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JARMOK dolnozemských Slovákov v Nadlaku
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku usporiadal 12.
júna v rumunskom Nadlaku festival
dolnozemských Slovákov. Na programe sa zúčastnili Slováci z Rumunska,
Srbska a Maďarska. Prezentáciou
tradičných remesiel, gastronomických špecialít a ďaľších dolnozemských zaujímavostí sa predstavili na
jarmoku aj Slováci zo Slovenského
Komlóša, Sarvaša, z Békešskej Čaby,
Poľného Berinčoka, Bakoňu, Veňarca, Medeša a z Veľkého Bánhedeša.
Popoludní sa predstavili hudobnospevácke skupiny Čabianska ružička
a Orgován z Békešskej Čaby, Meškárky z Aradáča, Ľudová hudba Tibora
Móťana zo Sarvaša a ľudová hudba
Sálašan z Nadlaku. Večer nasledoval
hudobno-tanečný program, v ktorom účinkovali folklórne skupiny:
• Sálašan z Nadlaku,
• Cerovina z Čerpotoku,
• Šafárik z Nového Sadu a
• Furmička z Čemeru
• Hostia programu boli:
• Ľudová hudba Igrici z Igramu, zo Slovenska a
• folklórny súbor LIMBORA
z Prahy.
Napriek veľkej horúčave účastníci
podujatia prežili tradičné jarmočné
chvíle spestrené humornými a rozprávkovými scénkami putovného
a bábkového divadla, veštiacou cigánkou a inými prekvapeniami.

Otvorenie festivalu s predstaviteľmi úradov a slovenských komunít jednotlivých krajín

Na mieste varené domáce mydlo z Poľného Berinčoku

A Dél-alföldi Szlovákok Találkozója a Vásárban megrendezésére 2010-ben a romániai Nagylakon került sor. A
rendezvény 3 állam szlovák szervezeteinek együttműködésében kerül lebonyolításra, minden évben más országban. Magyarország több régiójából is kiutaztak résztvevők, akik a hazai szlovák gasztronómiát, népi mesterségeket és a népzenét, néptáncot reprezentálták.
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Nové učebnice do slovenskej školy
Projekt Slovenského gymnázia,
základnej školy, materskej školy a
kolégia v Békešskej Čabe s názvom
„Zabezpečenie učebných pomôcok
pre dvojjazyčné školy” získal finančnú podporu z fondu Programu obnovenia spoločnosti v sume viac ako
35 milión forintov. Program sa koná
vo forme konzorcia slovenskej školy,
Celoštátnej slovenskej samosprávy a
Slovenského pedagogicko-metodického centra. Miera podpory je stopercentná.

Prednášajúci: Dr. Edit Takács, Edita Pečeňová, Michal Lásik a Dr. Róbert Kiss Szemán

Na tlačovej konferencii sme sa doProjekt predstavila 11. júna v
Dome slovenskej kultúry Edita Peče- zvedeli, že učebnice, ktoré sa realizujú pomocou projektu budú:
ňová, riaditeľka školy.
• Slovenská literatúra pre 12.
O rozvíjaní učebných pomôcok a
ročník,
o učebniciach pred vydaním referovali:
• Slovenská vzdelanosť pre 9. a
Dr. Edit Takács, vedúca národnost10. ročník,
ného oddelenia akciovej spoločnosti
• Biológia pre 8. ročník a
Národné vydavateľstvo učebníc,
• Dejepis pre 11. ročník.
Michal Lásik, profesor dejepisu a
Okrem toho plánujú vydať
národopisu v čabianskej slovenskej
škole, ďalej
• Literárnu antológiu a
Dr. Róbert Kiss Szemán, vedúci Ka• pracovné zošity k predmetom
tedry slovanskej filológie Univerzity
dejepis a biológia.
Eötvösa Loránda.

Prelistovanie učebnice

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 35 millió Ft értékben pályázatot nyert tankönyvbővítésre. A projektet
Pecsenya Edit igazgató mutatta a Szlovák Kultúra Házában mindazok segítségével, akiknek része van ebben a munkában.

Prihláste sa na volebný register
Ústava a zákony Maďarskej republiky aj nám zaručujú v októbri zvoliť našu
slovenskú samosprávu v Békešskej Čabe.
Ak chceme využiť zákonné práva menšinových samospráv v prospech pretrvania
a rozvíjania našej národnosti, školstva
a kultúry, máme sa prihlásiť do 15. júla
na zoznam menšinových voličov. V tomto Vám pomôžu Čabianska organizácia
Slovákov a Slovenská samospráva mesta.
Prihlášky si môžete zaobstarať a vyplnené prihlášky odovzdať aj v Dome sovenskej kultúry na Kossuthovom námestí
pod č. 10. Ja som sa už prihlásila.

Prihláste sa aj vy!
Vzhľadom na blížiace sa októbrové
voľby miestnych menšinových samospráv, ako aj na prebiehajúci proces zápisu na zoznam menšinových voličov, Celoštátna slovenská samospráva 15. júna
usporiadala regionálnu odbornú volebnú poradu v Áchimovej sieni na Garayho ulici. Na porade Ján Fuzik, predseda
Celoštátnej slovenskej samosprávy vysvetlil vedúcim slovenských komunít
v Békešskej, Čongrádskej a Báčskej župe
podmienky, spôsob a možné výsledky
volenia slovenských samospráv.
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Pamätná tabuľa alma mater
10. júna, členovia Slovenskej samosprávy Békešskej Čaby spolu
s bývalými učiteľmi inštitúcie a členmi Čabianskej organizácie Slovákov
odhalili dvojjazyčnú pamätnú tabuľu
na bývalej budove školy na ulici Attilu Józsefa. Na tabuľu sa naskladali
bývalí študenti školy pri príležitosti
60. výročia založenia Slovenského
gymnázia a základnej školy.
Ebben az épületben működött
1957-1983 között
a Szlovák Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és a Szlovák
Gimnázium.

Deti pri pozdrave učiteľov

Az emléktáblát az egykori diákok
állították
az iskola alapításának
60. évfordulója alkalmából.
***
V rokoch 1957-1983
v tejto budove fungovala
Základná škola a gymnázium
s vyučovacím jazykom
slovenským.
Pamätnú tabuľu postavili
pri príležitosti 60. výročia
založenia školy
bývalí študenti školy.
Po slávnosti v Áchimovej sále na
ulici Garayho predseda mestskej
slovenskej samosprávy Juraj Ando
pozdravil slovenských pedagógov
mesta. Na slávnosti usporiadanej pri
príležitosti Dňa pedagógov účinkovali žiaci a škôlkári čabianskej slovenskej školy.
Az idei Pedagógus Nap különleges volt a maga nemében.
A szlovák iskola 60. évfordulója
alkalmából a volt diákok adományaiból és kezdeményezésére
a József Attila utcai iskolaépületen
kétnyelvű emléktábla elhelyezésére került sor.

Pamätná tabuľa na budove školy v ulici József Attila

Pedagógovia v Áchimovej sieni
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Paríž
Hlavné mesto Francúzska o rozlohe 14 518 km2 je osídlené 12 miliónmi obyvateľmi. Názov Paríž je
odvodený z galského slova parios,
znamenajúceho „kotol“.
Pri návšteve Paríža sa zdá, že všetky slávne mená i miesta pochádzajú
z Paríža. Kto by nepoznal kardinála
de Richelieu, markíza de Sade, alebo
snáď slávneho kráľa slnka Ludvíka
XVII. Tým všetkým bol Paríž spoločným rodiskom, či pôsobiskom.
Chrám Notre Dame je samozrejme krásny svojou monumentálnosťou, ale zvláštnosťou je i doba stavby
tejto katedrály, ktorá je 182 rokov.
Svetoznámy Louvr, dokončený pod
vedením Lefeulema Viscontiho, patrí medzi najvýznamnejšie verejné
budovy Paríža. Uprostred námestia
Charlese de Gaulla stojí svetoznámy
Víťazný oblúk postavený na príkaz
Napoleona Bonaparteho. Už menej
známy, ale prekrásny je komplex budov nazývaný Invalidovňa. Tu sa nachádzajú hrobky všetkých známych
maršalov a generálov Francúzska.
Ako jeden z najvyšších bodov Paríža
Vás ohromí Bazilika Sacré-Coeur. A
samozrejme nesmiete zabudnúť na
Eiffelovu vežu, ktorá je zapísaná na
zoznam svetového dedičstva UNESCO. Vysoká železná dáma meria
324 metrov a ročne ju príde navštíviť
viac ako 6 miliónov návštevníkov.
Do tohto prekrásneho veľkomesta
zavítala aj 45 členná skupina Čabianskej organizácie Slovákov v rámci
svojho projektu V úcte k tradíciám,
v ktorom pracuje spolu s partnerskými spolkami z Třínca (Čechy),
Žiliny, Martina (Slovensko) a Paríža
(Francúzsko). Partnerské spolky zaniesli ukážku z ľudovej kultúry svojej
komunity a niektoré tradície z oblasti remeselníctva a gastronómie
pre Slovákov žijúcich v Paríži. Stret-

Pri syrových tanieroch

nutia, ktoré sa konalo 5-ho júna, sa
zúčastnilo spolu cca. 250 osôb z celého Francúzska. Naša skupina do
programu prispela s nasledujúcimi
zložkami:
Členovia zborov Čabianska ružička a Orgován - spevný program,
rozospievanie a roztančenie obecenstva – vedúce Anna Vargová Korčoková a Tímea Tejesová.
Členovia krúžku Rozmarín –
predstavenie a predvádzanie ručných
prác (hrnčiarstvo, robenie čipky na

valci, vyšívanie, navliekanie korálov
– vedúca Anna Illésová Boťánska.
Členovia gastronomickej posádky – príprava jedla (sárma, klobása,
údené kolienko, syr, šaláty, pečené
rebierko, sladkosti) – vedúci Martin
Vozár.
Program bol úspešný, vzbudili
sme záujem v ostatných o našu kuchyňu a remeslá.
Program je podporovaný Fondom
Grundtvig.

Ponúkanie typického dolnozemského jedla, sármy

A Csabai Szlovákok Szervezete Hagyományainkhoz hűen című Grundtvig pályázat keretében ellátogatott a párizsi szlovákokhoz, ahol egy hagyományőrző rendezvény keretében bemutatta nagyanyáink konyhaművészetéből a Békéscsaba
nevét öregbítő csabai kolbászt és a szármát. Mesterség bemutató keretében a résztvevők korongoztak, gyöngyöt fűztek és
rongybabát készítettek. Kórusaink a csabai régi szlovák népdalokkal megdobogtatták a résztvevők szívét, könnyet csaltak a
szemekbe. A munka mellett az érdeklődők nagy örömére Párizs nevezetességeit is megtekintettük, köztük Versailles-t is.
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Detaily Paríža

Jean Arthur Rimbaud - Opitý koráb
Na riekach bezcitných som plával dínom-dánom,
vlečniaky dávno ma po prúde vodili;
slúžili ako terč kričiacim Indiánom,
ktorí ich na stĺpy pribili.
Posádky poľahky osudu zanechal som,
viezol som flámsku raž, viezol som Angliu.
Keď spolu s vlečniakmi skapal som s mocným hlasom,
rieky ma nechali na amen Máriu.
Minulej zimy som bezhlavo utekal,
s detinským mozočkom lúštil som zmysel slov,
hučali príboje, príboje ako val,
takže sa odtrhol nejeden Polostrov.
Búrka mi žehnala, keď som sa vzbudil v svete.
Po desať nocí som jak zátka tancoval
na vlnách, čo večne číhajú na obete,
o pohľad majákov som veľmi málo dbal.
Zelená voda mi vnikla do loďky z jedlí,
sladšia než deťom je jablčná dužina,
kotvu a kormidlo ničivé vlny zmietli
a zmyli grcanie a škvrny od vína…

A részeg hajó - részlet Hogy jöttem lefelé a halk és hűvös árral,
a vontatók sora egyszerre elmaradt
versenyt nyilazta egy hajrázó indián-raj
festett karókra vert, meztelen húsukat.
Nem gondoltam velük - s azzal se, tág ölemben
angol gyapot pihen vagy belga búza ring,
a vontatók jaja hogy elcsitult fülemben
vitt-vitt a vén folyó kényem-kedvem szerint.
S a téli, tébolyult hullámok zord dagályán
robogtam siketen, mint gyermekagy, tova !
az omlóföldű félszigetek partja táján
győzelmesebb vihar nem tombolt még soha !
A tenger vihara fölszentelt tíz vad éjen,
kis táncos parafát, könnyű hab kénye vitt
az örök temetőn, a hömpölygőn, a mélyen,
nem bántam már a part hunyorgó fényeit.
Mint gyermekajkon a borízü alma húsa,
a zöld lágy lé befolyt fenyő-bordámon át,
a kormányrúd levált, s lemállt a horgony gúzsa,
s hab mosta kék borok és hányások nyomát.
Kardos László fordítása
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Výstava z Košíc
Čabianska organizácia Slovákov a
Dom slovenskej kultúry v spolupráci s Východoslovenským múzeom
Košice 15. júna usporiadali vernisáž
výstavy fotografií Alexandra Jirouška
s názvom Košice a okolie. Výstavu
otvoril Štefan Daňo, generálny konzul Slovenskej republiky. Výstava je
prístupná v Dome slovenskej kultúry
do 30. júna.
Košice sú druhé najväčšie mesto
Slovenska. Prvá písomná zmienka o
meste pochádza z roku 1230. V stredoveku mesto dostalo kopu výsad,
najdôležitešie z nich bolo udelenie
slobodného kráľovského mesta z
roku 1342, 1347. Dominantou mesta
je gotický dóm Svätej Alžbety a Kaplnka Svätého Michala.
Najväčším úspechom pre Košice v
súčasnosti je získanie titulu Európske
hlavné mesto kultúry v roku 2013.

Na vernisáži v spoločnosti generálneho konzula SR Štefana Daňa

A Szlovák Kultúra Házában nyitotta meg Štefan Daňo, a Szlovák Köztársaság főkonzulja a Kassa és környéke
fotokiállítást. Alexander Jiroušek művei kitűnő hívogatók, úti cél meghatározáshoz nyújtanak segítséget.

Divadlo zo Starej Pazovi
25. júna bolo hosťom nášho mesta Art Center Chlieb a Hry, divadelný súbor Slovákov zo Starej Pazovy
z Vojvodiny, Srbska. Súbor sa predstavil v rámci Radničných večerov.
V predstavení Art Centra si diváci
pozreli pohybovú neverbálnu fantáziu Miroslava Benka s názvom Obrazy môjho sveta. V hudobno-pohybovej fantázii účinkovali aj Meškárky
z Aradáča, ktoré hrajú na gombičkových akordeónoch a spievajú so zborom staré evanjelické žalmy. V tomto
ľudovom prostredí autor zobrazuje
bizarné, naivné, poetické javiskové
obrazy a situácie.
„Miroslavovi Benkovi sa podarilo
vrátiť mágiu do divadla, ktorá je jeho
esenciou, a na ktorú často súčasní režiséri zabúdajú. Mágiu, ktorú vytvá-

Scénka s meškárkami

ra sám herec svojou prítomnosťou v
posvätnom hracom priestore. Toto
magické predstavenie patrí možno
nejakému mýtickému národu, na
ktorý sme zakmer zabudli, tradícii,
ktorej sa zriekame, nášmu chlebu.
Množstvo sceénických metafor
a symbolov zo slovenskej tradície,

pravdepodobne zostavene zabudnuté. Predsa dojem, ktorý toto predstavenie popretkáva, mágia, ktorá nás
po dlhom čase opäť opantala, jednoznačne zostane v pamäti, nevyžadujúc žiadne vysvetlenie.“
Naida Lindov

A Városházi Esték szlovák kultúrát bemutató estjére a csabai szlovákság a Vajdaságból, Stará Pazovából hívott színházat. A zenés
táncos illúzió remek példáját mutatja a tradíciók beépítésére a modern művészeti megnyilvánulási formákba.
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Krátke správy
miesto vyhrala Klaudia Kralova z Ko12. júna Ľudový spevokol BOOd 17. do 20. júna prebiehal III. márna. Podľa súhrnu získaných boROUKA v Telekgerendáši usporia- Šachový turnaj Ančinovcov v Békeš- dov na prvom mieste skončil Kristóf
dal slávnosť s názvom „Na pamiatku skej Čabe. Turnaj je pomenovaný Tamáš Balla. Tým sa stal víťazom
predkov“ pri príležitosti 35. výročia po dvoch čabianskych bratoch, On- III. Šachového turnaja Ančinovcov
založenia miestneho Slovenského drejovi a Jurajovi Ančinovi. Ondrej a dostal putovný pohár súťaže.
Organizátormi podujatia boli:
klubu. Slávnosť sa začínala s verni- žil od roku 1947 do smrti v českoŠachové združenie Békešskej
sážou výstavy z histórie klubu. Po- slovenskom Komárne a bol vedúcim
župy,
Mestský úrad Békešskej Čaby,
tom nasledoval pamätný program miestneho šachového klubu. Mladší
Čabianska
organizácia Slovákov
spevokolu. Na záver členovia klubu brat Juraj žil celý život v našom mesa Kultúrny dom železničiarov.
odhalili pamätnú tabuľu.
te. Posilnil mužstvo klubov VTSK
stavbári a Előre Spartacus.
A telekgerendási Szlovák klub 35.
Na šachovom turnaji usporiadaJúnius 17-20. között Békéscsabán
évfordulójának ünnepsége keretén nom v Dome železničiarov na Ankerült megrendezésre III. Ancsin
belül történeti kiállításra és tábdrássyho ulici sa zúčastnili milovníci
Sakkemlékverseny, mely két csalaavatásra is sor került. A rendezšachu zo Slovenska, Maďarska a Rubai testvérpárról kapta a nevét,
vényt a BOROUKA Pávakör szermunska. V skladateľskom (FIDE-Oakik közül András Komárnóban
vezte meg, mely a telekgerendási
PEN) šachu bol najlepší Mihály Zalai.
a helyi sakkklub vezetője volt,
szlovák klub bejegyzett
Súťaž mužov v Békešskej župe vyhral
György nem hagyta el Csabát.
utódszervezete.
Kristóf Tamáš Balla. V súťaži žien 1.
Na pamiatku predkov

III. Šachový turnaj Ančinovcov

HUMOR
Učiteľka hudobnej výchovy sa pýta
Janka:
-Aké poznáš bicie nástroje?
-Remeň môjho otca....
-Nebojte sa, deti budeme spolu dobre vychádzať.
Budeme ako kamaráti, -hovorí nová
pani učiteľka.
Janko si to vzal k srdcu. Ráno keď
ide do školy, uvidí pani učiteľku a
kričí:
-Servus, Mariška!
Pani učiteľka sa pýta žiakov:
„Čo nám dáva koza?“
„Mlieko,“ hovoria žiaci.
„Čo nám dáva ovca?“
„Vlnu,“ hovoria žiaci.
Čo nám dáva krava?“
„Domáce úlohy!“
Dekan:
Študent, prečo ste sa rozhodli študovať práve na našej fakulte?
Študent:
Ale otec ! Nechaj si tie hlúpe otázky!

Starý pán profesor na začiatku hodiny anatómie vytiahne z vrecka kľúč
a vyzve študentku:
- Skoč prosím ťa do kabinetu, dnes
budeme na hodine preberať orgán
lásky,
prines ho!
Študentka sa vrátila, položila preparát na katedru, pán profesor sa
usmial a skonštatoval:
- Ako sa tie časy menia, za mojich
mladých čias dievčatá doniesli
srdce!
Profesor sa zle vyspal.
Pýta sa prvého študenta:
- Idete autobusom a je hrozné teplo,
čo urobíte?
- Otvorím okno.
- Dobre. A teraz popíšte aerodynamické zmeny, ktoré v autobuse
nastanú.
- ??????????????? .............. Nevedel.
- Ďakujem, zapíšte sa na ďalší termín. Ďalší!
Druhý študent, rovnaká otázka, rovnaká odpoveď, rovnaké hodnotenie.
Za pol hodinu je stav zápasu profe-

sor versus študenti 9 : 0.
Ako desiata vchádza pekná študentka. Profesor sa pýta:
- Idete autobusom a je hrozné teplo,
čo urobíte?
- Vyzlečiem si košeľu.
- Vy mi nerozumiete, je naozaj teplo.
- Tak si ešte vyzlečiem sukňu.
- Je neznesiteľne horúco, - stupňuje
profesor.
- Tak si vyzlečiem aj podprsenku.
To profesorovi vyrazilo dych. Študentka dodáva:
- Ešte si môžem vyzliecť nohavičky,
ale to okno neotvorím ani keby ma
mal dostať celý autobus.
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Výzva slovenského citarového a remeselníckeho tábora
Čabianska organizácia Slovákov čaká prihlášky do tábora citaristov. Kurz sa
začína 27. júna a končí 2. júla. Miestom tábora v tomto roku bude Slovenská
základná škola, materská škola a internát v Sarvaši.
Inštruktormi hry na tomto hudobnom nástroji budú: Ferenc Borsi a Kálmán
Juhász, Ildika Očovská. Účastnícky poplatok je 13.000 forintov.
Prihlášky a účastnícky poplatok treba zaslať na adresu Čabianskej organizácie
Slovákov, na Námestie Kossutha číslo 10.

Letný mládežnícky tábor
v Slovenskom Komlóši
touto cestou Vás informujem, že
v rámci Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku v termíne
12 (štvrtok) – 15. augusta 2010
v Slovenskom Komlóši,
sa bude konať spolu s miestnou slovenskou samosprávou a komlóšskou
evanjelickou cirkvou letný
Ahoj, Dorka! Dobre, že ťa vidím! Mám pre teba zvesť. Na piatok príde
mládežnícky tábor.
inšpektor.
Krátky program:
ČO?! Zasa? Veď ledva odišiel!
Zasa. Martin mi to včera povedal. Už si tu nebola.
12 augusta (štvrtok)
A čože zas chce?
„Komlóšska prechádzka,
A čo ja viem? Kontorlovať. Kritizovať. Jedovať. Málilo sa mu, že naposletrošku inak…”
dy sa tu len tak narýchlo zastavil.
13 augusta (piatok)
A náš kabinet je hore nohami!
Poznanie
života a kultúry pitvarošVeď práve. Už som zmobilizovala aj Petra a Ľubu. Poobede prídeme
ských
Slovákov
a začneme ukladať. V noci som do tretej písala. Plánovanie je už skoro
hotové, ešte hodinu-dve a bude to. Keby si mohla povymie§ať nápisy na
14 augusta (sobota)
skrinkách, tie staré sú už celkom vyšedivené. Vieš, že si on na to veľmi
Komlóšske preteky s prekážkami
potrpí...
15 augusta (nedeľa)
Komu asi chce asistovať?
Účasť
na evanjelickej modlitbe
Božehovie. Možno ja všetkým. Najviac ho iste zaujíma kabinet. Či je inzatvorenie tábora
ventár v poriadku. Či je všetko na svojom mieste. Či voľačo nechýba.
A potom, pravdaže, plánovania. Či zodpovedajú osnovám. Či používa- Ďalšie informácie: Ondriš Kiszely
06-30/925-58-32
me didaktický materiál na každej hodine. Ak áno, ako, Kedy. Koľko. Ak
info@maszfisz.org
nie, prečo nie. Či je v dobrom stave. Čo sa pokazili, prečo sa pokazilo.
Prečo sme to ešte neopravili.
No, dobre. Nejako len bude. Ja len tomu nerozumiem, čo proti nám má.
Však len nedávno tu bol. Čo len môže mať za lubom?
Poňatia nemám. Len aby sme to všetko stihli.
Kým sa nebude všetko ligotať, nepôjdeme domov. A potom sme piati,
niečo len dokážeme.
Vydavateľ:Čabianska organizácia Slovákov
Ahoj, Martin. O tretej sa môžeme stretnúť?
Za vydávanie zodpovedajú
Kto?
predseda ČOS Michal Lásik
My. V kabinete.
a úradujúca predsedníčka Anna Istvánová
Načo?
(redaktorka Čabäna)
Načo! Treba poukladať materiály. Poutierať ich od prachu. Zišlo by sa aj
Adresa redakcie:
stoly vyumývať.
Dom slovenskej kultúry
Alebo ešte raz zalakovať. Vyzerajú už katastrofálne.
5600 BékešskáČaba, Námestie Kossutha 10
Čo, šibe vám? Mne kabinet celkom vyhovuje aj tak.
Tel., fax: (66) 321-771, (66) 441-750
Cha – cha! Jemu vyhovuje! Lenže pánovi inšpektorovi vyhovovať určite
www.slovak.hu
nebude!!!
E-mail: szlovakhaz@globonet.hu
Komu? A čo, hádam nechce prísť?
Fotografie: Csaba Lampert
A či si mi nepovedal práve ty, že na piatok príde inšpektoír?
Sadzba, grafická úprava, tlačiareň:
Ja?? Ja nie. Ja ani o ničom neviem.
Progresszív Nyomda Kft.,
Ja už z teba zošaliem. Však si mi včera jasne povedal, že na piatok príde
Békéscsaba, Erkel u. 2.
inšpektor!
Náš mesačník vychádza bezplatne,
Ja... že som to povedal... včera... Cha –cha-cha! Chi-chi-chi! No teda, ty si v náklade 500 výtlačkov, s finančnou podporou
ohromná! Ty si mi dala! Ale tak mi treba! Nemal som ťa ľakať! Ale čestné
Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí
slovo, ja som mal len v úmysle zastaviť ti čkanie! Strašne sa ti vtedy čkalo
ISSN 1588-3256
a tak som ťa trošku zľakol a hneď si prestala...

Anna Rau-Lehotská: Inšpekcia
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