Vážení spoluobčania,
koncom októbra som mal príležitosť zúčastniť sa ako zástupca slovenských miest a obcí na zasadnutí
európskeho Kongresu miestnych a regionálnych samospráv v Rade Európy vo francúzskom
Štrasburgu. Ide o organizáciu, ktorá sa venuje všetkým dôležitým témam týkajúcim sa kvality života
obyvateľov jej členských krajín. Z rokovania, ktorého som sa zúčastnil mi bola zrejmá jedna zásadná
vec: obyvatelia krajín západnej Európy sú omnoho aktívnejší vo svojich obciach a mestách ako
Slováci. Zapájajú sa viac do komunálnej politiky, no aj do práce združení, formálnych či neformálnych
spolkov, viac ich zaujíma prostredie, v ktorom žijú a sú ochotní investovať viac vlastného času do
spoločných záležitostí. Verejný priestor v tom najširšom zmysle slova – od spoločnej predzáhradky,
ulice, námestia, chotára až po obecnú školu, divadlo, prírodu, šport či politiku – považujú za svoj
priestor vo väčšej miere ako je tomu u nás. Nežijú len za hranicami súkromných domov, bytov
a plotov, ale aktívne sa podieľajú na formovaní všetkého verejného. A robia to systematicky, sú
k takejto aktivite vedení od malička v rodine aj v škole, pretože už dávno pochopili, že jedine silné
občianske zázemie a pocit spolupatričnosti umožňujú obci, regiónu a krajine napredovať. Bez
angažovaných obyvateľov by miestnu politiku ovládli klamári, námestia a ulice by demolovali vandali,
zanikli by kluby a združenia. Summa summarum, záujem občanov o spoločné veci je
v demokratických režimoch základným predpokladom pre ich existenciu a prosperitu. A aký súvis to
má s Cíferom?
Naša obec sa nijako nevymyká z tohto pravidla, no ako väčšina slovenských miest a obcí, má ešte čo
dobiehať. Máme tu síce početné občianske združenia, ale existencia viacerých z nich stojí na príliš
úzkom okruhu ľudí, alebo len na jednej či dvoch osobnostiach. Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov
sa angažujú v obci len výnimočne, aj keď svoje predstavy a dobré nápady určite majú. Veľa aktivít
padá na osobných sporoch, zášti a závisti. Ľudia, ktorí nezištne pracujú pre ostatných nielenže
nezískajú uznanie, no sú aj terčom posmechu a útokov. Napriek tomu všetkému nie je Cífer na tom
v porovnaní s mnohými inými obcami zle. Jedným z dôkazov je aj pravidelná vysoká účasť na
dobrovoľníckych podujatiach, napríklad na obecných jarných a jesenných brigádach. Posledná z nich
sa konala už tradične pri príležitosti dňa dobrovoľníctva 17. októbra, zúčastnilo sa na nej približne 80
obyvateľov a medzi nimi aj vyše 30 žiakov základnej školy. Pracovali predovšetkým na Štadiónovej
ulici, na ulici Ľ. Pavetitša, na starom cintoríne, či na dvore domu kultúry v Páci. Všetkým z nich, ako aj
všetkým tým, ktorí vykonávajú akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť v prospech obce a jej obyvateľov,
chcem týmto poďakovať. Aj vďaka nim je Cífer obcou, ktorá sa o svoju budúcnosť báť nemusí.
Maroš Sagan, starosta obce

