V októbrovom čísle nájdete:
4-5 3. ročník Oravského rodinného rekreačného sviatku
6 Slovenčina na spišských a oravských školách
v roku 2017/18

Žiaci sa už vrátili do školských lavíc a majú zabehnutý nový
školský rok, v ktorom sme zisťovali koľkí žiaci sa prihlásili na
vyučovanie slovenského jazyka na spišských a oravských školách.
Viac informácií v článku.

3-4

7 Zlaté študentské časy v Jablonke

6

S nostalgiou hovorili o uplynulých študentských rokoch po polstoročí účastníci stretnutia maturitného ročníka 1967 jablonského
lýcea, ktorí sa prednedávnom, takto po rokoch, opäť vrátili vo svojich spomienkach k zlatým študentským časom, ktoré sú natrvalo
súčasťou ich života.

8-9 In memoriam PhDr. Žofia Bogačíková

Veľká strata postihla krajanské hnutie odchodom PhDr. Žofie
Bogačíkovej, učiteľky slovenského jazyka, prekladateľky, krajanskej aktivistky a priateľky, uprostred jej životnej pute, ktorú sme
zmapovali v článku.

9 Stretnutie členov Mladej Matice
10 Horčičné zrnko
11 Tvorivá škola žurnalistiky 2017
12-13 Vznik slovenskej menšiny v Poľsku II.
14-15 Slováci vo Švédsku

V rámci Dní slovenského zahraničia, počas ktorých je možné
spoznať slovenské komunity žijúce mimo svojej vlasti, sme sa tentoraz dostali medzi Slovákov do Švédska. Väčšie zoskupenia slovenských emigrantov tu začali prichádzať už po skončení druhej
svetovej vojny. Zakladali si svoje spolky, aby si udržali svoju slovenskú identitu.
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16-17

16-17 Huby, hríby, hríbiky...
18-19 Krátko z Oravy, Spiša a Sliezska
20-23 Dychová paráda vo Fridmane

Slniečko, teplo, množstvo ľudí, zábava, pochutiny a samozrejme hudba – takto vyzeral XXXVI. ročník Prehliadky krajanských
dychových hudieb, ktorý sa konal poslednú augustovú nedeľu. Po
dlhých rokoch krajanské dychovky zavítali opätovne do severospišskej obce Fridman, priamo na nové pekné námestíčko rozprestierajúce sa medzi kostolom svätého Stanislava a požiarnou zbrojnicou. Ako to tam vyzeralo? Prečítajte si v našom článku.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Letná výpomoc v redakcii Život
29 Spoznajte slovenské mestá – Poprad
Na obálke: Členky Mládežníckej dychovky z Kacvína na XXXVI. prehliadke krajanských
dychových hudieb vo Fridmane. Foto: M. Martovič. Návrh obálky: E. Koziołová.
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