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VO FEBRUÁROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3 Poďte študovať na Slovensko!

8-9

Ponúka štúdia na Slovensku je pomerne bohatá a zaujímavá.
A pokiaľ sa jedná o študentov z krajanských rodín, zároveň podporovaná štipendiom vlády Slovenskej republiky. Prinášame vám
informácie o tom, ako sa stať študentom na slovenských školách
a kam sa obrátiť o pomoc.

4 Očarený hudbou
5 Divadelný sen
6-7 Chcete študovať na Slovensku?
8-9 V Malej Lipnici
10 Horčičné zrnko
11 Novoročné stretnutie MS SSP v Krakove
12-14 Pripomenieme si v roku 2015
15-18 Venované babičke a dedkovi

Začiatok nového kalendárneho roka vždy patrí sviatku starých
rodičov, čo sa odzrkadľuje v podujatiach a stretnutiach venovaných našim babkám a dedkom, veď bez nich by sme tu neboli.
A práve oni nám dávajú nezištný elán, podporu, radosť, rozprávajú
o rodinných tradíciách a vytvárajú v nás vzťah k nášmu pôvodu.
Z takýchto nezabudnuteľných chvíľ prinášame spravodajstvo zo
Spiša i Oravy.

15 Pocta starým rodičom
16 Deň starých rodičov v Kacvíne
17-18 Deň starých rodičov na oravských školách
19-20 Krátko zo Spiša a Oravy
21 Oblátkové stretnutie krajanov z Jurgova,
Čiernej Hory a Repísk
22-23 Novoročné stretnutie v Krempachoch

Krajanské novoročné stretnutie v Krempachoch je tradičným
podujatím zapísaným do kultúrneho kalendára tamojšej miestnej
skupiny SSP. Je taktiež zahájením činnosti na začiatku nového roka
a úvodom do ďalších akcií, ktoré prídu na rad v neskorších mesiacoch. Krajania sa nielen spoločne rozveselia, ale aj si zaspievajú
slovenské pesničky, zatancujú a nadväzuje sa spoločná medzigeneračná niť, od ktorej sa odvíja odovzdávanie tradícií mladším.

26-27 Po stopách lásky Maríny a Sládkoviča

Krása lásky odzrkadlená v jednom z vrcholných diel A. Sládkoviča Marína vznikla na základe reálneho príbehu nenaplnenej lásky
autora a Márie Pischlovej, ktorých osudy sa skrížili počas štúdia
Sládkoviča na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, kde naďalej
nájdeme stopy ich prítomnosti.

28-29 Z diania na Slovensku
30 Spomienka na Š. L. Kostelničáka
Na obálke: Zimné športy priťahujú deti. Foto: D. Moś. Grafická úprava: E. Koziołová.
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