Vážení spoluobčania
Prichádza 1. november a s ním sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra
nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.
S týmito sviatkami sú tradične spojené návštevy cintorínov - miest, kde sú pochovaní naši
najbližší a naši predkovia. Obec spravuje cintoríny na Páci, v Jarnej a v Cíferi. Keďže
cintoríny sú dôležitou súčasťou nášho života a kultúry, obec sa snaží o ich zveľadenie do
prijateľnej podoby. V Jarnej sme v tomto roku postavili prístrešok pred domom smútku
a urobili dôslednú preriezku zelene, pričom v novembri by sme chceli ešte kompletne
zrekonštruovať fasádu domu smútku. Na Páci pribudla zeleň okolo cintorína a nový chodník
pred ním. V Cíferi sa začala obnova historického obvodového muriva na oplotení a bola
zrekonštruovaná strecha centrálnej kaplnky. Predovšetkým však bola ukončená výstavba
nového cintorína a úprava jeho okolia, vďaka čomu je cintorín pripravený na prevádzku.
Oficiálne bude otvorený dňa 1. novembra, kedy o 16.00 vdp. Jozef Schwarz uskutoční
požehnanie kríža a cintorína, na ktoré vás pozývame. Na novom cintoríne bude hneď od
začiatku prevádzky zavedený aj nový poriadok usporiadania hrobových miest. Pre každý typ
hrobu budú vyčlenené samostatné sekcie, to znamená, že už nebudú môcť byť vedľa seba
zaradené napr. dvojhroby s jednohrobmi, prípadne s detskými hrobmi. V každej sekcii budú
iba dva rady hrobov otočené k sebe „hlavami“, to znamená, že ku každému hrobu sa bude dať
prísť chodníkom. Veľkosti jednotlivých hrobov v sekciách budú rovnaké, čo sa zabezpečí
tým, že betónové základy pod budúce pomníky vybuduje obec a až následne sa hrobové
miesto bude môcť predať. Na cintoríne pribudne aj urnový háj a pravdepodobne aj sekcia,
v ktorej nebudú klasické pomníky, ale len jednoduché kríže osadené v trávniku. Neskôr by na
novom cintoríne mal pribudnúť aj dom smútku a vydláždený priestor slúžiaci ako
zhromaždisko. Tak na novom cintoríne ako aj na ostatných cintorínoch nás čaká ešte veľa
práce, kým sa dostanú do primeraného stavu – predovšetkým rekonštrukcia chodníkov
a komunikácií či vybudovanie prístreškov. Verím, že aj vďaka pomoci vás spoluobčanov tieto
práce v dohľadnom čase uskutočníme. Veď stav našich cintorínov odráža aj to, akými sme
ľuďmi – ako si ctíme našich najbližších a našich predkov. Vážení spoluobčania, v mene obce
Cífer vám prajem pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov v kruhu vašich rodín.
Maroš Sagan, starosta obce

