul íratták be kereszt- vagy ve-
zetéknevüket. A nagykorúság eléréséig ezt a szülők (vagy más tör-
vényes képviselő) teheti meg, viszont amennyiben 15 éves, vagy 
idősebb gyermekről van szó, már az ő írásbeli, hitelesített aláírás-
sal ellátott hozzájárulása is kell a névváltoztatáshoz.



Fényképek A tevékenySégÜnkRől

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2017. szeptember 29-én, pénteken a sop-
roni Perkovátz-ház különtermében tartotta az éves elnökségi ülését. Az ülésre 
a Széchenyi Társaság által szervezett nemzettudat és nemzeti identitás cimű 
konferenciával összehangoltan került sor.  

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgála-
tok Szövetsége együttműködő partnereivel, a 
csíkszeredai Áradat Egyesülettel, a sepsiszent-
györgyi Erdélyi Magyar Mentálhigiénés Társa-
sággal és az „Esély” Lelki Egészségvédő Egye-
sülettel valamint a felvidéki Szövetség a Közös 
Célokért társulással „A mentálhigiénés kultú-
ra fejlesztése transznacionális együttműködés-
ben” elnevezésű projekt megvalósítását kezdte 
el Szegeden, 2018. februárjában

2021 július: Családi nap Gömörpéterfalán
A Szövetség a Közös Célokért Rimaszombati 
Területi Irodája helyszíni tájékoztatást tartott 
Gömörpéterfalán, a Felföldi Dalia Iskola tábor-
záró családi napján. Szó volt a Magyar Igazol-
ványok ügyintézési rendjéről, a magyarországi 
családtámogatásokról, a Köldökzsinór Prog-
ramról. Átadásra került a Rákóczi Szövetség 
Első könyvem - babanaplója, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság által eljuttatott Babacsomag.

A Szövetség a Közös Célokért társulás élén, a 
Léván megrendezett közgyűlésen június 27- 
én tisztújításra került sor. Duray Miklós Gubík 
Lászlót, a Via Nova elnökét és az Esterházy Aka-
démia igazgatóját jelölte új elnöknek, akit a köz-
gyűlés meg is választott. Új lendületet, új eszkö-
zöket, új stílust ígért, de a régi alapelvek mentén. 
Gubík Lászlóval beszélt az elképzeléseiről, hiszen 
már meg is hirdették az Esterházy Lujza-progra-
mot és a Pogány Erzsébet-emlékdíjat.

2011-ben Dunaszerdahelyen tar-
totta jubileumi, 10 éves kongresz-
szusát  a Szövetség a Közös Cé-
lokért. Ezt követően a Szövetség 
munkatársai és barátai tartottak 
rövid eszmecserét.

A magyar nyelvű duális szakképzés helyzete Szlovákiában / Konferencia, Dunaszerdahely, 2015. november 27.



RendezvényeinkRől

eSteRHázy lujzA-pRogRAM
A Szövetség a Közös Célokért társadalmi összetartást erősítő programjának három pillére:

A Felvidéki lelki elsősegély 
Telefonszolgálat működteté-
se kapcsán az anyanyelvi se-
gítségnyújtás további terüle-
teken való kiterjesztése.

A tájékoztatás – az irodahá-
lózat bővítése, illetve a Felvi-
dék.ma működtetése, a Kár-
pát-medence és a Diaszpóra 
hiteles, keresztény-konzer-
vatív értékrendű tájékoztató 
hírportáljaként.

A mozgáskorlátozott fiatalok 
aktív állampolgárságának, 
társadalmi szerepvállalásának 
hosszútávú biztosítása.

Az Esterházy Lujza-program további működési területei feltérképezés alatt állnak.

A Szövetség a Közös Célokért az eddigi vállalását folytatva minden hónap első szerdáján élő 
adásban közvetíti a Felvidék.ma hírportál Facebook-oldalán az isten szolgája esterházy jános 
boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét.

KönyveT – oTThonrA ProgrAm
Az ajándékkönyv-csomagok az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma kultúrá-
ért felelős államtitkársága által érkez-
tek 2020 nyarán a SZAKC komáromi és 
dunaszerdahelyi irodáiba. A kötetek a 
SZAKC szervezésében kerültek a felvidéki családszervezetek-
hez, akik ezt követően átadták a tagságuk részére.



pogány eRzSébet
1959. december 19-től 2018. május 6-ig tartó életútjának legfontosabb állomásai 

Pogány Erzsébet a  somorjai Hom-
bauer család legfiatalabb gyermeke-
ként  született. Ebben az Észak-csalló-
közi kisvárosban járt középiskolába is, 
de érettségi bizonyítványát 1978-ban 
a külföldi  továbbtanulásra felkészítő 
selmecbányai speciális gimnáziumban 
szerezte meg. Egyetemi tanulmányait 
Debrecenben kezdte a közgazdasági 
karon, majd miután férjhez ment, Po-
zsonyban folytatta a Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen, ahol 1987-ben 
közgazdasági mérnöki diplomával fe-
jezte be tanulmányait. Pogány Tibor-
ral kötött házasságában  két gyermek 
– Eszter (1979), Erzsébet (1985) – szü-
letett. 1991/1992-ben a budapesti 
Századvég Politikai Iskolában, majd a 
budapesti Közigazgatási Főiskola em-
beri jogi szemináriumán szerzett okle-
velet, 2017-ben pedig a pozsonyi Szent 
Erzsébet Főiskolán megszerezte a filo-
zófiai tudományok doktora (PhDr.) cí-
met.

Tíz évig a somorjai városházán dol-
gozott a helyi gazdálkodási szakterü-
leten. 1990-től az Együttélés Politikai 
Mozgalom központi irodáját vezette, 
majd később a mozgalom sajtótitkára 
lett. 1995-től a Magyarok Világszövet-
sége felvidéki tanácsosaként Dobos 
László alelnök, régiós elnökhelyettes 
tevékenységét segítette. Ezt követően 
a Rákóczi Szövetség mellett működő 
Csehországi és Szlovákiai Magyar Kul-
túráért Alapítvány titkára volt.

A „státustörvény” hatályba lépése 
kapcsán a felvidéki irodák igazga-
tásával bízták meg. 2001 decembe-
rétől a Szövetség a Közös Célokért 
társulás (SZAKC) igazgatójaként 
dolgozott haláláig.  2005-ben mun-
katársaival elindítottak az első szlo-
vákiai magyar hírportált. A Felvidék.
ma azóta mérvadó hírforrássá nőtte 
ki magát. A Magyar Koalíció Pártjának 
(MKP) 1998-as megalakulása után az 
MKP Országos Tanácsának tagjává vá-
lasztották, 2002–2010 között (két vá-
lasztási időszakban) Somorja városa 
önkormányzatában az MKP színeiben 
képviselői feladatokat látott el, 2006-
ban rövid ideig parlamenti képviselő 
volt a Szlovák Köztársaság Nemzeti Ta-
nácsában. 

Kezdeményezője volt a Szlovákiai 
Magyar Közgazdász Társaság mega-
lapításának, melynek 2011-től 2017-
ig ő volt az elnöke. 2014-ben a Baross 
Gábor Terv (a felvidéki gazdasági fej-
lesztési terv) kidolgozásában és meg-
jelentetésében tevékenyen részt vett. 
A SZAKC 2014-ben a budapesti Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet felvidéki 
partnerévé vált, így részt vett a Kár-
pát-haza Fejlesztési Program kidolgo-
zásában.

Alapításától haláláig igazgatótanácsi 
tagja volt a sérült gyermekeket nevelő 
családok problémáival foglalkozó, po-
zsonyi székhelyű Carissimi Nonprofit 
Alapnak. 2005-től bekapcsolódott a 
budapesti székhelyű, Kárpát-meden-
cei hatókörű Magyar Asszonyok Érdek-
szövetsége, az ún. Asszonyszövetség 
munkájába. A Kárpát-medencei Csa-

ládszervezetek Szövetségének kezde-
ményezésére alakult budapesti köz-
pontú Családlánc mozgalom felvidéki 
koordinátoraként a gyermekekkel és a 
családokkal foglalkozó szervezetek te-
vékenységét segítette.

Aktívan támogatta, hogy gróf Ester-
házy János halálának 50. évfordulójára 
emléktáblát avassanak a morvaorszá-
gi Mírovban, szenvedéseinek utolsó 
helyszínén. A Cseh- és Morvaországi 
Magyarok Szövetsége érdemeinek el-
ismeréseként tiszteletbeli tagjává vá-
lasztotta őt. Egyik kezdeményezője és 
szervezője volt annak, hogy 2017-ben 
Királyfiakarcsán, a karcsák településhá-
lózatának központjában felállították a 
Magyarok Nagyasszonya-szobrot.

Közéleti és kulturális tevékenysé-
gét számos kitüntetéssel ismerték 
el: megkapta a Teleki Pál Érdemérmet 
(2010) a Felvidék.ma hírportál indításá-
ért és működtetéséért; a Rákóczi Szö-
vetség Esterházy Emlékérmet (2014) 
adományozott neki a felvidéki magya-
rok érdekében végzett szolgálatáért. 
2015-ben a Magyar Érdemrend tiszti-
keresztjével tüntették ki, 2016-ban Ex 
Libris Díjjal méltatták. Az általa veze-
tett Szlovákiai Magyar Közgazdász Tár-
saság képviseletében 2015-ben átve-
hette a Wekerle-díjat.

2018. április 14-én, három héttel ha-
lála előtt még ő laudálta Komáromban 
a Civil Becsületrend díjazottját... 

In memoriam megkapta a Széchenyi 
Társaság Díját, a Magyar Örökség-dí-
jat és a Wekerle Sándor Közgazdasági 
Életműdíjat.

A Szövetség a Közös Célokért  2019. 
novemberében, Pogány Erzsébet szü-
letésének 60. évfordulóján emlék-
könyvvel tisztelgett életműve előtt.

A Szövetség a Közös Célokért Léván 
tartott közgyűlése – 2020. június 27-
én – úgy döntött, hogy Pogány Erzsé-
bet-díjjal is emlékeznek a Szövetség 
első igazgatójára. Háttéremberek ki-
tüntetése lesz ez, mint ahogy Pogány Erzsébet is olyan embernek tartotta 
magát, aki a megfelelő célokért, feladatokért a háttérben tevékenykedett, 
mások ügyeit mindig jó szívvel segítette. Az elismerés első átadására 2021. 
november 19-én, Erzsébet-napkor kerül sor.

Egyik kezdeményezője és szervezője volt annak, hogy 2017-ben Királyfiakarcsán, a karcsák településhálózatának központjá-
ban felállították a Magyarok Nagyasszonya-szobrot.



Felvidék.ma – a hírportál              www.felvidek.ma
A Felvidék.ma hírportál immár 15 éve áll a felvidéki magyar és a felvidéki magyarság iránt ér-
deklődő olvasók szolgálatában. hírportálunkat – még kísérleti jelleggel – 2005 novemberé-
ben indítottuk útjára, majd 2006. január 24-én az első szlovákiai magyar hírportálként hiva-
talosan is megkezdte működését.
Azóta napi rendszerességgel szállítjuk az aktuális, friss híreket nemcsak a közösségünket, jelen-lé-
tünket érintő legfontosabb történésekről – legyenek azok országos közéleti, vagy éppen helyi kul-
turális események – hanem a nemzeti összetartozás erősítését szolgálva kitekintünk tágabb környe-
zetünk, a Kárpát-medence és Európa mindannyiunkat érintő, érdeklő történéseire is.

A Felvidék.ma hírportál arculata fo-
lyamatosan igazodik az új műsza-
ki kihívásokhoz. Ez nagyban kö-
szönhető a kiváló honlapkészítő  
Tóth Tibor (1967-2021) munkájának. 
Facebook-közösségi oldalunknak 
55 ezer követője van.

A FelviDéK.mA SZerKeSZTŐSége

A FelviDéK.mA  szerkesztésében, alakításában részt vesznek a Szövetség a Közös Célokért alkalmazottai, külső 
munkatársai – mindenekelőtt az  OLVASÓINK  igényeit és visszajelzéseit figyelve.
A Felvidék.ma szerkesztőségét eddig a következő személyek vezették:

Oriskó Norbert                 N. Gyurkovits Róza         Homoly Erzsébet            Langschadl Mátyás         Szűcs Dániel
(2006–2010)        (2010–2012)           (2012-2016)                      (2016-ban fél évig)          (2016-tól napjainkig)

Felvidék.ma – Szerkesztőségi ülések 2009-ben, illetve 2013-ban



teleki pál éRdeMéReM

A bethlen gábor Alapítvány  
Kuratóriuma Teleki Pál érdemé-
remmel tüntette ki 2010. 
november 14-én hírportálunk,  
a Felvidék ma alapító-igazgatóját, 
Pogány erzsébetet, az első szlovákiai magyar hírportál 
elindításáért és ötéves működtetéséért, fenntartásáért.

Lezsák Sándor (a képen a díj átadásakor látható Pogány Er-
zsébettel), a kuratórium elnöke a díj odaítéléséről szóló le-
vélben így fogalmaz: „Örömmel értesítem, hogy a magyar ér-
dekvédelmi szervezetekben évtizedek óta végzett áldozatos 
munkája, a Felvidék Ma hírportál kialakítása és színvonalas 
működtetése, magyarságszolgálata elismeréseként döntött 

úgy a kuratórium, hogy Teleki Pál Érdeméremmel tünteti ki Pogány Erzsébetet.”

A díjat 2010. november 14-én 15 órakor Budapesten az URÁNIA Nemzeti Filmszínház Dísztermében 
tartandó díjátadó ünnepségen adták át. 

eSteRHázy eMlékéReM
A rákóczi Szövetség elnökségének döntése értelmében az esterházy em-
lékbizottság 2014. március 9-én esterházy emlékéremmel tüntette ki a Fel-
vidék.ma hírportált, annak szerkesztőségét, mint a felvidéki magyar sajtó 
és tájékoztatás ügyeit hosszú idő óta magas szinten szolgáló hírportált, el-
ismerésül a felvidéki magyarság érdekében végzett szolgálatáért.

www.felvidek.ma

Ha a trianoni országcsonkítás utáni 
felvidéki magyar történelmet pró-
báljuk jellemezni, akkor a stószi Fáb-
ry Zoltán, a kassai Márai Sándor és a 
nyitraújlaki Esterházy János lehetne 
– az én olvasatomban legalábbis – az 
a triumvirátus, amely Szent Koronánk 
szellemében, becsülettel, az igazság 
felmutatásával és nagyfokú együtt-
érzéssel viszonyult sors- és kortársai-
hoz, s így hozzánk, ma élőkhöz is.

Ezen a ponton kapcsolódik mon-
dandóm az Esterházy Emlékérem 
mai kitüntetettjéhez, a Felvidék.ma 
hírportálhoz, amely mára a legfonto-
sabb magyar hírforrássá nőtte ki ma-
gát Szlovákiában. Már csak azért is, 
mert a nyilvánosság elé lépése – 2006 
januárja óta – ez a szerkesztőség kö-
zölte a legtöbb, Esterházy Jánosról 
szóló írást, tájékoztatott a vértanúnk-
kal kapcsolatos eseményekről, adott 
teret az életművével összefüggő írá-
soknak. És ez a hírportál állt a legmar-
kánsabban a magyarság szellemi új-

raszerveződése, a nemzetegyesítés 
szolgálatában is.

A honlap ala-
pítója, egyben 
a hátterét bizto-
sító szervezet, a 
Szövetség a Kö-
zös Célokért tár-
sulás igazgató-

ja Pogány Erzsébet. Ő a Felvidék.ma 
hírportált a székelyek ötlete nyomán, 
az akkor már egy éve létező Erdély.
ma példáját követve hozta létre 2005 
novemberében, Oriskó Norbert in-
formatikus kollégájával együtt. Ezzel 
a Felvidék.ma lett az első szlovákiai 
magyar hírportál! 

Már a megjelenésének visszhangja 
is biztató volt: az olvasók elsősorban a 
frappáns lapcímet díjazták, két okból 
is. Tetszett nekik, hogy az új fórum Fel-
vidéknek nevezi szülőföldjüket, pedig 
ez a fogalom Szlovákiában tiltott szó. 
Másodszor: a „ma” a frissesség, a nap-
rakész információk ígéretét sejtette.

A Felvidék.ma első nyilvánosságra 
hozott cikkében fontos bejelentést 
osztott meg olvasóival: közzétette, 
hogy az akkori nagyszombati segéd-
püspök csatlakozott a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia felhívásához, 
így 2006-ban a Felvidéken is imaév 
indult a nemzet megújhodásáért. Po-
gány Erzsébet úgy hiszi, hogy ezért 
van áldás a szerkesztőség munkáján.

A Felvidék.ma a Szövetség a Közös 
Célokért munkatársai segítségével 
indult útjára – ez a társulás ma 19 fel-
vidéki magyar szervezetet fog össze. 
Elnöke Duray Miklós. A honlap készí-
tői természetesnek tartják, hogy a ma-
gyarság szellemében egységes nem-
zet. Ez az elkötelezettség annyit tesz, 
hogy sok esetben meg sem jelenhet-
nének más felvidéki médiumokban 
azok az információk, melyeknek ezen 
a hírportálon helyük van.

A laudációt batta györgy felvidéki 
újságíró tartotta (részlet)


