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DLHOROČNÁ A PROSPEŠNÁ SPOLUPRÁCA

V MÁJOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3-4 Túžby matiek v súčasnosti

9

V máji sa skláňame nad slovom matka oveľa častejšie než po
iné mesiace. Mnohé podujatia sú venované práve im. Ctia si ich
nielen deti, ale aj veľkí básnici tohto sveta. My sa v našom článku
ponoríme do rozhovorov s nimi, aby sme sa dozvedeli, či je ľahké
alebo ťažké byť matkou a aké očakávania majú matky voči svojmu
poslaniu a potomstvu.

5 Oravský hrad na Spiši

Nečakaná zmena polohy Oravského hradu? Záhadu, ako sa dostal oravský hrad na Spiš, vyrieši náš článok, ktorý zároveň čitateľom ponúkne širšie informácie o všetkých záležitostiach s tým
spojenými.

6-7 „Veľkonočný“ sobáš
7 Prednáška o podporúčikovi Miroslavovi Iringhovi
8 Spomienky Alojza Pieronka
9 Utrpenie Krista v podaní harkabúzskych žiakov
10 Horčičné zrnko
11 Noví svätí v katolíckej cirkvi
12-13 Poľsko-slovenská administratíva farností
Spišského Zamaguria (Spišského dekanátu a Nedeckého dištriktu) v rokoch 1939 – 1948 III.
14 Cesta za svojím snom
15 O folklórnom súbore Spiš v Dolnom Kubíne

15

V rámci cezhraničného projektu sa konala výstava s názvom 65.
výročie činnosti folklórneho súboru Spiš z Novej Belej v priestoroch Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Výstava
oboznamuje so vznikom, činnosťou a obecnými tradíciami, ktoré súbor odovzdáva mladým generáciám. Poukazuje aj na prínos
vedúcich, ktorí vždy snažili o zachovanie nehmotného bohatstva
tejto obce a spišského regiónu.

16-19

16-19 Krátko z Oravy a Spiša
20-23 Dlhodobá a prospešná spolupráca

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Spolok Slovákov
v Poľsku spolupracujú už skoro pol storočia. Za toto obdobie sa
realizovali viaceré projekty a akcie, ktorých cieľom bolo podporenie krajanského diania a kultúrneho života najmä na Orave. Vďaka
tejto spolupráci prichádzajú na Hornú Oravu mnohí vystupujúci,
súbory a odborníci. Ako vznikala táto spolupráca, ako sa rozvíjala
a kto sa na nej podieľal, prečítajte si v našom článku.

26-28 Z diania na Slovensku
29 Privítanie nových slovakistov
Na obálke: Bývalá riaditeľka OKS v Dolnom Kubíne O. Žabenská preberá ocenenie
za dlhoročnú spoluprácu so SSP z rúk predsedu SSP J. Čongvu a generálneho tajomníka
ÚV SSP Ľ. Molitorisa. Foto: M. Smondek. Grafická úprava: E. Koziołová.
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