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A Csemadok Országos Tanácsának döntése értelmében az Elnökség a Szövetség ünnepi ülésén Csemadok em-
lékéremmel tüntet ki 64 tagot azok közül, akik az utóbbi időszakban munkájukkal jelentős mértékben hozzá-
járultak a vállalt feladatok teljesítéséhez. Az emlékérem elkészítésére pályázatot írt ki az elnökség. A beérkezett 
tervek közül a nyertes pályamunkát az alább felsorolt Csemadok tagok vehetik át a mai ülésen.

A pályázat győztese a komáromi Motesiczky Virág lett. Pályázatához a következő levelet mellékelte: 
Motesiczky Virág, tizenkilenc éves, a gútaimagániskola diákja vagyok. Alkotásomat tűzzománc formában kivitelez-

tem, mivel iskolámtól lehetőséget kaptam az elészítésre. Itt végzem tanulmányaimat, felépítményi osztályban, előzőleg 
ugyanitt végeztem tűzzománcozó szakon és szereztem meg szaklevelem. Tervem egy stilizált ember: testre emlékeztető 
fát jelenít meg, háttérben nyitott könyvvel. A Csemadok 60 éves munkálkodása: csírájából induló bölcs és terebélyes fa 
növekedett e nyitottkönyv lapjain. Munka, erőfeszítések és tapasztalatok szimbóluma.

A terv megvalósítását  Kopócs Tibor festőművész, a gútai magán szakközépiskola igazgatója, Szokol Dezső és 
a kecskeméti Gyergyádesz László  segítették. 

Az ünnepi ülésén 
kitüntetett Csemadok tagok

Pozsony
Cséplő Ferenc

vagy ahogy jobban ismerjük, Feri bácsi, túl a nyolcadik x-en. A CSEMADOK Érsekújvári Alapszervezetének alapító 
tagja, tehát már 60 éve Csemadok-tag.  

Mi, akik vele dolgozunk a vezetőségben már több éve, azt tapasztaljuk, hogy nagyon megbízható ember, aki betartja 
a szavát és ígéreteit. Annak ellenére, hogy közgazdásznak tanult és e téren is dolgozott, egy jó irodalmárt is felismerhet-
tünk benne. Feri bácsi nem csak szervezi az irodalmi jellegű műsorokat a CSEMADOK Óvárosi Alapszervezetében már 
több évtizede, hanem maga is aktívan alkot, könyveket , tanulmányokat, cikkeket ír. Az “Azok a nehéz idők” című köny-
ve, vagy a “Mátyusföldi rosszcsontok” című művei és a sok újságcikk arról tanúskodnak, hogy maga is nagy művelője 
az írástudománynak, ami által átadja tapasztalatait az utókornak. Feri bácsi nagy műtéten esett át, de így is nagyon sokat 
jön-megy. Találkozhatunk vele minden magyar jellegű rendezvényen, sok kulturális eseményen Pozsonyban és szabad 
idejében sokat foglalkozik családjával is. Nem hagyja ki életéből a sportot sem, a jóga az, amelyet most is művel.

Feri bácsi a Szlovák-Magyar Baráti Társaságban is aktívan tevékenykedik, sőt tanulmányt is írt “A békés, baráti 
együttélésért” címmel. Szinte állandó tevékenységenek tartja a Magyar iskolák támogatását. Élénk érdeklődéssel figyeli 
a beíratkozási folyamatok előkészítését és eredményeit, főleg a fővárosban. A Csemadok Pozsonyi Város Választmánya 
több évtizedes aktív vezetőségi tagja.

Nagy József képzőművész
Nagy József, képzőművész, grafikus, illusztrátor és plakáttervező, Pozsonypüspökin született 1926. április 2-án és 

azóta is itt él és alkot. A pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán végzett 1959-ben Hložník és Dubay tanítványként. Jelen-
tősek gobelin tervei és saját kezűleg kiszőtt faliszőnyegei, amelyeket a Csallóköz világa ihletett. A 20. század történései 
is alapul szolgálnak munkásságához. Rengeteg tankönyvet és egyházi kiadványt, köztük bibliákat illusztrált. Az egyházi 
művek rendszeres művelője, országszerte templomok őrzik az általa alkotott keresztúti állomásokat és fali- és oltárké-
peket, domborműveket, belső berendezéseket.

A Csemadok részére százával készítette, tervezte az emléklapokat, meghívókat, jelvényeket, képeslapokat és más gra-
fikákat. A Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének több évtizede vezetőségi tagja, krónikájának vezetője. Több 
csoportos és egyéni kiállítása volt országszerte és Magyarországon.
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Szenc
Časny Alajos

A Csemadok  Boldogfai Helyi Szervezetének elnöke. Kulturális szervezetünkbe 1973-ban lépett be, majd 1993-tól a 
vezetőség munkájába is aktívan bekapcsolódott. 1997-ben a tagság megválasztotta a helyi szervezet elnökének. Ebből a 
funkciójából eredően tagja a területi választmánynak és elnökségének. Neki köszönhetően is a Csemadok helyi szerve-
zetében pezsgő kulturális élet folyik, és a boldogfai szervezet a Szenci járásban a legjobbak közé tartozik. 

Galambos Erzsébet
A Csemadok Szenci Helyi Szervezete vezetőségnek tagja. Szövetségünkhöz 1968-ban csatlakozott Jókán, ahol rög-

tön vezetőségi tag lett. Miután Szencre költözött, ott is aktívan bekapcsolódott a helyi szervezet munkájába, és 1980-tól 
a vezetőségnek is a tagja lett. A területi választmányban, illetve az elnökségben a 90-es évektől dolgozik a mai napig. 
Funkciójából eredő feladatain túl a területi választmány által szervezett rendezvények megvalósításából is kiveszi a 
részét. 

Burger Ferenc
A Csemadok Éberhardi Helyi Szervezetének elnöke. Szülőfalujában a helyi szervezet alapító tagja volt, ami 1964-re 

datálódik. Miután rövidesen a vezetőség munkájába is bekapcsolódott, 1971-ben átvette a helyi szervezet elnöki funk-
cióját, amelyet azóta egyfolytában betölt. Több választási időszakban a járási, illetve a területi választmánynak is tagja 
volt. Tevékenysége különösen meghatározó a helyi szervezet kiváló működése szempontjából, de a helyi rendezvénye-
ken kívül kiemelkedő szerepe van az Éberhardon évek óta megrendezésre kerülő járási szabadtéri kulturális ünnepély, 
az immár 15 éve Éberhardi nyár néven futó rendezvény sikerében is. 

Galánta
Baranyay Alajos

1955. augusztus 27– én született Pozsonyban. A Csemadoknak az alapiskola elvégzése óta tagja, 1992-ben választották 
meg az ASZ elnökévé. 1993-tól a TV–nak valamint az elnökségének tagja. Elnöksége alatt újra alakult a hagyományőr-
ző tánccsoport, folytatta tevékenységét az énekkar. Együttműködtek a Királyfai – és Nádszegi Csemadok csoportjaival. 
Közösen vettek részt erdélyi, szlovéniai és ausztriai fellépéssorozatokon. Lány táncosaink több éven szerepeltek Budán 
a Kárpát-medencei Napokon. Magyarországi testvérfalvaik kultúrcsoportjaival tartottak fenn kapcsolatot, kölcsönösen 
szerepeltek falvaik kiemelkedő ünnepségein. Mint a Zsigárdi Tájház egyik alapítója, állandó helyet biztosított ott a Cse-
madok ASZ anyagainak és összejöveteleinek. Minden évben sikeres pályázatokból kulturális rendezvényeket szervez. 
Kezdeményezésére nyolc község társulásával nagyobb szabású rendezvényeket közösen valósítanak meg.

Botló Péter
A néptáncot Diószegen szerette meg, amikor is 15 évesen tagja lett az akkor kiválóan működő Új Hajtás 

Néptáncegyüttesnek. Egyszerre több együttesben is tevékenykedett és szerzett tapasztalatokat
A Csemadokba való belépés után aktívan részt vett annak munkájában és több éven keresztül vezetőségi tag volt 

Dioszegen.1992-ben ujjászervezte az iskola diákjaiból az ÚJ Hajtás Néptáncegyüttest, amely nagyon sikeres csapattá 
fejlődött.13 év kemény munka után 2005-ben a csoport 30 éves jubileumi műsorakor vált meg az együttestől. A család 
Nemeskosútra költözött, ahol minden kezdődött elölről, tehát megalapította a Csemadok Kosúti Alapszervezete mellett 
a Berkenye NE-t majd vezetőségi tag lett. A szinte nulláról induló együttest rövid időn belül megkedvelte a közönség és 
így a szlovákiai magyar néptáncegyüttesek egyik legjobb csoportja közé sorolható.

Péter, feleségével Ildikóval és családjával minden tőle telhetőt megtesz a magyar kultúra terjesztéséért a néptánc és 
hagyományaink ápolásáért.
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Komjáti Győző
1930.7.20-án született Deákin. Az alapiskola és a polgári iskola befejezése után a mezőgazda-ságban dolgozik, 1959-

től a helyi EFSz-ben. Innen ment nyugdíjba. A Csemadoknak 1963-tól tagja. A Deáki alapszervezet elnöki tisztét 1983-
tól tölti be. Több elismeréssel és kitüntetéssel jutalmazták aktív tevékenységét. Aktívan részt vett a falu kultúrájának 
ápolásában és fejlesztésében. Nyílt és barátságos jellemének köszönhetően a falu magyar ajkú lakosságának 35-40 %-a 
a Csemadok tagja. Így az alapszervezet a Területi Választmány egyik legnagyobb alapszervezete.

Losonszky Margit
1956. március 28-án született Pozsonyban. 1974-1981 között a Feketenyéki Csemadok Alapszervezet titkára, majd 

1981-től a mai napig az alapszervezet elnöke. A 80-as évek elején az országos tanács tagja. A járási területi választmány 
és elnökség tagja. Szervezésében a feketenyéki kultúrcsoportok számos hazai és külföldi rendezvényen vesznek részt. 

Óvári Mária
A CSEMADOK Vízkeleti alapszervezete mellett működő Harmónia női éneklőcsoport karvezetője. Diószegről szár-

mazik, ahol már fiatalon bekapcsolódott a Csemadok munkába. Évekig tagja volt az Új Hajtás néptánccsoportnak, majd 
a mindannyiunk által tisztelt és ismert Pintér Feri bácsi kórusában énekelt. Itt szerette meg a népdalt, a közös éneklés va-
rázsát. Elvégezte a karvezetői tanfolyamot, és 1980-tól, közel 30 éve a Vízkeleti Harmónia énekkart vezeti. Karvezetői 
munkáját alázattal, becsülettel, igényességgel végzi. Számos sikeres hazai és külföldi fellépés fémjelzi eddigi munkáját. 
Krédója: A népdal melengeti az ember szívét, átjárja az ember lelkét, és ha megszólal a nagy Harmónia, akkor mindany-
nyian együtt vagyunk, összetartozunk, melyre minden korban minden magyarnak nagy szüksége van.

Srejner Tibor
Srejner Tibor gimnazistaként kezdett foglalkozni a kultúrával, majd népművelőként, kultúrház-igazgatóként állt helyt 

ezen a területen. Szervezőként, amatőr rendezőként dolgozott a Kosúti, majd a Diószegi Csemadok Alapszervezetében.  
1993-ban, Zsille Bélával közösen, gazdag tapasztalataikra alapozva a HAHOTA Színjátszó Csoport megalapításával, 
járásunkban újraélesztették az amatőr színjátszást. Általa, azóta is évente újabb és újabb esztrádműsorok és színjátékok 
kerülnek bemutatásra nem csak a Területi Választmányunk szerves részét képező falvakban és városokban, de majd 
minden magyarlakta településen a nyugati régióban, valamint több sikeres külföldi bemutatót is maguk mögött tudhat-
nak. Elmondhatjuk, hogy Srejner Tibor tevékenysége, pályafutása hosszú évek óta példamutató minden kultúrát szerető, 
hagyományt őrző, azt a fiatal nemzedéknek továbbadó magyar ember, minden Csemadokos számára.

Szabados  László
Felsőszeliben született 1941. január 31-én.  A középiskola és a Tanítóképző elvégzése után Hidaskürtön, majd a 

Felsőszeli Alapiskolában tanított. Híven a nagy pedagógus elődök  Boros Béla és Balogh Géza teremtette hagyomáy-
nyokhoz nemcsak az iskolában, de Alsószeli közéletének  alakításában is nagy szerepet vállalt. 1973-tól az Alsószeli MT 
Alapiskola igazgatója volt nyugdíjazásáig. Jelentős kulturális tevékenységet folytatott a Csemadokban, melynek hosszú 
évekig elnöke is volt, és a népzenei mozgalom területén, az áltata kezdetektől irányított Alsószeli Magyar Dalkör idén 
ünnepli fennállásának 40. évfordulóját.

Szárazné Manczal Erzsébet
Született 1955. január 18-án. A Csemadoknak 1970-től a tagja, 1973-tól vezetőségi tag, 2002-től a Nagyfödémesi 

Alapszervezet elnöke.
A Csemadok megalakulásának 40. évfordulója alkalmából járási kitüntetést kapott.
A magyar kultúra ápolásáért 2006-ban Hiller István magyar oktatási miniszter dicsérőlevelét és 2009-ben Nagyszom-

bat Megye elnökének emlékplakettját (Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja) kapta.
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Dunaszerdahely
Bárdos Gábor

1971-től a Csemadok tagja. 1979-től a mai napig a Somorjai alapszervezet vezetőségében, hosszú ideje a 
Dunaszerdahelyi Területi Választmányban és annak elnökségében vállalt – vállal szerepet. Rendszeresen aktív résztve-
vője és szervezője a különböző szintű országos és járási rendezvényeknek.

1978-tűl 1995-ig a Csemadok országos központjában dolgozott, mint szervezési instruktor, irodavezető és a Központi 
Bizottság titkára. Csemadok berkekben országosan ismert és elismert egyéniség, amit segítőkészségével, szervezői ké-
pességével és szakmai tudásával vívott ki magának.

Nagy Anikó mérnök
1989-től (20 éve) irányítja a bősi helyi szervezet tevékenységét, amelynek 500 tagja van. 1994-től 15 alkalommal 

szervezte meg a bősi római katolikus templomban az adventi hangversenyt 5-6 énekkar közreműködésével. Minden 
évben szervezi és irányítja a járási dal- és táncünnepély helyi előkészítő munkálatait (színpad, díszítés pénztárak biz-
tosítása, stb.). Az énekkar és az aktív tagok részére kirándulásokat, színházlátogatásokat szervez. 3-4 iskola tanulói 
részére évente nyelvi vetélkedőt biztosít. Több esetben író-olvasó találkozót, a fiatal amatőr képzőművészek festők, 
grafikusok, fafaragók műveiből kiállítást szervezett a helyi művelődési házban. Elnöksége óta tagja a Csemadok területi 
választmányának.

Németh Erzsébet
Évtizedeken át elnöke volt a tonkházi alapszervezetnek. Aktívan bekapcsolódott a falu kulturális életébe. Egyik főz-

szervezője volt a Győri és Budapesti színházlátogatásoknak, kulturális programoknak. A Csemadokon kívül tagja más 
tömegszervezetnek is. Ma is aktívan részt vesz a falu kulturális életében.

Farkas Pál
A Csemadok megalakulása óta tagja a szervezetnek. 1970-es évek óta tagja volt a dunaszerdahelyi alapszervezet 

vezetőségének, a színjátszó és esztrádcsoportnak, a Bartók Béla vegyeskarnak. Jelenleg a Szent György templomi ének-
kar tagja. 1970-től 1989-ig a szervezet legaktívabb tagja. A szilveszteri Csemadok bálok főszervezője, Idén töltötte 75. 
születésnapját.

Földes Lajos
1937. január 10-én született. 1954-től tagja a Csemadoknak. 1961-től vezetőségi tag, 1989-ig aktív tagja a helyi szín-

játszó csoportnak. 1963-tól a helyi hagyományőrző csoport tagja. 1992-től a helyi Kis-Dunaág vegyeskar tagja. 2007-
ben az 1979-2007 közötti időszakra elismerő oklevelet kapott a helyi alapszervezettől. 2007-től újra vezetőségi tag és a 
Vásárúti Dalárda népdalkör aktív tagja.

Rostás László
62 éves technikus, nagymegyeri lakos. 1990 óta aktív tagja a Csemadok Nagymegyeri Szervezet vezetőségének, mint 

az alapszervezet alelnöke.
Sokrétű irányító, szervező munkájával hozzájárult a városi szervezet sikeres munkájához és a városban létrehozott 

történelmi emlékhelyek, szobrok, kopjafák kialakításához.

Valacsay Franciska
Valacsay Franciska régi oszlopos tagja a somorjai Csemadoknak, már több éve vezetőségi tag és 26 éves vezetője a 

Kis Csali Gyermektánccsoportnak. Vezetése alatt a Csali szorgos, rendszeres munkával magas szakmai szintet ért el. 
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Erről tanúskodik az a sok elismerés, amelyet a csoport tevékenysége alatt elért. Legutóbb ebben az évben megnyerték 
a gyermektánccsoportok járási versenyét és a kerületi megmérettetésen a kitűnő aranysávos minősítést érték el a zsűri 
külön dicséretével. Valacsay Franciska nagyon sok fiatallal szerettette meg a magyar néptáncot Somorján, akik felnőve 
tovább folytatták a táncolást a felnőtt tánccsoportban.

 Hittel vallja Kodály Zoltán bölcs szavait:
 „Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
 ha minden nemzedék újra meg újra
 meg nem szerzi magának.”

Komárom
Kiss Lajos

1932. január 6-án született Ekelen. Az 1949-ben megalakult Csemadok helyi szervezetének alapító tagjaként, majd 
hosszú évtizedeken keresztül a szervezet elnökeként tevékenykedett szülőfalujában Ekelen. Ma is tevékenyen részt vál-
lal a Csemadok munkájában, jelenleg a tiszteletbeli elnök tisztségét tölti be. Szívén viseli a magyar kultúra fejlődését, 
ápolását, amely egész életpályáját végigkíséri. Ma is állandó résztvevője a Csemadok ünnepségeknek. 

Czékus Dezső
A komáromi helyi alapszervezet tagja, éveken keresztül a területi választmány legaktívabb tagja volt. Egyaránt szor-

goskodik a református egyháznál és a Csemadoknál. 

Lajos András
A dunamocsi Vadvirág Hagyományőrző Csoport vezetője valamint a helyi alapszervezet elnöke és a komáromi Te-

rületi Választmány tagja. A Vadvirág Hagyományőrző Csoporttal nagy sikerrel vitték színre a falu népszokásait régi 
mesterségeit, hagyományos paraszti munkáit mint a Molnárság a vízen, Dunai mosás, Szüret a Mocsolyán, Vetéstől az 
aratásig valamint a Kukoricafosztást. Összeállításaikkal bejárták Magyarországot és Szlovákia magyarok lakta terüle-
teit.  

Dudák Ferenc
1950. július 24-én született  Naszvadon. Komáromi Területi Választmány oszlopos vezetőségi tagja már több éven 

keresztül. Csemadok naszvadi alapszervezetének hosszú éveken át elnöki tisztségét töltötte be. A naszvadi Búzavi-
rág éneklőcsoport és Viza citerazenekar színvonalas működésének szervezője, irányítója, melyek az országos valamint 
nemzetközi népzenei vetélkedőkön kimagasló, nívódíjas eredményeket értek el. Kiváló munkát végez a hagyományőrző 
csoportok közti kapcsolatok kialakításában az országon belül és határokon túl is.

Kicsindi Károly
Több mint 10 éven át a Csemadok Gútai Alapszervezetének elnöke volt. A mai napig az alapszervezet tiszteletbeli 

elnöke. Mindig elkötelezett volt a magyar kultúra iránt, nagy érdemei vannak Gúta Város egyetlen néphagyományának, 
a Pünkösdi Sortáncjárásnak fennmaradásában és ápolásában.

Sámson Gizella
Saját bevallása szerint már hat éves korában a színpadon állt izsai népviseletben, amelyet a mai napig nem hagyott el. 

A község, a környék kulturális életének a motorja. Éveken keresztül a Csemadok Területi Választmányának meghatáro-
zó tagja volt. Mai napig az izsai Búzavirág Hagyományőrző Csoport vezetője.
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Érsekújvár
Baráth Erzsébet

Fiatalon a kamocsai alapszervezetben ismerkedett a közösségi munka szépségével, ahol kortársaival együtt énekelt 
és táncolt az alapszervezet mellett működő népi tánccsoportban. Majd a 90-es évektől új otthonra talált az érsekújvári 
alapszervezetben, ahol vezetőségi tagként látta el a rábízott feladatokat. Eddigi élete legszebb állomása az akkor még 
Érsekújvárott a Csemadok-székházban székelő járási iroda volt, amelyben alkalmazottként dolgozott és tanult olyan 
személyiségektől mint Sidó Zoltán, Őszi Irma, Dániel Erzsébet, akiknek munkássága, szerénysége, emberi tartása, elkö-
telezettsége megtanította arra, hogy érdemes küzdeni mindazért, amit mások felelőtlen hozzáállásukkal el akarnak venni 
tőlünk. Ezekben az években szerzett tapasztalatai adnak ma is erőt helytállásában, mindennapi munkájában. 

Az iroda leépítése után is hű maradt a területi választmányhoz, segítve a járási titkár munkáját mint vezetőségi tag, 
hiszen az új kihívások, az új helyzet a  megmaradásért, minden tenni akarót arra sarkalt, hogy elsajátítsa az új gazdasági 
irányzatok ismereteit, megtanulja a pénzforrások előteremtését és a vele való gazdálkodást. Jelenleg is ennek szellemé-
ben végzi munkáját az Érsekújvári Területi Választmány gazdasági felelőseként.     

Belák Ádám
1963-ban, a középiskolán, Kassán lépett be a Csemadokba. Olyan légkörben kezdte a Csemadok munkát, mint a 

Kassai Ipariskola, ahol a pedagógusok igazi embernevelők voltak, ahol a tanítás fontossága mellett nagy súlyt fektettek 
a nevelésre, a fiatalok számára keresték a helyes utat. Nem csoda, hogy az ifjúkori élmények hatására hű, tevékeny, se-
gítőkész Csemadok taggá vált. A 80-as években a Csemadok Párkányi Alapszervezete vezetőségi taggá választotta, ahol 
egy időszakban az elnöki funkciót is betöltötte. Időközben tagja lett a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának, 
ahol 2009-ig a Területi Választmány alelnöke volt. Komolyan vette a rá bízott feladatokat, minden gyűlésen jelen volt, 
mindig volt építő javaslata.

Búcsi Teréz
Már alapiskolás korában, Szalkán kapcsolatba került a Csemadokkal. Hál Istennek abban a közösségben már akkor 

is élénk kultúrmunka folyt. Legbüszkébb azokra a fényképekre, mikor édesapjával az Arany esten fellépett, aki már 
akkor is csak azt volt hajlandó elszavalni, hogy “Kis kacsóid összetéve szépen imádkozzál édes gyermekem”. Közép-
iskolásként már komoly színdarabok főszereplője - Dódi, Az asszony kezében a gyeplő. Az ilyen útravaló hatására 
természetesnek vette, hogy fiatal tanítónőként 1971-ben Tardoskedden rábízták a vezetőségben a titkári munkát. Ezt 
folytatta Muzslán, ahol egy időben az elnöki funkciót is betöltötte. A 80-as évektől a Csemadok Párkányi Alapszervezete 
vezetőségi tagja, ahol a mai napig az alapszervezet titkára. Ugyanazon időben tagja lett a Csemadok Érsekújvári Terü-
leti Választmányának, ahol 2009 áprilisától az alelnöki funkciót tölti be. Komolyan vette a rá bízott feladatokat, főleg a 
kultúrmunkában, a regionális fesztiválok szervezésében jeleskedett.

Dániel Erzsébet
Ifjú korától fogva a népi kultúra megőrzésén, a felvidéki magyarság társadalmi életének felvirágoztatásán és ön-

azonosságának erősítésén fáradozott. A terepen végzett néprajzi gyűjtéstől kezdve az érsekújvári területi választmány 
elnöki tisztéig a Csemadok munka minden állomásán megállta a helyét. Hosszú éveken keresztül, a legválságosabb 
időszakokban, többek között az agonizáló szocializmus durvuló éveiben és a Csemadok teljes megszűnését előrevetítő 
mečiari időszakban is járási titkárként őrizte a lángot. 

Kusy Károly
Fiatal kora óta tagja a Csemadoknak. Aktívan részt vállalt az alapszervezetben kifejtett szervezőmunkában, de gyak-

ran megfordult a színpad deszkáin is, kellemes énekhangját a mai napig ismerik a környéken.
Több mint 20 éven keresztül az udvardi alapszervezet elnökeként szervezte a község kulturális életét. Rendszeresen 

otthont adott a Csemadok területi és országos rendezvényeinek
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Nyitra
Sándor János

Önkéntes néprajzgyűjtő, helytörténész. A negyvenes években a pozsonyi magyar gimnáziumba járt, tanulmányait a 
háborús események szakították félbe. Később gazdálkodó, munkás, Kolon község Helyi Nemzeti Bizottságának elnöke 
(1954–1957), a koloni mezőgazdasági szövetkezet segédkönyvelője (1958–1960), raktáros (1960–1977), majd a Cse-
madok Nyitrai JB titkára (1977–1990). 

Szülőfalujának és szűkebb régiójának, Zoboralja néphagyományainak gyűjtésével és helytörténetével foglalkozik. 
Aktív énekkari tag, több színdarab szervezője és rendezője. Jelenleg a koloni múzeumba látogatók idegenvezetője. Egy 
kis túlzással a zoboralji régió kulturális ikonja. Kiadott könyvei: Kolon. Egy falu a Zoboralján (1996; II., bővített kiadás, 
2004), Falusi huncutságok Zoboraljáról (2006). 

Szomolányi Ilonka
1931-ben született, három gyermek édesanyja. 1972-ben alapító tagja a pogrányi folklórcsoportnak. Aktív nép-

dalgyűjtő, gyűjteményeiben sok szép Zoboralji népdal és ballada van. 1973-tól a pogrányi templomban előénekes, a 
zoboralji búcsújárók vezetője.

Léva
Imre Lászlóné

1956-ban szerezte meg tanítói képesítését Pozsonyban. Mint pedagógusnak, meghatározó része volt a farnadi kultu-
rális élet fellendítésében.  Az ő nevéhez fűződik a színjátszó csoport megalakítása, amelynek legnagyobb sikere a Jókai 
– napokon elért harmadik helyezés. 1970-ben a helyi alapszervezet kulturális munkáját a népdalgyűjtésre is kiterjesztet-
te. Imre Lászlóné munkájának eredménye a farnadi Rozmaring Asszonykórus megalakulása és napjainkig tartó sikeres 
szereplése, mely 2007-ben bejutott a Bíborpiros Szép Rózsa Népzenei Vetélkedő országos döntőjébe.

Bohák Csaba
A kulturális életbe iskolásként kapcsolódott be. Számos színdarab szereplője volt. 1967-től napjainkig a helyi a Cse-

madok alapszervezet elnöke. Elsősorban neki köszönhető az érsekkétyi alapszervezet sikeres működése. 
2006-ig a Lévai Területi Választmány aktív tagja volt. 

Török Alfréd
A Csemadokba Kassán az Ipari tanulójaként 1969-ben lépett be. Egyetemi évei alatt aktív tagja volt a Fábry Zoltán 

Ifjúsági Klubnak. 1982-ben újraszervezte a Csemadok Mecenzéfi Alapszervezetét, melynek 1988-ig az elnöke volt. 
1988 őszétől a Csemadok Lévai Alapszervezetének tagja, majd 1989-től a vezetőség tagja, ahol feladata színházlátoga-
tással egybekötött kirándulások szervezése volt. 1992-től napjainkig a CSEMADOK Lévai Alapszervezete elnöke. A 
munkáját az akkori vezetőséggel együtt a Csemadok Lévai Alapszervezete Székházának létrehozására összpontosította, 
mely a mai napig betölti funkcióját és a lévai alapszervezet önerőből tartja fenn. 

Érdemei vannak a Garam Menti Népi Együttes, a Bárka Színpad és a Juhász Gyula Irodalmi Színpad sikeres műkö-
désében. A  90-es évek végétől a Lévai Területi Választmány tagja. 2004 szeptemberétől a Lévai Területi Választmány 
megbízott elnöke lett, majd a 2005-ben a tisztújító konferencián megválasztották az LTV élére. 2006-tól a CSEMADOK 
OT és az OTE tagja. Tevékenységének alapja a tisztességes munka és az egyenrangú együttműködés, mellyel pozitív 
kihatással van a lévai járás alapszervezeteinek munkájára. 

Kajtár Éva
1974-től a Csemadok Sárói Alapszervezetének tagja, 1984- től a mai napig az alapszervezet elnöke.
Elnöksége alatt az alapszervezet aktív tevékenységet fejt ki. 1974-től a Csemadok Lévai Területi Választmánya tagja, 

a   választmány üléseinek  jegyzőkönyv-vezetője.
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Nagykürtös
Gyurász Gábor

Gyurász Gábor 1945. június 12-én született Ipolynyéken. A Csemadok munkájába szinte már gyermekkorától be-
kapcsolódott, aktív tagja volt a tánccsoportnak, és színjátszással is próbálkozott. A Csemadok tagjává 1967-ben vált.  
1978-tól 1988-ig a helyi szervezet elnöke, majd 1988-tól 1998-ig alelnök volt az első időszakában, majd másodszorra 
2003-ban vált ismét elnökké 2009-ig. 1980-tól a Nagykürtösi Járási Ellenőrző Bizottság elnöke 1983-ig. 1984-től 1990-
ig a járási vezetőség tagja, majd 1986-tól 1990-ig a Csemadok KB tagja. Jelenleg a helyi szervezet vezetőségébe fejt ki 
aktív tevékenységet. Kitüntetésével a Csemadokban kifejtett áldozatos és tevékeny munkája előtt tisztelgünk. 

Filip József
1962-ben született, a Szécsénykovácsi Alapszervezet elnöke, 7. éve a község polgármestere. 1981-től tagja a Csema-

doknak, 2002-től 2009-ig a Nagykürtösi Területi Választmány Ellenőrző Bizottságának elnöke, majd a területi választ-
mány idei konferenciáján a területi választmány elnökségének tagjává választották. Nagyrészt vállalt mindig a TV és az 
ASZ által szervezett rendezvények lebonyolításában. A községben tevékenyen vett részt a kulturális élet fellendítésében, 
történelmének emléket állító jelhagyásaiban, Krúdy Gyula szellemi hagyatékának ápolásában és terjesztésében, mint a 
nemzetközi Krúdy - napok fő szervezője. 

Losonc
Gaál Ildikó

Matematika – zene szakos tanárnő a losonci Szociális és Pedagógiai Szakközépiskolában, ahol az 1980-as évektől 
énekkart és hagyományőrző csoportot vezet. Rendszeresen szerepelt csoporttal és szólistákkal a Tavaszi szél vizet áraszt 
népdalversenyen, ahol többször országos első helyezést értek el.. Az iskola énekkara a melyet vezet, a balassagyarmati 
diákénekkarral tart fenn kapcsolatot. Diákjaival rendszeresen részt vállalt és vállal ma is a Csemadok rendezvényein a 
Losonci járásban. 2000-től Csemadok Losonci Alapszervezete mellett működő Serly női kamarakórus karnagya. Önzet-
lenül és fáradtságot nem ismerve dolgozik a magyar énekkari kultúra érdekében.

Tari Béla
Iskolái elvégzése után lépett be a Csemadokba és aktív tagja lett a füleki Palóc tánccsoportnak és a színjátszó csoport-

nak. Sok sikeres rendezvény főszervezője volt, és jelenleg is aktív Csemadok tag, a füleki alapszervezet pénztárosa.

Teleki Béla
1946. augusztus 8-án született Fülekpüspökiben. Az alapiskolát, gimnáziumot füleken végezte. 1968-ban Nyitrán 

földrajz-természetrajz szakon végzett, azóta pedagógusként dolgozik.  A Csemadokban 1970-től aktívan tevékenykedik, 
majd egy év múlva a Losonci Területi Választmány  tagja lett a mai napig. Több mint 10 évig volt a helyi Csemadok 
Alapszervezet elnöke, ahol hosszú évekig volt a Palóc és Apró Palóc néptánccsoport vezetője, irányítója, akik szép ered-
ményeket értek el járási, kerületi és országos szinten is. Jelenleg az alapszervezet gazdasági vezetője és tehetségéhez 
mérten aktívan támogatja a Csemadok Fülekpüspöki Alapszervezet  munkáját, kulturális életét. 
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Rimaszombat
Albert Éva

1975-ben , 16 évesen lépett be a Csemadok-ba, amelynek azóta is aktív tagja, s ahol mindig  örömmel és szíve-
sen tevékenykedik akár színjátszócsoport, akár éneklőcsoport tagjaként. 1999-től a Gesztetei Csemadok Alapszervezet 
elnöke, amatőr színjátszócsoport vezetője,a Barko Menyecskék asszonykórus oszlopos tagja és menedzsere. Kiváló 
szervezői képességét számos sikeres rendezvény  bizonyítja a községükben, de pl. a Tompa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny megrendezése is elképzelhetetlen nélküle. 2000-től tagja a Csemadok Rimaszombati Területi Vá-
lasztmányának, ahol 2006-tól alelnöki tisztséget tölt be. 

Szamos Zsuzsa
1990-től áll a Csemadok Ajnácskői Alapszervezetének élén. Kitartása, csapatépítő munkája, fáradhatatlan, a vezető-

ség tagjait állandóan biztató és ösztönző tevékenysége jól működő, tevékeny alapszervezet létezését eredményezi.
2001-ben a vezetőség tagjai együtt határozták el, hogy életre keltenek egy fesztivált, melyet évente megrendeznek, s 

amelynek hagyománya lesz a községben. Így született a Váraljai Népművészeti Fesztivál, melyet idén már kilencedik 
alkalommal rendezett a Csemadok Ajnácskőn. Szamos Zsuzsa fáradhatatlan munkájának érdeme, hogy olyan előadók, 
csoportok és társulatok szerepeltek a községben, mint a Szőttes, az Ifjú Szívek, a Thália Színház, Écsi Gyöngyi, a Sze-
vasz Vándorszínház, Agócs Gergely, az Epopteia Társulás Műhely, a Sorsvirág, valamint a környék és a régió minden 
népművészeti csoportja és szólistája. A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának 1990 óta tagja, ahol több 
mint tíz évig az alelnöki tisztséget töltötte be, valamint a Csemadok Országos Tanácsának tagja.

Polgári László
1992 és 2002 között látta el a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöki tisztségét – korábban ve-

zetőségi tag volt. Számos regionális rendezvénynek volt elindítója és eszmei irányítója, szervezője, s két évig a havi 
rendszerességgel megjelenő Csemadok Hírharang szerkesztője és terjesztője. Polgári László a határon átnyúló baráti 
kapcsolatok hű ápolója. Több településsel (Ózd, Kelemér, Putnok, Gömörszőlős, Domaháza) neki köszönhetően alakult 
ki és a mai napig is baráti kapcsolat működik. Ezen tevékenysége elismeréseként 2002-ben Pro Gömör díjat kapott. A 
jelenben a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny és a Czinka Panna Prímásverseny szervezésében segít 
és több település kulturális rendezvényeinek, falunapjainak  szervezésében is részt vállal. A Gömöri Futár regionális lap 
főszerkesztője.

Tornalja
Kurali Ágnes

Nevezett 2001 óta a Csemadok Tornaljai Alapszervezete ANDANTE vegyeskarának karnagya. Vezetése alatt a kórus 
heti rendszerességgel próbál, évente 8-10 alkalommal szerepel Tornalján és a környéken különféle rendezvényeken, 
továbbá visszajáró résztvevői a füleki, tiszolci, recski (Magyarország) és nyárádszeredai (Erdély) kórustalálkozóknak 
is. Tornalján kétévente szervez kórusfesztivált, a legközelebbire 2009. október 3-án kerül sor.  

Cseszkó Lívia
Cseszkó Lívia 1996 óta a tornaljai alapszervezet választmányi tagja (pénztáros), 1999 óta a tornaljai TV tikára. Mind-

két tisztségéből adódó feladatait lelkiismeretesen és megbízhatóan végzi. Ezen kívül mint az MKP járási titkára és a 
Rákóczi Szövetség helyi vezetőségi tagja is aktívan részt vállal a közösségi és kulturális munkából. Fiatal kora ellenére 
Tornalja és vidéke magyar közösségének ismert és elismert tagja.
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Rozsnyó
Kardos Ferenc mérnök

A Csemadok indulása óta tevékenyen bekapcsolódott a szervezett munkájába. Több éven keresztül a Rozsnyói Alapz-
szervezet vezetőségi tagja s elnöke is volt. A rendszerváltás után a Város első embereként mindig is odafigyelt a Cse-
madok munkájára, segítette, támogatta szervezetünk fejlődését. Jelenleg ismét vezetőségi tagja a Rozsnyói Alapszerve-
zetnek.

Dókus Valéria
A Csemadok Berzétei Alapszervezetének elnöke. Vezetése alatt alakult a Berkő népdalkör és a Berkőce gyermek-

tánccsoport. Tevékenyen bekapcsolódik a falu kulturális életébe, s vezetése alatt több sikeres rendezvényt szervezett.

Tóth Sándor
1965 óta Csemadok tag. Több éven keresztül a Kassa-vidéki, majd a Rozsnyói Területi Választmány vezetéségében 

dolgozott. Két választási időszakban a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának elnökeként is tevékenykedett. 
Rozsnyón immár 15 éve egyedüli pedagógusként vesz részt a Csemadok munkájában és jelenleg is segíti a Csemadok 
munkáját, segíti a környék és Rozsnyó Város kulturális életét.

Füzék Erzsébet
1987-től vezetőségi tagja a Rozsnyói Csemadok Alapszervezetnek, 1992-től a Területi Választmány elnökségének 

tagja. 2000-ben, amikor a legnagyobb gondokkal küzdött a Területi Választmány, akkor választotta meg a közgyűlés 
a Területi Választmány titkárává. Azóta tölti be ezt a tisztséget. Irányítása alatt fellendült a vidék kulturális élete, hisz 
olyan rendezvények szervezését vezette be, melyek a mai napig meghatározzák a vidék magyar kulturális életét. A 
Területi Választmány titkári teendői mellett 2009. márciusától a Csemadok Rozsnyói Alapszervezet elnöki teendőit is 
ellátja.

Szepsi
Horkay Andor

Született: 1936. április 9. (Gálszécs). 8- évig volt elnök, több mint 20 év a tisztségviselője a Csemadok TV-nek és az 
alapszervezetnek. Jelenleg is aktívan dolgozik.

Horváth Sándor
Született: 1939. június 1. (Tornaújfalu) . Húsz évig volt elnöke az alapszervezetnek és tagja a területi választmánynak. 

Hosszú éveken keresztül tagja a férfi kórusnak és 1989-től 2009-ig vezetője is volt a csoportnak. Jelenleg is tanácsaival 
segíti az alapszervezet munkáját.

Erőss Attila
Született: 1947. március 26. (Kassa). 1989-től elnöke az alapszervezetnek. Közel 20 évig volt tagja a járási elnökség-

nek. Jelenleg a területi választmány tagja.

Egri Mária
Született: 1936. december 27. (Makranc). Aktív tagja a Csemadoknak. Rendezvényeken segít a rendezésben. Sok 

éven keresztül tagja az alapszervezet vezetőségének.
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Kassa
Dudás Katalin

A Csemadok kassai VV több éven keresztül tagja, kis ideig titkára és a mai napig aktív Csemadok tag. 14 évig a Cse-
madok nyugdíjas ASZ elnöke és megalapítója a Magyar Nők ASZ-nek. Augusztusban töltötte be 80. életévét.

Kolár Péter
15 évesen 1962-ben lett tagja a Csemadoknak. Kassai iparista diákként tovább aktívan részt vett a kassai VV életében, 

esztrád programokat szervezett, hegedült. 1990-től, tehát lassan már 20 éve, rövid megszakítással a kassai VV elnöke. A 
megszakítások is összefüggnek a Csemadokkal, hiszen főtitkárként és országos elnökként mindig jelen volt.

Királyhelmec
Gál Ilona

Nyugalmazott pedagógus. Korai ifjúságától kezdve mindig tevékenyen részt vett a Csemadok szervezet keretein belül 
különböző rendezvényeken. Énekelt szólistaként és énekkari tagként az egykori kiskövesdi leányénekkarban, ugyan-
ott- szülőfalujában- színdarabokban, esztrádműsorokban szerepelt, népitáncokban táncolt. Harmincöt éves tanítói páy-
lyafutása alatt szinte állandóan vezetett népdalkört az iskolában, olykor a községben is. Jelenleg kilencedik éve – mióta 
nyugdíjas lett- vezeti a bodrogszerdahelyi Csemadok mellett működő női népdalkört nagy-nagy élvezettel és örömmel.

Mgr. Csonka László
Nyugalmazott pedagógus. Nyugalmazott pedagógus, aki munkája mellett 20 éve vezeti a nagytárkányi Tisza ének-

kart, mely hazai és külföldi rendezvényeken szerepelt sikerrel. A Csemadoknak jelenleg is aktív tagja.

Nádasdi János
Nyugalmazott pedagógus. Kora ifjúsága óta szívén viseli magyarságunk jelenét és jövőjét. Bodrogközbe kerülése óta 

lelkes művelője az irodalomnak, a népdalnak, így lett az Apró Bodrogközi Néptánccsoport vezetője.

PhDr. Paholics Ildikó
A kisgéresi Csemadok alapszervezet elnöknője, hagyományaink lelkes őrzője és továbbadója. A Csemadok Területi 

Választmányának aktív tagja, valamint a kisgéresi éneklőcsoport lelkes vezetője is,aki szívén viseli a kisgéresi hagyo-
mányok továbbadását az utókor számára.

Nagykapos
Horkay László

Született 1946. március 9-én Zemplénben. Középiskolai tanulmányait Kassán végezte, a Magyar Tanítási Nyelvű 
Középfokú Ipariskolában érettségizett. A vajáni villanytelep technikusaként ment nyugdíjba. A magyar kultúra iránti 
szeretetet a szülői házból vitte magával, ami egész életét meghatározta. 1960-tól tagja a Csemadoknak, 1975-től foy-
lyamatosan tagja a Csemadok járási vezetőségének, a nyolcvanas években nyolc éven keresztül a Csemadok Központi 
Bizottságának tagja volt.
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1970-től a Csemadok Kisráskai Alapszervezetének elnöke. Pedagógus feleségével közösen több színdarabot taní-
tottak be a faluközösség fiataljaival, irodalmi és történelmi vetélkedőkön vettek részt eljutva az országos döntőbe. 
Vezetésével 1981-től évi rendszerességgel szervezik meg a Kisráskai Tasnády Folklórfesztivált. 1984-ben irányítása 
alatt tájházat hoztak létre, ahol összegyűjtötték a falu és környékének jellegzetes lakberendezéseit, a falusi élet egykori 
munkaeszközeit. 2001-ben a Horkay család a hazai magyar nemzeti közösség érdekében kifejtett munkájáért megkapta 
a Csemadok Központi Bizottságának kitüntetését, a Fábry díjat.

Miczák Bertalan
Született 1943. október 21-én Battyánban. A  kassai Magyar Tanítási Nyelvű Középfokú Ipariskolában érettségizett 

1962-ben. Nyugdíjba vonulásáig a vajáni hőerőmű technikusaként dolgozott. 1968-tól tagja a Csemadoknak, több al-
kalommal töltötte be a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének elnöki tisztségét. 1976 és 1992 között a járási veze-
tőség tagja. Tisztességes munkájával megbecsülést szerzett az alapszervezetnek. Főleg a szervezési munkákból vette ki 
részét. Elnökségi ideje alatt létesült az Erdélyi János Emlékszoba, mely máig jelentős szerepet tölt be az Erdélyi János 
hagyományok ápolásában és életben tartásában. Az Erdélyi János Vegyeskar oszlopos tagja, és mint elnöki teendőkkel 
megbízott intézi az énekkar szervezési dolgait. 

Üveges János
Született 1934. január 7-én Kaposkelecsényben. Harminchat éven keresztül mozdonyvezetőként dolgozott a Csehz-

szlovák Államvasútnál. A Csemadok Kaposkelecsényi Alapszervezetének alapító tagja, jelen volt az alakuló közgyűlé-
sen. Kezdetektől, 1950-től máig tagja a szervezetnek. Tizenkét évig pénztárnokként dolgozott. Hosszú éveken keresztül 
tevékenyen részt vett a műkedvelő színjátszó csoport munkájában, sok színjátéknak volt a főszereplője.

Több éven keresztül volt a Daloló Ung-vidék elnevezésű járási fesztivál szervezője.   

Csemadok Művelődési Intézete
Ágh Erzsébet

A pozsonyperjesi Ugri-Bugri bábos csapat Böbe nénije. A kezdetektől, 1976-tól nem múlt el egyetlen egy év sem, 
hogy a Duna Menti Tavasz gyermek báb- és színjátszó fesztivál országos döntőjén ne szerepeltek volna. A helyi műve-
lődési ház mindeneseként, a Csemadok szervezet vezetőségi tagjaként, a helyi kórus énekeseként, bábos darabok rende-
zőjeként, a szakmai képzések résztvevőjeként, kézművesként mindenütt találkozhatunk vele. Sosem törekedett az első 
sorba, szerénysége nem engedte, de nélküle sivár lenne akár a pozsonyeperjesi, a csallóközi kulturális színtér.

Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága
Duka-Zólyomi Emese

Duka-Zólyomi Emese a Csemadok zenei tevékenységébe a 80-as évek elején kapcsolódott be. A nagy versenyek 
előtt a válogatásban és különböző zsűrik munkájában  vett részt  Írásaival is hozzájárult a hazai magyar kórusmozgalom 
népszerűsítéséhez. A rendszerváltás után 1990- ben megalakulta Csemadok mellet a Szlovákiai Magyar Zenebrátok Tár-
sasága, amelynek napjainkig az elnöke. A Társaság főbb rendezvényei: Kadosa Pál Zongoraverseny (1993-tól kétévente, 
Léva), a Bartók Béla Zenei Találkozó (1991-től 5 évfolyam, helyszín különböző). A Csengő Énekszó rendezését is a 
Társaság irányítja, a Kodály Napok esetében pedig besegít a szervezésbe. 


