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Na obálke: Usmiatí účastníci tvorivých dielní v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej. 
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4-5 Ako ďalej v roku 2020?
Nový rok sa už naplno rozbehol. Vo viacerých miestnych sku-

pinách sa krajania stretli, aby ho spoločne privítali a možno aj 
prediskutovali aké v ňom majú plány. My sme boli taktiež zvedaví  
a opýtali sme sa čelných predstaviteľov miestnych skupín v Krem-
pachoch, Kacvíne, Vyšných Lapšoch a Podvlku, aké plány majú 
ohľadom krajanskej činnosti v tomto roku.

5 V službe Cirkvi a farníkom v Lapšanke
6 Deň starých rodičov v Prívarovke
7 Tvorivé dielne ľudových remesiel v Novej Belej

Dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry podporujú ich tvo-
rivosť a ponúkajú priestor na milé a veselé trávenie voľného času. 
Pritom sa deti niečo dozvedia a niečo sa naučia. Aké taje odhaľo-
vali a čo bolo výsledkom ich snaženia sa dočítate v našom článku. 

8-9 Spomienka na Máriu Kašprákovú
10 Horčičné zrnko
11 Jubilanti z Čiernej Hory
12-15 Pripomenieme si v roku 2020 II.
16 700 rokov Fridmana, Kacvína a Nedece II.
17 Tvorivé dielne dobrej nálady v Podvlku
18-19 Krátko zo Spiša a Oravy
20-21 Vianočno-novoročný čas v Jurgove

Vianočno-novoročné obdobie bolo bohaté na viaceré akcie 
v Jurgove. Obyvatelia si mohli vypočuť koncerty, pozrieť divadielko 
a prijať koledníkov. Krajania si v rámci miestnej skupiny SSP uspo-
riadali spoločné stretnutie, aby si popriali všetko dobré do nového 
roka, zaspievali, porozprávali sa. V Jurgove sa tradične už dlhé roky 
krajania schádzajú vždy po hodoch na sv. Sebastiána. 

22-23 Novoročné stretnutie v Krempachoch
Miestna skupina Spolku Slovákov v Krempachoch pripravila pre 

krajanov novoročné stretnutie, na ktoré sa vždy tešia a radi sa ho zú-
častňujú. Spoločné stretnutie upevňuje medziľudské vzťahy, sloven-
ské povedomie a šíri odkaz predkov mladším generáciám. Viacerí 
krajania si s nostalgiou vtedy zaspomínajú na svoje mladé roky, keď 
sa častejšie stretávali a navštevovali, ba si aj zaspievali. 

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Vyskúšajte Spiš – najlepší stroj času v strednej 
Európe
29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu  
vo Varšave JUDr. Adriána Kromku o lístky  
do Thermal Parku Vrbov
30 Aktivity Slovenského inštitútu vo Varšave
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