
Ha a felvidéki magyarság helyt akar 
állni a márciusi megmérettetésen, 
akkor az eddiginél magasabb foko-
zatra kapcsolva kell minden erőnket 
mozgósítani, hogy ne találtassunk 
könnyűnek. 

Milyen évet zár idén a CseMadok 
és Mit üzen Bárdos Gyula  
a felvidéki MaGyarsáGnak?

Milyen évet zárt idén az MKP, és mit üzen a 
felvidéki magyarságnak?

Megmutatkozott, hogy hiányunk a parlamentben 
érezhető, hiszen semmilyen, közvetlenül a magya-
rokat is érintő jogszabályt sem sikerült elfogadtat-
ni. Beleértve a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 
javaslatot is.

A kormány csak a választások előtti utolsó hó-
napokban fedezte fel, hogy van Dél-Szlovákia is.

Ugyanakkor az élet más területein kellemes 
meglepetések is értek, ilyen volt, hogy a szlovákok 
mellett 44 év után a magyar válogatott is kijutott a 
foci-Eb-re. 

Ami a jövő évet illeti, bízom a változásban, ab-

ban, hogy 2016-ban olyan parlament és kormány 
alakul Szlovákiában, amely ténylegesen javít a 
magyarság és Dél-Szlovákia helyzetén.

Hogyan tölti a közelgő ünnepeket?
Az egész évben sajnos kevés idő jut a család-

ra, de arra mindig ügyelünk, hogy a karácsonyfát 
együtt díszítsük fel. Minden családtagnak megvan 
a maga szerepe, amit nagy örömmel lát el. Az én  
dolgom elsődlegesen a fények felrakása.

A szentestét a legszűkebb családi körben töltjük. 
Este anyósom csatlakozik hozzánk, akivel közös 
háztartásban élünk. Másnap az én szüleimnél va-
gyunk Ekecsen.
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Felvidék hangjai az MKP listáján
Interjú Vadkerti Imrével 
és Zsapka Attilával

2. oldal

Humorbombák fotógyűjteményünkből

3. oldal

Keresztrejtvényünk és kvízünk  
megfejtői és nyertesei.

4. oldal

2015/7.   /   karácsonyi,  
szilveszteri különszám

Szilveszteri kavalkád Fejtsd meg és nyerj kávéfőzőt

2. oldal

Karácsony a Közösségi 
összefogás jegyében

Želáme Vám pokojné a príjemné vianočné sviatky a požehnaný, úspešný nový rok!

MÓRA LÁSZLÓ:

Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve, 
Melyben a lélek szárnyat bontogat! 
Karácsony édes ünnepén 
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve, 
S legyen a templom tiszta, szent fehér. 
Karácsony édes ünnepén 
Istennek tetsző legyen a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat, 
Ez kösse egybe mind a kezeket. 
Karácsony édes ünnepén 
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet 
És kín a napja, kín az éjjele, 
Karácsony édes ünnepén 
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd sok sebét! 
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. 
Karácsony édes ünnepén 
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre 
Tegye ma össze mind a kezeket! 
Karácsony édes ünnepén 
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Interjú Berényi Józseffel, az MKP elnökével

Nehéz, de sikeres 
esztendő áll az MKP  
és a Csemadok mögött,  
a jövőre pedig  
bizakodással tekintenek. 
Berényi József  
és Bárdos Gyula  
értékelik a 2015-ös évet, 
és szólnak arról is,  
hogyan töltik  
az ünnepeket.
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A hiteles összefogás  
és közösségi munka 
meghozhatja  
az eredményt

Milyen évet  
zár idén  
a Csemadok, 
és mit üzen 
Bárdos Gyula a 
felvidéki  
magyarságnak?
 
A Szlovákiai Ma-
gyar Társadalmi 

és Közművelődési Szövetség – a Csema-
dok – nagyon nehéz, ám sikeres eszten-
dőt tudhat maga mögött. 

Valamennyi országos rendezvényün-
ket, területi választmányaink vezetőinek 
és tagságának köszönhetően sikerült 
eredményesen megvalósítani. Jónak bi-
zonyult a társrendezőkkel és szakmai 
háttérintézményünkkel, a Szlovákiai Ma-
gyar Művelődési Intézettel való együttmű-
ködés.

Emellett jó visszhangot kaptak a re-
gionális és helyi szervezeteink rendez-
vényei. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
mindegyik területi választmány alapos 
elemzésnek vetette alá tevékenységét és 
a tagság fiatalítását is komolyan vették. 
Így több új, fiatal szervezetünk jött létre, s 
több új kezdeményezés volt sikeres.

A Bethlen Gábor Alap támogatásának 
jóvoltából rendszeresen megjelentet-
tük időszakos kiadványunkat, a Tizen-
két Hét című Csemadok-kaleidoszkópot, 
s a hazai  testvérszervezetek mellett a 
Kárpát-medencei szövetségeseinkkel is 
rendszeres kapcsolatban vagyunk. 

A művelődési és kulturális tevékeny-
ség mellett fokozott figyelmet szenteltünk 
a helyi közösségépítésnek, mert csak ez 
lehet az alapja a Csemadok-program si-
keres megvalósításának. A hiteles helyi 
és regionális vezetők összefogása a kö-
zösség érdekében végre meghozhatja 
azt a várva várt paradigmaváltást, amely 
a széthúzás és a rombolás helyett  a kö-
zösségi munkát, a szülőföldön való boldo-
gulásunkat tűzheti ki célul. 

Ha a felvidéki magyarság helyt akar áll-
ni a márciusi megmérettetésen, akkor az 
eddiginél magasabb fokozatra kapcsolva 
kell minden erőnket mozgósítani, hogy ne 
találtassunk könnyűnek.

Hogyan tölti a közelgő ünnepeket?
A karácsonyi ünnepeket  családi kör-

ben, a hagyományoknak megfelelően 
töltjük, szentestén  és  karácsony első 
napján szűkebb, Szent István napján pe-
dig szélesebb körben. Az ajándékozást 
nem visszük túlzásba. Ami azonban soha 
nem hiányozhat a karácsonyfa alól,  az a 
jó könyv. Remélem, az idén is lesz több 
meglepetésben is részem és az év végén 
marad idő az olvasásra is. Mert azt már 
nagyon várom az eseményekben zsúfolt 
2015-ös esztendő végén. Meg a globális 
felmelegedés ellenére jó volna egy kis hó-
takaró is. KT

Két felvidéki kiemelkedő zenész is indul a Ma-
gyar Közösség Pártjának választási listáján, ne-
vezetesen a Kormorán énekese, Vadkerti Imre 
és a Kor Zár frontembere, Zsapka Attila.

Vadkerti Imre Koppányként robbant be a magyar-
országi zenerajongók táborába, de számos további 
emlékezetes alakítással is növelte rajongói tábo-
rát. Zsapka Attila a negyedszázados sikeres múl-
tat maga mögött tudó Kor-Zár egyik meghatározó 
zenésze.

Együtt is zenélnek, közösen léptek fel például a 
Martosi Szabadegyetemen.

Vadkerti Imrét és Zsapka Attilát kérdeztük.

Miért döntött az MKP listáján való indulás mel-
lett?

Vadkerti Imre: Döntésem a felvidéki magyarság 
támogatásáért, fennmaradásáért vezérelt, támo-
gatva a Magyar Közösség Pártja csapatát.

Zsapka Attila: Hivatásunk, a zene terén fő célki-
tűzésünk a magyar zene és kultúra ápolása nem-
zeti megmaradásunk érdekében. Politikai téren úgy 
érezzük, hogy az MKP tevékenysége az, ami ezt a 
leginkább képviseli a hazai magyar palettán.  

Milyen üzenettel bír Önöknek a közösségi ösz-
szefogás listája?

Vadkerti Imre: Nagyon fontosnak tartom, hogy 
végre legyen parlamenti képviselete a felvidéki 
magyarságnak. Egy olyan közösség, mely nem az 
önös érdekeket képviseli, hanem ténylegesen a fel-
vidéki magyarság sorsát. Hiszem és bízom abban, 
hogy az összefogás ereje győzni fog.

Zsapka Attila: Koncertkörútjaink során nagyon 
sok emberrel van szerencsénk találkozni és meg-
ismerkedni. Ennek köszönhetően a listára nézve 
azt tapasztaltuk, hogy az ott szereplő személyeket 
többségében ismerjük, tudjuk róluk, hogy milyen 
területen és hogyan tevékenykednek megmaradá-
sunk érdekében. 

Azt látjuk, hogy a lista nem csak MKP-tagokból áll, 
sőt, befutó helyeken szerepelnek független civil ak-
tivisták. Az is látható, hogy minden magyarlakta ré-
giót képviselnek fiatal jelöltek és idősebb, tapasztalt 
közismert személyek egyaránt. A befutó helyeken 
pedig nagy számban kaptak helyet olyan új arcok, 
akik idáig nem voltak parlamenti képviselők, mi-
niszterek vagy államtitkárok, de már bizonyítottak 
egyéb közéleti területeken, és nyilván új színt és 
elképzeléseket hoznak az MKP tevékenységébe. 

Az üzenet tehát számunkra az, hogy ez a lista va-
lóban az összefogásról, emellett pedig a megúju-
lásról szól. Nagy megtiszteltetés szerepelni rajta.

Milyen évet zárt idén Vadkerti Imre és Zsapka 
Attila, és mit üzen rajongóinak?

Vadkerti Imre: Nagyon hálásak vagyunk a sors-
nak.  Szép és mozgalmas évet zárunk, nagyon sok 
koncert, előadás van mögöttünk. A közönségünk-
nek és támogatóinknak pedig üzenet helyett inkább 
köszönettel tartozunk, amiért a magyar kultúrát tá-
mogatva meghívnak, időt szánnak ránk és eljárnak 
előadásainkra.

Üzenetként pedig áldott, békés ünnepeket és 
egészségben gazdag új évet kívánunk. Szeretettel 
várunk mindenki a jövő évi előadásainkra, koncert-
jeinkre.

Zsapka Attila: Sikeres évet zártam, ezt már hála 
istennek évek óta elmondhatom. Azt tapasztalom, 
hogy az emberek eljönnek és meghallgatják a ze-
nénket. Szerencsére idén is sokat állhattunk szín-
padon.

Mindenkinek azt üzenem, hogy figyeljenek oda a 
közösségi összefogás listájára, mert érdemes.

Hogyan töltik a közelgő ünnepeket?
Vadkerti Imre: Az ünnepeket mindenképpen a 

családommal töltöm, de természetesen a zene sem 
marad ki az ünnepekből.

Zsapka Attila: A szenteste a családé. Bár voltak 
kísértések, de megígértem nekik, hogy együtt le-
szünk. A szilveszter viszont már a munkáról szól.

Vadkerti Imre és Zsapka Attila töbször lépnek együtt is a színpadra. így volt ez a III. Martosi Szabadegyetemen is. 
(A képen zenésztársaikkal, Emmer Péterrel és Sipos Dáviddal.)

Vadkerti Imre

Zsapka Attila
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Üvegtigris IV.:
 Ízi rájder, öcsém!

Lecsó, lecsó, 
lecsókolom 

a rúzst a szádról!

A Mikulást a petíciónkkal
meggyőztük, most jön 
a belügyminisztérium.

Gyula, itt Gömörben
a Csemadok is megtalálja
a magáét!

Egy Muzsláé, egy Újváré,
egy Dél-Szlovákiáé!

Na, ezt a disznót legalább szétkaptuk! 

Óh, Happy Day!

Ha jól látom, 
a sor vége 
a Čajak utcáig tart.



Rejtvényünkben Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár c. verséből idézünk.
A Hírvivő 2015/6 számában közölt keresztrejtvény sikeres megfejtői, akik 
könyvcsomagot nyertek: Dudás László – Kéménd, Katona Erzsébet – Duna-
szerdahely, Csicsay Ilona – Szepsi, Pozsár Ferenc – Kövesd. 
A rejtvény és a kvíz megfejtésének beküldői között 3 könyvcsomag mel-
lett fődíjként egy delonghi kávéfőzőt is kisorsolunk!

 Gatulálunk a sikeres megfejtőknek!
A Magyar Közösség Pártjának közlönye.  Ingyenes példány. 

Kiadja az MKP Központi Irodája. 
Čajakova 8, 811 05 Bratislava, tel.: 02/52 495 164, fax: 02/57 106 012

www.mkp.sk  | e-mail: press@mkp.sk
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1.Az MKP honlapján levő szám-
láló szerint hány aláírás gyűlt 
eddig össze az MKP petíciójá-
hoz? Több mint: 

a)15 ezer 
b) 25 ezer 
c) 31 ezer

2. Milyen sorszámmal indul az 

MKP a 2016. március 5-i parla-
menti választásokon? 

a) 1              b) 11           c) 21

3. Ki kapta az idei Pro Probita-
te-díjat? 
a) Dráfi Mátyás 
b) Albert Sándor 
c) Stubendek László

A Magyar Közösség Pártja ha-
gyományteremtő szándékkal 
szervezi meg az Első Felvidéki 
Újévi Gálakoncertet, amelyre 
2016. január 2-án kerül sor a Du-
naszerdahelyi Városi Művelődési 
Központban 18:00 órai kezdettel. 
Ünnepi köszöntőt mond Berényi 
József, az MKP elnöke. Műsorve-
zető: Erdélyi Klaudia.

Az est első része egy operett-
gála, amelyben a legvidámabb 
operettmelódiák csendülnek fel: 
Hétre ma várom a Nemzetinél, 
Éjjel az omnimusz tetején… A 
zenés-táncos összeállítás szó-
lóénekesei: Szász Kati, Keszler 
Éva, Domoszlai Sándor, Egri Jó-
zsef. Kísér a Kálmán Imre Kama-
raegyüttes.

A műsor második részében a 
Dolly Roll zenekar és táncosai 
csapnak egy fergeteges, vidám 

bulit. 29 év, 27 lemez, több mint 
5 000 000 eladott hanghordozó, 
12 arany-, 3 platina-, 1 gyémánt-
lemez, számtalan felejthetetlen 
koncert. Ez a Dolly Roll.

A támogatói jegy ára 3,- euró.
A bevételt jótékonysági célra 

ajánlják fel a szervezők.
A támogatói jegy megvásárolha-

tó a VMK pénztárában, illetve az 
MKP dunaszerdahelyi járási iro-
dájában Bugár Ilonánál.

Információ:
Az MKP dunaszerdahelyi járási 

irodája, Bugár Ilona, Szent István 
tér 6., Dunaszerdahely, tel.: +421 
904 556864, dunaszerdahely@
mkp.sk

Dunaszerdahelyi Városi Műve-
lődési Központ, Bartók Béla sé-
tány 788/1, tel: +421 31 590 08 
13, e-mail: organizing@vmkds.sk

Első Felvidéki Újévi Gálakoncert

Vidám képkockák
„Nem lehet megunni, 
ez az amit nem lehet
megunni...”

Valóban?

Állitólag lovas nemzet
vagyunk, vagy mi?!

A templom egerének 
selfie-je Méry Jánossal.


