Na návšteve v Nórsku
V dňoch 27.8. až 31.8. starosta obce Maroš Sagan s piatimi poslancami obecného
zastupiteľstva, p. Hildou Lanákovou, Oľgou Bartoškovou, Zuzanou Silnou, Milošom Šarmírom
a Štefanom Grancom navštívili Nórsko, presnejšie región Hardanger ležiaci na západnom pobreží tejto
severskej krajiny v blízkosti Bergenu. Delegácia z Cífera bola na túto cestu pozvaná presne pred
rokom, v septembri roku 2011, kedy starosta s poslancami prijali skupinu nórskych prednostov a počas
ich krátkej návštevy im predstavili našu obec. Pobyt v Nórsku im financovali hostitelia, cestovné
náklady si každý z účastníkov hradil sám. Počas trojdňového programu skupinka z Cífera navštívila
štyri obce ležiace na brehoch fjordu Hardanger. V mestečku Odda im boli prezentované spôsoby,
akými sa toto priemyselné centrum vyrovnáva s úbytkom obyvateľov a s migráciou firiem a ako v
súčasnosti využíva bývalé priemyselné budovy. V obci Ullensvang sa viac dozvedeli o tamojšom
ovocinárstve a poľnohospodárstve a vypočuli si prednášku na tému „samospráva v Nórsku
a regionálne združovanie obcí“. V obci Eidfjord získali informácie o tom, ako sa dajú miestne
špecifiká využiť na rozvoj turizmu a navštívili jeden z najkrajších vodopádov v Nórsku,
Vøringsfossen, ako aj miestnu galériu a prírodné centrum. V obci Jondal navštívili školu
s knižnicou, pozreli si prezentáciu o ľadovci Folgefonna a jeho využití na turizmus a na výrobu
elektrickej energie a nakoniec si ho pozreli aj zblízka. Svoju trojdňovú cestu po Nórsku zakončili
v Bergene, druhom najväčšom meste Nórska, ktorého historická štvrť Bryggen je pamiatkou
chránenou Unesco. Po prehliadke mesta sa Cíferania rozlúčili so svojimi hostiteľmi z regiónu
Hordaland, ktorí im celý pobyt aj zaplatili, a 31.8. v ranných hodinách odleteli cez Rigu do Viedne.
Program prichystaný pre návštevu z Cífera bol vyčerpávajúci ale nesmierne inšpiratívny. Veď Nórsko
je jedna z krajín s najvyššou životnou úrovňou na svete. Aj napriek tomu má podobné problémy ako
iné štáty a je zaujímavé pozorovať, ako sa s nimi vyrovnáva. A hoci peniaze v Nórsku nechýbajú,
nechýba tu ani zdravý rozum a skromnosť. V budúcnosti by obec rada udržala kontakty s nórskymi
partnermi a zapojila sa do programu EEA grants, známeho aj ako nórske fondy, k čomu nám, ako
veríme, dopomôže aj táto návšteva.
Maroš Sagan

Vážení spoluobčania,
jesenný čas je aj časom cíferských hodov. Tento sviatok je už po stáročia pre Cíferanov
jedným z najkrajších sviatkov v roku, počas ktorého sa stretávajú celé rodiny i s priateľmi, aby ho
spoločne oslávili. Aj obec má záujem túto slávnosť a jej tradície udržať a pozdvihnúť. V tomto roku
sme pre vás pripravili pestrý program na sobotu popoludnie 29.9. Jeho súčasťou budú hudobné
vystúpenia, vystúpenia Folklórnej skupiny Cífer a dychovej hudby Senčanka, ako aj otvorenie výstavy
obrazov Prof. Evy Císárovej-Minárikovej, výstavy historických fotografií z Cífera, prezentácia knihy
o Jozefovi Kubányim, filmu o Cíferi, filmu o cíferskej výšivke a virtuálne stretnutie so spisovateľom
Milanom Zelinkom. Okrem toho vás na miestnom trhovisku čaká aj bohaté občerstvenie, remeselné
stánky či skákací hrad pre deti a na školskom dvore nebudú chýbať kolotoče. Sobotňajšie popoludnie
sa zakončí diskotékou pre všetky generácie v dome kultúry. Vážení spoluobčania, verím, že počasie
bude počas posledného septembrového víkendu slnečné a prajem vám veľa príjemných chvíľ počas
michalských hodov v našej obci.
Maroš Sagan, starosta obce

