
Mélyen tisztelt Gyászoló Család! 

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! 
 

A halál híre mindig letör, mindig lesújt mindenkit. Hatványozottan érvényes ez akkor, 

ha egy közeli ismerőst, egy jó barátot, egy a közösség életében hosszú időn keresztül 

hasznos tevékenységet kifejtő személyt veszítünk el. 

Fájó szívvel, szomorúan állunk e gyászos koporsó mellett, mely egy mindannyiunk 

által jól ismert, mélyen tisztelt, nagyra becsült személy, kedves jó barátunk, Pogány 

Erzsébet testét zárja magába. 
 

Kedves Erzsike! 
 

Eljöttünk, hogy koporsódnál utolsó Isten hozzádot mondjunk, és végső búcsút vegyünk 

Tőled.  

Köszönjük a közösen eltöltött órákat, napokat, heteket, hónapokat, éveket, évtizedeket. 

Emlékek tódulnak fel, törnek elő, kívánkoznak napvilágra. Nehéz közülük válogatni. 

Vannak szépek, csodálatosak, szomorúak, fájóak. De mind Veled kapcsolatosak, rólad 

szólnak. 

Még jóformán el sem mentél, de már hiányzol, nagyon hiányzol. 

Szeretteid, férjed, lányaid, az unokák, rokonaid, barátaid, ismerőseid mellett nagyon 

hiányzol a nagy család, a Felvidék magyarságának köréből. 

Hosszú éveken, évtizedeken keresztül volt szerencsénk ismerni egymást és közösen 

igyekeztünk tenni jót és hasznosat a felvidéki magyarság megmaradása, boldogulása, 

szülőföldön való érvényesülése érdekében. 

Együttműködésünk minden bizonnyal legsikeresebb időszaka a 2001-2002-es esztendő 

találkozása volt, amikor a Szövetség a Közös Célokért Társulás létrejötte után röpke 1-2 

hónap leforgása alatt a kilométerek ezreit utaztuk le télvíz idején, úttalan utakon és 

jóformán a semmiből alakítottuk ki, hoztuk létre a társulás irodahálózatát Pozsonytól 

Királyhelmecig. 

Sokszor elhangzik az a mondás, hogy minden ember pótolható. Azt hiszem, és 

meggyőződéssel vallom is, hogy ez teljes egészében nem lehetséges. 
 

Kedves Erzsike! Drága Sorstársunk! 
 

Hiányzol és hiányozni fogsz. A jeles események felelevenítése alkalmával már nem 

ünnepelni, hanem emlékezni fogunk a közösen eltöltött nagyszerű eseményekre. 

Bizonyára felelevenítjük a közösen átélt élményeket, a különböző események 

előkészítése és megvalósítása közben hasznosan eltöltött órákat.  
 

Kedves Erzsike! 
 

Hiányod után űr tátong elsősorban férjed és hozzátartozóid szívében és ugyancsak 

szomorúan búcsúzom tőled a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége nevében. 

Kodály városából, Galántáról érkeztem és Kodály Zoltán rád hatványozottan érvényes 

gondolataival, üzenetével szeretnék végső búcsút venni Tőled. A világ egyik legnagyobb 

magyarja egy helyen így ír: „… Akiben van tehetség köteles azt kiművelni a legfelsőbb 

fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit 

ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud.” 

Kedves Erzsike! 

Köszönöm, köszönjük az ügyünk, a szülőföldünkön való megmaradás, boldogulás 

biztosítása érdekében kifejtett áldozatkész munkádat.  

Kívánjuk, hogy legyen testednek könnyű szeretett városod, Somorja temetőjének 

földje. 
 

Tisztelet emlékednek! 

Nyugodjál békében. 
 

Somorja, 2018. május 12. 


