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Sviatok susedov na Kloko ine sa vydaril 
Par Red Info

 
 Dernière modification 31/05/2007 15:53  

V utorok 29. mája 2007 sa obyvatelia sídliska Kloko ina zapojili do medzinárodného 
podujatia nazvaného Európsky sviatok susedov. Akcia sa koná ka doro ne vo viac ako 
30 mestách po celej Európe. Jej cie om je podpori susedskú spolunále itos v rámci 
miestnych komunít. 
V uvo nenej atmosfére sa po as nitrianskeho Sviatku susedov bavili nielen dospelí, ale 
aj deti.  
Pre obyvate ov sídliska bol pripravený bohatý spolo enský program, opekanie 
peka kov a al ie zaujímavé

 

aktivity na spríjemnenie májového utorkového 
podve era.  
Najmä udia vo ve kých mestách 

 

sa ím alej viac uzatvárajú do seba a

 

izolujú. 
Typickým príkladom sú panelové sídliská, kde asto nepoznáme ani suseda bývajúceho vo na om vchode, nehovoriac u o 
susednej ulici.  Jedným z rie ení, ktoré sa u v zahrani í osved ili, mô u by spolo né stretnutia susedov. 

 

V neformálnej 
atmosfére sa dajú prediskutova mnohé veci, na ktoré inokedy nie je as.  Svoj program si nájdu aj deti, pre ktoré sú pripravené 
rôzne sú a e a zábavné hry. 

 

Schôdzka európskych ob anov  

Európsky sviatok susedov  ( European Neighbours Day) prebehol posledný májový utorok vo vä ine krajín Európy. V eskej 
republike aj na Slovensku sa konal po druhý krát.  
Výninkou nebolo ani najvä ie nitrianske sídlisko Kloko ina, kde sa sviatok susedov konal v priestoroch Komunitného centra 
na Nedbalovej ulici. Z uvo nenej atmosfére sa tu stretlo viac ako sto lenov sídliskovej komunity, ktorý si pochutili na 
grilovaných pecialitách, erstvom syre i rôznych osvie ujúcich nápojoch.  
"Najdôle itej ie v ak je, e nechýbala dobrá nálada a spolunále itos medzi u mi, ktorí sa tu zi li. Mnohí sa videli po prvý 
krát, hoci bývajú iba v susednom paneláku. Z na ej akcie u odchádzali ako starí známi" - hovorí Jana Andreasová z Centra 
komunitného rozvoja, ktoré bolo hlavným organizátom podujatia.  

Partnermi podujatia sú: Mesto Nitra, OZ Ob ania v akcii - Nitra, OZ Materské centrum 
Klokan ek, Výbor Mestskej asti Kloko ina.  

Bli ie informácie: 037 / 77 22 459, www.klokocina.sk

 

Európsky sviatok susedov koordinuje:  

Coordination European Neighbours´day  

Association Immeubles en Féte  

contact@european-neighbours-day.com

 

www.european-neighbours-day.com

   

FOTOGALÉRIA ZO SVIATKU SUSEDOV 2007  NA KLOKO INE

 

http://www.klokocina.sk/archiv-aktualit-za-rok-2007/aktivity-na-sidlisku/fotogaleria-zo-sviatku-susedov-
2007/
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