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Oktoberfest v NYC

Asociácia ACF “Big Apple Chapter” v spolupráci so Spolkom
sv. Štefana č. 716 PKSJ usporiadajú októbrovú zábavu - OKTOBERFEST. Bude sa konať v nedeľu 14. októbra
od 1.00 do 5.30 hod. v hale slovenského
kostola Sv. Jána Nepomuckého, 411 East
66th Street & 1st Avenue, v New York City.
Počas popoludnia budú podávané
slovenské a české špeciality, čapované pivo,
víno a nealkoholické nápoje. Dobrú náladu
spestrí slovenská hudobná skupina a nemecký harmonikár, ktorí budú hrať do
tanca i na počúvanie.
Vstupné je $30.00 za osobu. V cene je zahrnuté jedlo a otvorený
bar. Každý účastník dostane pamiatkový pohár na pivo. Rezervácie
vstupeniek: 1-877-556-4642, alebo Jozef Bilik 718-463-2084.

Slávnostné otvorenie roku storočnice
kostola sv. Cyrila a Metoda v Clitone, NJ

Slávnostná svätá omša pri príležitosti otvorenia roku storočnice,
ktorú Kostol svätého Cyrila a Metoda, 218 Ackerman Avenue v Cliftone, NJ oslávi na budúci rok, bude v sobotu 20. októbra o 5.00 hodine večer. Svätú omšu bude slúžiť biskup Rodimer. Concelebrovať
budú o. Richard Bay, o. Martin Kertys, Mons. Ján Demkovich a o.
Hector Melendes.
Po svätej omši bude v kostolnej hale recepcia. Usporiadtelia
žiadajú záujemcov, ktorí sa na recepcii plánujú zúčastniť, aby sa zapísali do zoznamu, ktorý je k dispozícii do 13. októbra pri vchode do
kostola pred a po svätej omši, alebo sa prihlásili telefonicky na fare,
tel. č. 973-546-4390.
Slovenské sväté omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda sú v
nedeľu o 10.30 hodine doobeda.

Slovenský festival na University of Pittsburgh

University of Pittsburgh Slovak Studies Program usporiada
22. Festival slovenského dedičstva v nedeľu 4. novembra v Cathedral of Learning Commons Room v Oakland sekcii v Pittsburghu,
PA. Začiatok bude o 1.00 hodine a trvať bude do 5.00 hodiny. Počas
popoludnia budú na predaj klobásy, halušky, pirohy a domáce koláče.
V kultúrnom programe sa predstavia slovenské folklórne súbory
Pittsburskí Slováci a súbor PAS. Bližšie informácie: Chris Metil, tel.č.:
412-624-5906.
Usporiadalia prosia účastníkov, ktorí majú kroje, aby v nich
prišli oblečení.

Benediktíni v Clevelande oslávia 90. výročie
Benediktínski mnísi z Opátstva Sv. Andreja Svorada v Clevelande, OH usporiadajú dobročinné podujatie, ktoré bude venované 90.
výročiu ich pôsobenia v Clevelande. Podujatie sa bude konať v nedeľu
4. novembra. Program začne o 12.15 hodine sv. omšou vd’akyvzdania
v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na 9183 Broadview Road v
Broadview Hieghts, OH. Hlaným celebrantom bude o. Christopher
Schwarty, O.S.B., opát Sv. Andreja Svorada. Po omši bude v Farskom
centre recepcia a večera. Hrať bude John Pastirik Band. Podujatie bude
trvať do 4.00 hodiny.
Cena vstupeniek je $65.00 za osobu. Záujemcovia, ktorí sa na
podujatí nemôžu zúčastniť, možu opátstvu venovať finančný dar. Šeky
majú byť vystavené na St. Andrew Abbey a zaslané na adresu: 10510
Buckey Rd., Cleveland, OH 44104. Rezervácie vstupeniek do 22. októbra na tel.č.: 216-721-5300, ext. 0, alebo 216-228-8179.
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Slovensko sa počasím
približuje Balkánu
(Pokračovanie zo str. 20)

takýchto horúcich dní, pätnásť,
mali Dudince a Hurbanovo.
Odbornící tvrdia, že takéto
počasie je typické pre Balkán.
V teplom počasí sa v priebehu
zimy môže objaviť krátke mrazivé obdobie a v lete prevládajú
obdobia s nadnormálne vysokou
teplotou s nedostatkom zrážok,
čo sa začína prejavovať na Slovensku. Také boli letá v roku
2003 či 2007, ale aj to tohtoročné.
Najjužnejšie časti Slovenska sa už
začínajú správať ako oblasť severného Srbska, severného Chorvátska či južného Maďarska.
Obdobie od marca do septembra bude pravdepodobne
vyhodnotené ako najteplejšie v
celej histórii meteorologických
meraní, teda od druhej polovice
19. storočia. Je to aj preto, že
tohtoročný september bol extrémne teplý.
Napríklad v Dudinciach bolo
od 1. do 12. septembra až šesť
tropických dní. Meteorológovia predpovedajú, že tropické dni
čakajú ešte napríklad Košice.
V tomto roku SHMÚ zaznamenal aj viacdňové série teplotných rekordov. V Bratislave
na Kolibe boli tieto rekordy
najväčšie v období od 30. júna do
9. júla, kedy sa ich tam vyskytlo
osem v deviatich dňoch.
A v tomto roku bola mimoriadne teplá aj jar, hoci okrem
rekordných teplôt sa v máji
vyskytol aj mráz. V piatok 18.
mája zasiahol veľkú časť Záhoria
a spôsobil veľa škôd.
Mimoriadne oteplenie prišlo
tento rok 16. a 17. marca, kedy
v Hurbanove stúpla teplota vzduchu z minimálnej mínus 2,2
stupňov Celzia na jej maximálnu
hodnotu 22,3 stupňov Celzia.
Bolo to druhé najväčšie oteplenie
z jedného dňa na nasledujúci od
roku 1901.
Mimoriadne ochladenie zase
prišlo 12. a 13. septembra, a to z
29,2 stupňa Celzia na 15,9 stupňa
Celzia. - Sme.sk

Život sa spýtal smrti:
“Prečo ľudia milujú mňa a teba
neznášajú?”
Smrť odpovedala:
“Pretože ty si krásna lož a ja krutá pravda.”
******
Nikdy sa nevracaj do minulosti,
lebo to len zabíja tvoj drahocenný čas. Príbehy sa neopakujú,
ľudia sa nemenia... Nikdy nikoho
nečakaj. Nestoj na mieste. Chod’
len vpred, neohliadajúc sa. Ľudia,
ktorí sú ti súdení, ťa dobehnú alebo budú kráčať s tebou tým istým
smerom. Nechaj ľudí odísť, ak sa
vrátia, patria k tebe, ak nie nikdy
nepatrili.
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Najlacnejšie bývanie majú v pomere
k výške platov Trenčania
Najlacnejšie bývanie majú v
pomere k výške platov Trenčania,
najdrahšie Bratislavčania. Na
Slovensku sa dostupnosť bývania
zvýšila a ešte môže ísť nahor.
Mzdy Slovákov rastú, ceny
nehnuteľností klesajú. Dostupnosť bývania tak na Slovensku
aj naďalej stúpa. No kým v niektorých krajoch si z priemerného
platu môžu Slováci dovoliť kúpiť
viac metrov štvorcových bytu či
domu, v iných menej.
Podľa analytika ČSOB Mareka Gábriša je najdostupnejšie
bývanie v Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.
Naopak, najdrahšie bývanie je
v pomere k platom v Bratislavskom kraji. Aj keď sú tu mzdy
vyššie, podstatne vyššie sú aj
ceny nehnuteľností. „Bratislava je
región, kde je najviac pracovných
príležitosti, najnižšia miera nezamestnanosti, a teda dopyt po
bývaní je väčší v porovnaní s ostatnými,“ zdôvodňuje Gábriš.
Na to, aby si mohli Slováci
v druhom štvrťroku kúpiť jednoizbový byt, museli v priemere pracovať 58 mesiacov, na
priemerný trojizbový byt 109
mesiacov. Tento prepočet však
vychádza z predpokladu, že by
celú mzdu použili na kúpu bytu.

Oproti rovnakému obdobiu
vlaňajška tak Slováci pracovali
na kúpu bytu o niečo kratšie.
Na jednoizbový byt potrebovali
v druhom štvrťroku minulého
roka odpracovať 59 mesiacov, na
tri izby pracovali 113 mesiacov.
Dostupnosť bývania by v blízkej dobe klesnúť nemala. Ceny
nehnuteľností by mali podľa odborníkov buď stagnovať alebo aj
ďalej mieriť nadol.
„Vo vývoji cien nehnuteľností
sa žiadne prevratné zmeny očakávať nedajú,“ hovorí analytik
Tatra banky Boris Fojtík. Ceny
nehnuteľností ovplyvní aj to, ako
sa bude ďalej vyvíjať pretrvávajúca kríza.
„Pokiaľ sa bude kríza eura
zhoršovať, klienti s úsporami
budú chcieť uložiť tieto úspory aj
do nehnuteľností, najmä menších
a lacnejších, čo by mohlo umelo
a krátkodobo zvýšiť ceny týchto
nehnuteľností.
Pokiaľ sa nič zásadné diať
nebude, banky budú bez problémov
financovať
kúpu
nehnuteľností, očakávame stabilitu až jemne klesajúci trend cien
nehnuteľností,“ očakáva šéfka
spoločnosti Bond Reality Daniela Danihel Rážová.
aktualne.sk

Rakúsky pilot obletel svet lietadlom
vyrobeným v Prievidzi
Ultraľahké lietadlo vyrobené
v Prievidzi si našlo majiteľov v
rôznych kútoch sveta. Rakúsky
pilot Helmut Lehner je jedným
z nich. Na prelet okolo sveta si
vybral Dynamic preto, že je to
podľa neho veľmi pekné lietadlo
a všetkým chcel ukázať, že je to
to najlepšie, čo si v danej kategórii
môže pilot vybrať.
Po prvý raz sa vydal na neľahkú cestu v roku 2009. Vybral
si severnú cestu, to znamená, že
letel z Rakúska cez Slovensko,
ďalej na Blízky východ až do Kazachstanu. Tam mal nehodu. Nie
príliš vážnu, no v ceste pokračovať
nemohol.
K druhému pokusu sa odhodlal potom, čo dvaja francúzski
piloti na ultraľahkom lietadle
preleteli z Európy až do Novej
Kaledónie, ktorá leží neďaleko
Austrálie. Vybrali si južnú cestu a
Lehner sa rozhodol ísť po tejto ich
trase.
Lehner vyštartoval z Európy,
letel do Afriky, ďalej do Saudskej
Arábie, Indie, Mjanmarska, Thajska, Malajzie, Singapúru až do
Novej Kaledónie.
Skutočné dobrodružstvo začalo pre rakúskeho pilota, keď chcel
letieť na americký kontinent. Jeho
cesta sa zabrzdila na ostrove Pago
Pago, z ktorého chcel pokračovať
na Havaj. Napriek tomu, že niekoľkokrát vyštartoval, musel sa
vrátiť pre monzúnové dažde,

cez ktoré ultraľahkým lietadlom nedokázal preletieť. Neostávalo iné, len Dynamic rozobrať,
naložiť do väčšieho lietadla a takto
preletieť do Ameriky.
V Los Angeles si ho zmontoval
a viackrát ním rôznymi trasami
preletel ponad USA. Prišiel až
na sever Kanady, odkiaľ ho čakal
jeden z najdlhších preletov až na
Ostrov sv. Anny pri portugalskom
pobreží.
Po troch mesiacoch, presne
10. augusta, pristál rakúsky pilot
na letisku v Linzi. Čakal ho tam
aj konštruktér Dynamicu Tadeáš
Walla, ktorý mu odovzdal certifikát za najdlhší prelet týmto
ultraľahkým lietadlom.
Cesta mala aj charitatívny rozmer. Peniaze, ktoré Lehner získal
od sponzorov, putovali deťom,
ktoré prišli o najbližších pri
rôznych leteckých haváriách.

Informácie slovenských
podujatiach v USA
na internete

Informácie o slovenských spoločenských, náboženských a
športových podujatiach, video záznamy zo slovenských
podujatí a d’alšie informácie
nájdete na internetovej adrese:
www.slovaknewstv.com
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Správy zo Slovenska

Na 35. Festivale slovenského dedičstva, ktorý sa konal v nedeľu 23. septembra v Holmdel, NJ,
bol prítomný aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Počas otvorenia kultúrneho
programu mal krátky príhovor k prítomným. So záujmom a pobavením sledoval prehliadku
ľudových krojov a vystúpenia ľudových súborov. Na snímke je prezident Gašparovič (v strede)
s členmi ľudového súboru PAS s Pittsburghu, Pa. Po ľavej strane prezidenta je riaditeľka súboru Angela Lipchick.

Prezident Ivan Gašparovič sa stretol
s generálnym tajomníkom OSN
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič sa 24. septembra v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku
stretol s generálnym tajomníkom
Pan Ki-munom.
Ivan Gašparovič zdôraznil, že
Slovensko je pripravené byť aj
naďalej aktívnym členom medzinárodného spoločenstva, na čele
ktorého je OSN pod vedením
Pan Ki-muna.
Slovenský prezident vyzdvihol skutočnosť, že aj slovenskí odborníci môžu prispieť k
napĺňaniu cieľov tejto medzinárodnej organizácie.
Peter Tomka je predsedom
Medzinárodného súdneho dvora
v Haagu, Miloš Koterec predsedom Hospodárskej a sociálnej
rady OSN, Ján Kubiš osobitným
predstaviteľom OSN pre Afganistan a Miroslav Jenča riadi Regionálne krízové centrum OSN
pre strednú Áziu.
Gašparovič na rokovaní s
generálnym tajomníkom OSN

vyjadril tiež odhodlanie Slovenska naďalej pomáhať Spojeným
národom pri hľadaní trvalého
mierového riešenia na Cypre.
“Slovenské ozbrojené zložky
budú naďalej podľa potrieb organizácie plniť mandát misie UNFICYP a slovenské veľvyslanectvo
v Nikózii bude poskytovať dobré
služby v rámci bikomunitného
dialógu cyperských politických
strán,” uviedol Gašparovič.
V diskusii sa nevyhli ani vývoju
situácie v Sýrii, kde sa aj napriek
intenzívnemu úsiliu OSN nepodarilo ukončiť vnútorný konflikt.
Prezident zdôraznil, že “Slovensko podporuje od samého
začiatku tvorbu globálnych, regionálnych a lokálnych kapacít v
oblasti reformy bezpečnostného
sektora”.
Slovenský prezident sa v
newyorskom sídle OSN bilaterálne stretol aj s prezidentom
Moldavskej republiky Nicolaem
Timoftim.
Spracované zo správy SITA

Slovensko sa počasím
približuje Balkánu

Tohtoročné letné mesiace na
Slovensku od júna do augusta
boli druhé najteplejšie po lete
v roku 2003. Slovensko trápilo
sucho, nedostatok zrážok, meteorológovia vydávali na dva dni
aj výstrahy tretieho stupňa pred
teplom a vyskytlo sa veľa tropických dní aj nocí.
V tomto roku zaznamenali
hydrometeorologické stanice na
Slovensku viac ako 50 tropických
dní.
V Dolných Plachtinciach a v
Rimavskej Sobote zaznamenali
rekordný počet tropických dní od
roku 1961 a v Dudinciach bol vyrovnaný rekord z roku 2003.
Trinásť meteorologických staníc tiež zaznamenalo viac ako desať dní, kedy maximálna denná
teplota vzduchu bola vyššia alebo
rovná 35 stupňom Celzia.
To sa zatiaľ nestalo ani v jednom z predchádzajúcich rokov. V roku 1992 to bolo na 12
staniciach, v roku 1994 na troch,
v roku 2000 na jednej. Najviac
(Pokračovanie na str. 19)

W Automobilový priemysel
na Slovensku trhá rekordy už
niekoľko mesiacov. V júli vzrástla
výroba áut oproti vlaňajšiemu
júlu až o 84 percent. Vyplýva to z
posledných údajov Štatistického
úradu SR. Kým dopyt z Európy
poľavuje, o autá vyrobené na
Slovensku má väčší záujem Čína.
W Zabité dievčatko, ktoré by teraz
malo 8 rokov, našli v BratislaveRužinove. Dievčatko bolo v byte
v zabarikádovanej izbe mŕtve asi
tri roky. Susedia tvrdili, že matka
celý čas hovorila, že dievčatko
je u rodiny v Košiciach. Podľa
predbežného vyšetrovania dievčatko zabil otčim, ktorý bol za
týranie matky vo väzení štyri
roky. Ked’ sa vrátil z väzenia vybíjal so zlosť na 5-ročnej Lucii,
ktorá sa ho panicky bála.
W Polícia 19. septembra zabránila
ozbrojenej lúpeži pancierového
vozidla, ktoré prevážalo milión eur. Policajti v Starej Turej
vykonali akciu, počas ktorej
zadržali troch mužov ozbrojených samopalmi a krátkymi
zbraňami a plánovali prepadnúť
vozidlo s peniazmi.
W V auguste stúpol na Slovensku predaj vozidiel kategórie
SUV takmer o polovicu. Ľudia
sa chcú vyhnúť novej registračnej
dani, ktorá má od októbra najviac
zaťažiť práve autá so silnejšími
motormi.
W Počet poberateľov dávky v
hmotnej núdzi v auguste klesol štvrtý mesiac po sebe. Kým
ku koncu apríla vyplácali úrady
práce a sociálnych vecí tieto
dávky 186,1 tis. osobám, od mája
do augusta ich počet postupne
klesol na 181,8 tisíca.
W V medziročnom porovnaní
poberalo sociálne dávky na konci
minulého mesiaca o 4,6 tis. osôb
menej. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných
členov rodiny na konci minulého
mesiaca celkovo odkázaných
354,5 tis. osôb, čo je 6,56 % z
celkového počtu obyvateľov na
Slovensku. Vyplýva to z údajov

Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny SR.
W Výraznejší rast cien potravín
pocítia ľudia na Slovensku na
pultoch predajní už na jeseň a
počas zimy tohto roku. Rizikové
sú najmä ceny výrobkov z múky.
Rovnako sa však môže stať,
že viac porastú aj ceny mäsa
pre zdraženie kŕmnych zmesí.
Odhadujú to ekonomickí analytici, podľa ktorých je za väčším
nárastom cien potravín dlhodobé
sucho a stúpanie vstupných
nákladov pre výrobcov, ako
napríklad cien ropy.
W Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v
auguste 13,19 %, čo je oproti júlu
tohto roku pokles o 0,08 percentuálneho bodu. Vrátila sa tak na
májovú úroveň, kedy bola miera
nezamestnanosti najnižšia v tomto roku. Počet nezamestnaných
ľudí evidovaných na úradoch
práce, ktorí sú okamžite schopní
nastúpiť do práce, minulý mesiac
dosiahol 356 423 osôb.
W Slovensko poskytlo materiálnu
humanitárnu pomoc sýrskemu
utečeneckému táboru v Jordánsku. Ministerstvo vnútra pošle
materiál na núdzové stanovanie,
plastovú poľnú umývareň, vlnené
prikrývky a kúpacie súpravy.
Prijímateľom pomoci je charitatívna organizácia Jordan Hashemite Charity Organization,
ktorá zabezpečí distribúciu sýrskym utečencom.
W Trnavská automobilka PSA
Peugeot Citroen pre klesajúci dopyt po vozidlách redukuje výrobu. V poslednom štvrťroku tohto
roku zastaví výrobu na 21 dní.
Dopyt po nových vozidlách v Európe posledných jedenásť mesiacov stále klesá, čo má vplyv aj
na redukciu výroby vo viacerých
automobilkách.
W 29. septembra neprežil pád z
lanovky v Nízkych Tatrách robotník z Rakúska. Pri stavbe lanovky
na Chopok spadol z päťmetrovej
výšky. Utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol.

