
Posledný májový utorok bude v Banskej Bystrici Európskym d om susedov 

  
Banská Bystrica, 21.máj 2007 
Posledný májový utorok má na starom kontinente  od roku 2003 zvlá tny prívlastok. Z iniciatívy 
Európskej federácie miestnej ob ianskej solidarity sa  nesie  v znamení osláv  Európskeho d a 
susedov. 
Banskú Bystricu teda aká v premiére -  29.mája ve ký susedský sviatok . Je to príle itos 

 
pre 

ob anov i anca pre mesto priblí i sa k cie u, ktorý 

 
si e te v  roku 1990 vytý ili iniciátori 

my lienky  zabráni samote jednotlivca a posilni sociálne vz ahy medzi spoluob anmi. Práve v 
roku 1990 Atanase Périfan spolu so svojimi priate mi zalo ili asociáciu Priatelia Parí a a dúfali, e 
vzájomná pomoc, solidarita, tú ba bojova proti izolácii a snaha zlep ova medzi udské vz ahy 
nájde svojich nasledovníkov. 
Európsky de susedov je príle itos ou pre ob anov i ancou pre mesto 

  

a rovnako v dvoch 
rovinách sa budú 29.mája v Banskej Bystrici odohráva aj pripravované podujatia. K ú ové 
je:oslovi svojich susedov, pozva ich na spolo né posedenie- napríklad  k sebe domov, do 
záhradky, do bytu, i domu. Je to cesta k spolo nému spoznávaniu sa, k zlep eniu vz ahov. Druhou 
úrov ou je 

 

organizovanie centrálneho stretnutia susedov a ob anov mesta.  Park pod 
Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici bude po as posledného májového utorka patri prvýkrát 
Európskemu d u susedov. Od 15.00 hod. sa v bohatom kultúrnom programe predstaví 

 

Folklórny 
súbor Bystrina, udový rozpráva Pavel perka, tane ná skupina Blesk, ale chýba nebude ani 
harmonikár, folkový gitarista, stra ia ik Huabu, i vystúpenie iakov hudobnej koly a mnohí al í.

 

Sused baví suseda - pod týmto názvom od tartuje v parku pod Pamätníkom SNP  sú a o 17.00 
hod. a celé podujatie vyvrcholí vo nou zábavou.

 

Prvýkrát v Banskej Bystrici bude utorok 29.máj 

 

Európskym d om susedov a organizátori 
vyzývajú: Prineste si ob erstvenie pod a vlastnej chuti a pozvite svojho suseda, kamaráta, priate a. 

i lep ie znamená i spolo ne. Pre Mesto Banská Bystrica je aj toto 

 

podujatie al ím 
kamienkom do mozaiky, ktorá by sa vo finále mala dotvori do podoby zisku titulu Európske 
hlavné mesto kultúry pre rok 2013.

              

Monika Pastuchová           
hovorky a primátora 

  


