Колони от автомобили и таксита има пред гробищните паркове във Видин на Задушница
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Видин. Хаос цари на двата видински гробищни парка на днешния християнски празник
Задушница, когато всички посещават местата, за да почетат паметта на починалите им
близки. Причината е недостатъчно почистените от снега паркинг места, предаде
репортер на радио “Фокус”- Видин. На стария гробищен парк пътят е разчистен до
двата портала, откъм обредния дом и откъм ромската махала, но автомобилите няма
къде да обръщат, защото снегът е повече от метър, натрупан от двете страни на пътя.
Дори се забелязва, че е опесъчено. Това става причина за хаос и скандали между
шофьорите. Колони от чакащи автомобили, таксита и пешеходци има по обяд. Никъде
обаче не се забелязва полицейски патрул. На новия гробищен парк малко оставаше да
стане и сбиване между двама, изчаквали и правили невероятни маневри на разчистения
на една трета паркинг, който едва смогва да поеме непрестанния поток от автомобили.
Положението стана наистина неконтролируемо, когато пристигна и организирания от
общината автобус за днешния ден, който затвори единственото място, където можеше
да се обръща. Само за пет минути се видяха поне две ожулени брони. Иначе вътре в
гробищата основните алеи са почистени, но снегът наистина е доста, и се налага да се
гази до колене. За тези, които идват да посетят вечния дом на близките си
неподготвени предприемчивите търговки са осигурили китки от зелени храсти,
съчетани с изкуствени цветя, някои предлагат и карамфили и задължителните за
повода свещи със скромната цена от 30-40 стотинки за бройка. Допълнителен колорит
внасят и предлагащите услуги по почистване на гробовете роми, които се надяват да
припечелят някой лев или пликче с приготвеното за днес жито и сладки, които по стар
обичай се дават, за да се намери на починалите. радио "Фокус" - Видин
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