Pogány Erzsébet temetése, 2018. május 12.
Tisztelt Gyászoló Család!
Kedves emlékező magyar közösség!
A Rákóczi Szövetség és a kebelében működő Esterházy János Emlékbizottság,
valamint a felvidéki célalap-hálózatot működtető Alapítványunk nevében szomorú
szívvel búcsúzom Pogány Erzsébettől.
Pogány Erzsébet a rendszerváltás után, amikor megismerkedtünk, a Magyarok
Világszövetségében dolgozott, majd nálunk, a Rákóczi Szövetségben intézte az
alapítványi ügyeket, ezután hazatért szülőföldjére és a Szövetség a Közös
Célokért polgári társulás egyik vezetője lett. Világszövetség – Rákóczi Szövetség
– Szövetség a Közös Célokért. Szövetség – Szövetség – Szövetség! Ez a
szövetség hatotta át az életét: szövetség Istennel, szövetség a magyarsággal és
szövetség a szűkebb közösséggel, a felvidéki magyarsággal.
Az utóbbi napokban sok helyen emlékeztünk Pogány Erzsébetre. A Magyar Rádió
a Határok nélkül műsorában a Haják-Szabó Máriával néhány hónapja készült
Arcvonások című beszélgetést ismételte meg. Újra meghallgatva ezt a
beszélgetést két részlet ragadott meg:
- Mindig háttérember voltam – mondta Erzsi. Igen, valóban az volt, a jó
feladat és a nemes cél volt a fontos számára, kiváló szervezőkészségét,
magasfokú intelligenciáját és hatalmas kapcsolatrendszerét felhasználva
mindig a háttérből segítette a munkát. Tedd továbbra is , kedves Erzsi,
onnan Fentről is szükségünk lesz rá!
- Nagy szeretettel beszélt Riegert Tibor Magyarok Nagyasszony szobráról, a
tavalyi királyfiakarcsai szoboravatásról, elmondta, hogy éppen ideje volt
ennek a szoboravatásnak, mert a felvidéki magyaroknak szükségük van
Szűz Mária támogatására, a lelki megújulásra. Ezt hallva az volt a
benyomásom, és ezt ne vegyék szentségtörésnek, ő is a magyarok
nagyasszonya volt!
Tisztelt Gyászoló Közösség!
Pogány Erzsébet sok eredményes munkája közül talán a legnagyobb és a
leghatásosabb a Felvidék.ma honlap létrehozása és folyamatos gondozása volt.
Ezt ismerte fel és értékelte a Rákóczi Szövetség, amikor 2014-ben Esterházy
János emlékérmet adományozott Pogány Erzsébetnek.
Kedves Erzsi! Ez a honlap olyan fontos és olyan jó, hogy ezt ott fenn a
Mennyországban is meg kell csinálnod!
Kedves Erzsi! Annyi feladatot adtunk most itt neked, hogy félve mondom ki:
Nyugodj békében!
(Martényi Árpád)

