V marcovom čísle nájdete:
4-5 V Harkabúze
6 Čo nového v miestnej skupine v Jablonke?
7 Zimné prázdniny v Slovenskom dome v Kacvíne
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Pekné chvíle si užili žiaci v Slovenskom dome v Kacvíne, kde
bolo postarané o zaujímavý program. Zásluhou vedúcej Daniely
Radeckej sa obohatili o nové praktické poznatky, užitočne a príjemne strávili zimné prázdniny. Mohli si prakticky vyskúšať svoje
schopnosti v pečení, zdobení, čí spoločenských hrách, ale nechýbal ani pohyb na sviežom vzduchu, ktorému prialo počasie.

8-9 Novoročno-fašiangové stretnutie na Orave

Krajania z Oravy sa stretli v Jablonke, aby zhodnotili uplynulý
rok a do nového roka si vyslovili nové plány, nádeje a predsavzatia. Zároveň si niektorí z tamojších aktivistov prebrali medailu za
zásluhy pre SSP.

10 Horčičné zrnko
11 Zvyky a tradície v Nedeci

Pre každú obec sú príznačné nejaké zvyky a tradície, ktoré sa
nevyskytujú v okolitých obciach a vďaka tomu je výnimočná a zaujímavá. Nie je tomu inak ani v Nedeci, kde nájdeme jedinečné
zvyky, o ktorých sa dočítate viac v našom článku.
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12-15 Pripomenieme si v roku 2018 III.
16 V Podvlku sa už „zveľkonočnieva“...
17 Mažoretky rozvíjali svoj talent a schopnosti
18-19 Krátko z Oravy a Spiša
20-23 Fašiangy-Ostatki

Fašiangové obdobie prinieslo opäť stretnutie folkloristov, inštrumentalistov, spevákov a speváckych skupín v Krempachoch,
kde sa stretli na tradičnej prehliadke Fašiangy – Ostatki 2018.
V priebehu víkendu zazneli slovenské, spišské i oravské melódie,
pesničky a do tanca pozývali svojou hrou ľudové hudby a ich ukážky predviedli viaceré folklórne súbory. Súťažné vystúpenia hodnotila porota a diváci ich odmenili potleskom. Podrobnejšie informácie prinášame v článku.

24-25 Z diania na Slovensku
26 Poviedka na voľnú chvíľu
27 Prezentácia výstavy o Slovensku vo Vroclave
27 Spomienkový večer v Slovenskom inštitúte
vo Varšave
28 Stará Ľubovňa – mesto kráľov a princezien
29 Veľká rodinná súťaž o lístky do Aquaparku
AquaCity Poprad
Na obálke: Tanečný pár z FS Koliba z Orávky počas svojho prvého vystúpenia na Fašiangoch-Ostatkoch 2018 v Krempachoch. Foto: F. Paciga. Grafická úprava: E. Koziołová.
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