Vážení spoluobčania,
Prešiel rok a je tu znovu čas cíferských hodov. Tak ako posledné dva roky, aj v tomto
roku obec organizuje obecné slávnosti, počas ktorých sa ľudia predovšetkým zabavia, no
zároveň aj trochu pookrejú na duchu. V sobotu 28.9. sa bude v dome kultúry a na miestnom
trhovisku odohrávať hlavný kultúrny program. Začína slávnostne – udeľovaním uznaní
osobnostiam obce, ľuďom, ktorí dokázali počas svojho života viac dávať ako brať a pre Cífer
niečo znamenajú. Program pokračuje vernisážami dvoch výstav – výstavy svadobných
fotografií mapujúcej vyše 150 cíferských svadobných párov spred niekoľkých desiatok rokov,
ktorej kurátorom je Marián Pavlík, a výstavy cíferskej výšivky, najdôležitejšieho kultúrneho
dedičstva Cífera, ktorej kurátorkou je Prof. Eva Cisárová-Mináriková. Pri tejto príležitosti
bude verejnosti odprezentované aj doplnené vydanie katalógu výšiviek M. Hollósyovej
s bohatými popisnými informáciami o živote tejto cíferskej osobnosti, jej diele a jej
spoločenskom význame nielen vo vtedajšom Cíferi ale aj v celom Uhorsku. Katalóg sa bude
dať zakúpiť počas osláv v predajnom stánku obce, ako aj po oslavách na obecnom úrade.
Mnohí iste viete, že rok 2013 bol vyhlásený obecným zastupiteľstvom za Rok Márie
Hollósyovej. Obec si tým chce pripomenúť cíferskú výšivku ako umenie, vďaka ktorému sa
Cífer stal slávny, umenie, ktoré sme dokázali exportovať do celého sveta a ktoré nevytvárali
osamotení umelci ale desiatky až stovky cíferských žien pod vedením Márie Hollósyovej. Je
to tradícia a kultúrne dedičstvo, ktoré si musíme chrániť a pokúsiť sa ho obnoviť.
Slávnosti budú pokračovať na obecnom trhovisku, kde budú koncertovať skupina
PAM Band, známa z minuloročného vystúpenia a následne až do večera dychová hudba
Senčanka. Popri hudbe budú na trhovisku aj malé remeselno-umelecké trhy, kde si budete
môcť zakúpiť alebo pozrieť dielka tradičných majstrov. O občerstvenie sa už tradične
postarajú naši rybári. Vrcholom kultúrneho programu bude podvečerné vystúpenie známej
slovenskej speváčky Adrieny Bartošovej v dome kultúry. Samozrejme cez víkend sa môžete
tešiť aj na tradičné domáce zápasy hádzanárov a futbalistov a tí mladší aj na obľúbenú hodovú
diskotéku. Počas cíferských hodov nemôžu chýbať v obci kolotoče. Tentokrát však znovu
zmenia adresu, pretože centrum obce sa pre ne stáva priúzkym. Obec našla vhodné miesto
v areáli futbalového štadióna – novú zelenú plochu medzi ihriskom a hlavnou ulicou, no tá
ešte nie je dostatočne pevná a bude sa na tento účel používať až v najbližších rokoch. Preto
v tomto roku budú kolotoče umiestnené na ploche nového zberného dvora, ktorý, ako veríme,
poskytne na tieto aktivity dostatok priestoru.
Vážení spoluobčania, v mene obce Cífer, obecného zastupiteľstva i obecného úradu
vám želám príjemné prežitie michalských hodov a zároveň vás srdečne pozývam na
jednotlivé podujatia obecných slávností 2013.
Maroš Sagan, starosta obce

