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FAŠIANGY
OSTATKI 2014

V MARCOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Novoročno-fašiangové stretnutie v Jablonke

Oravskí krajania sa zišli v klubovni v Jablonke, kde si usporiadali
fašiangové stretnutie, ktoré im spríjemnila podvlčianska dychovka
v novej zostave a mladé speváčky.

4-5

6 Lyžiarsky výcvik na Donovaloch

Žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na školách
v Novej Belej a Krempachoch sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku na
Donovaloch, kde ho pre nich viedli inštruktori z Katedry telesnej
výchovy a športu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

7 Cestičkami osudu manželov Gajewských z Podvlka
8 Kamenná svadba
9 Rubínová svadba
10 Horčičné zrnko
11 Jubilujúci kardinál Jozef Tomko
12-13 Poľsko-slovenská administratíva farností
Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939 – 1948 I.
14-15 Pôstne plátna v Orávke

Jednou z umeleckých atrakcií hornej Oravy sú pôstne plátna
v kostole sv. Jána v Orávke, ktoré turisti i farníci môžu uvidieť
v tomto kostole od 5. do 16. apríla. Vznik najstaršieho z nich sa
datuje na druhú polovicu 17. storočia.

16-17 In memoriam Severína Bizuba – vyšnolapšanského primáša
18-19 Krátko zo Spiša a Oravy
20-23 Fašiangy – Ostatki 2014

Fašiangy sa síce skončili, ale my si na nich zaspomíname prostredníctvom reportáže, ktorá prináša pohľad na súťažnú prehliadku spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín, ľudových
kapiel a folklórnych súborov zo Spiša i Oravy. Práve v tomto roku
uplynulo už dvadsať rokov od chvíle, keď sa na javisku kultúrneho
domu v Krempachoch po prvýkrát objavili konferencieri A. Krištofeková a D. Surma a pozdravili prvých účastníkov podujatia a publikum. Za uplynulé obdobie sa vytvorilo krásne podujatie s peknou
tradíciou slovenského, spišského a oravského spevu, hry a tanca.
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14-15

16-17

25 Vojna po vojne
26-27 Storočnica kostola sv. Cyrila a Metoda v Cliftone
28-29 Z diania na Slovensku
Na obálke: Konferencieri a zakladatelia podujatia Fašiangy-Ostatki Anna Krištofeková,
Dominik Surma z Krempách a malá speváčka Tatiana Bryjová z Podvlka. Foto: M. Smondek.
Grafická úprava: E. Koziołová.
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