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LETNÉ DOBRODRUŽSTVÁ NA SLOVENSKU

V AUGUSTOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
3-5 Letné dobrodružstvá na Slovensku

Prázdninový pobyt na Slovensku sa stal pre krajanské deti neodlučiteľnou súčasťou ich letného programu. A nebolo tomu inak
ani tento rok. Do sýtosti vybláznení sa vracali do svojich domovov,
aby ešte dlho spomínali na to krásne, čo tam prežili. A čo všetko na
Slovensku vlastne prežili? O tom je už náš článok.

6-7 V Durštíne

Táto obec malebne situovaná pod hrebeňom Spišských Pienin
v údolí medzi Honajom a Červenou skalou je pastvou pre oči nejedného turistu, ktorého nadchne krása okolitej prírody i odľahlejších tatranských vrcholov. Prístupová cesta sa vinie od Krempách
pomedzi krempašské lúky, až na chvíľu nám panorámu okolitej
prírody zakryje les, aby sa nám za ním vynorila ešte krajšia, tá durštínska. Aj preto je miesto nádhernou rekreačnou oblasťou, ktorá
ponúka priestor na krásne prechádzky okolitou prírodou.

8-9 Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Lipnici –
Murovanici
10 Horčičné zrnko
11 Ďalší rok kurzu slovenského jazyka za nami
12-13 Plebiscitné obdobie na hornej Orave
a severnom Spiši (1)
14-17 Tajomstvá nedeckého kostola

3-5
6-7

14-17

Kostol sv. Bartolomeja v Nedeci skrýva vo svojich útrobách
množstvo zaujímavostí. Počas renovácie podlahy stredoveký
chrám poodhalil aj jedno zo svojich tajomstiev. Aké? Prečítajte si
v našom článku.

18-19 Čo je nové v Podvlku?

Ak by som mal na túto otázku úprimne odpovedať, povedal by
som, že predovšetkým množstvo plánov. Tých do budúcnosti, ale
aj tých zrealizovaných. A to nielen v rámci obce, ale i v rámci krajanskej komunity.

20 Prezentácia knihy Czarodziejski chłopiec
21 Výstava o živote Otca slovenského národa
22-23 Dvadsiate druhé dni slovenskej kultúry
v Krempachoch

18-19

V nedeľu 12. júla sa v Krempachoch konal dvadsiaty druhý ročník Dní Slovenskej kultúry v Malopoľsku, kde sa predstavili folklórne skupiny, hudobníci a mažoretky. Okrem tradičných účastníkov
zo Spiša a Oravy, sa na tomto podujatí prezentovali aj slovenské
súbory z Michaloviec a Popradu. Podrobnejšie o tejto akcii sa dozviete v článku.

24-25 Poviedka na voľnú chvíľu
26-27 Z diania na Slovensku
28-29 Krátko zo Spiša a Oravy
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