
DEN Susedov KOSICE  

V celej Európe sa rozmáha individualizmus, uzatváranie sa do seba a izolovanie sa od ostatných. Nie o sa musí 
zmeni . Pozvanie susedov na spolo ný piknik na záhrade nemusí hne vyrie i sociálne problémy, no toto 
jednoduché gesto by mohlo by za iatkom. Stretávanie sa so susedmi podporuje súdr nos spolo nosti a pomáha 
vytváraniu nových priate stiev a medzi udských kontaktov. Cie om takýchto stretnutí susedov je podnietenie 
obyvate ov mesta, mestskej asti, ulice, vchodu, aby sa vzájomne stretávali, posedeli pri jednom stole, pri om 
ka dý z nich prinesie nie o na ob erstvenie. My lienka jednoduchosti, súdr nosti a príbuznosti by mala zastavi 
uponáh aných obyvate ov mesta a na chví u ich spoji pri spolo nom stole. Ak chceme ma mesto, ktoré bude 
sceleným spolo enstvom a pokojným miestom, musíme h ada cestu ako upev ova tieto putá, ?-i: pí e sa vo 
vyhlásení organizátorov D a európskeho susedstva, ktorý sa uskuto ní v utorok 29. mája. V Ko iciach sa budú 
stretnutia susedov kona hne na nieko kých miestach

  

v Mestskom parku pri fontáne, v Spolo ensko-
relaxa nom centre Relax na ulici Milosrdenstva íslo 4, v Klube dôchodcov Staré Mesto na Hlavnej ulici a v 
Spolo enskom dome v Mestskej asti Ko ice aca. Mesto Ko ice srde ne pozýva v etkých susedov na 
spomínané miesta. Prinies si mô ete malé ob erstvenie, s ktorým sa podelíte s al ími prítomnými susedmi. 
European Neighbours Day (De európskeho susedstva) sa koná ka doro ne v dy v posledný májový utorok. Pre 
mestá a sociálne domové organizácie je ve kou príle itos ou na posilnenie lokálnych komunít pomocou podpory 
udí k organizovaniu susedských ve ierkov a iných podobných akcií. Potom je u na ka dom ob anovi, aby zohral 

svoju úlohu a zorganizoval si svoj vlastný de . Európsky de susedov je tie sociálnym katalyzátorom a tvorcom 
vz ahov, spú acím mechanizmom pre spoluprácu a vzájomnú pomoc tisícok udí. Tak teda neváhajte a zapojte sa 
do tohto celoeurópskeho sviatku susedov! Oslavova vraj budú aj Franti ek a Zuzana Stromokocúrovci a ich 
susedia László a Ildikó Komáromovci...   


