Príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 15.1.2020
Návrh na ocenenie – Emília Bachratá – nar. 12.7.1960

Emília Bachratá je dlhoročná členka Folklórnej skupiny CÍFER ako tanečníčka,
speváčka, krojárka a spoluautorka pri tvorbe folklórnych pásiem a je aj členkou
Folklórnej rady FSk. Absolvovala veľa vystúpení na folklórnych festivaloch
a súťažiach kde reprezentovala a reprezentuje obec Cífer doma i v zahraničí.
V roku 1995sa so svojím bratom Jozefom zúčastnila na celoslovenskej súťaži
tanečných párov vo Východnej s tancami Cíferská polka a Čardáš, kde sa stali
“Laureátmi ľudového tanca“ vo svojej kategórii.
So svojou sestrou Amáliou Krištofovičovou bola zakladateľkou Detského folklórneho
súboru Cíferan, ktorý vznikol v roku 1992 pri Kalokagatii CVČ Trnava, Obecnom
úrade v Cíferi a Základnej škole v Cíferi. Jeho činnosť trvala 10 rokov.
Ako krojárka sa stará o kroje folklórnej skupiny, udržuje, opravuje ich, aby boli
v originálnom stave. Vybieliť krézel, naškrobiť rukávce, škrobnice, preložiť storočnú
zlatú výšivku z rozpadávajúcej sa látky na novú, dotvoriť čepiec, prichystať neveste
reprezentačný kroj – to chce zapálenosť, oduševnenie a lásku k tradíciám našich
predkov. Stala sa nasledovníčkou babky Ulačky /v Cíferi bola takto oslovovaná/
a tety Vikty Boškovej v starostlivosti o vzhľad našich krojov.

Príloha č. 3 k zápisnici zo dňa 15.1.2020
Návrh na ocenenie – Anna Olosová- nar. 17.9.1950

Anna Olosová je členkou Folklórnej skupiny CÍFER od roku 1974. Patrí medzi prvých
členov, ktorí ju omladili. Absolvovala vystúpenia na rôznych súťažiach, folklórnych
prehliadkach, festivaloch doma i v zahraničí, kde reprezentovala a stále reprezentuje
obec Cífer. Dlhé roky pôsobila vo folklórnej rade, kde sa podieľala na aktivitách
folklórnej skupiny.
Prešla takmer všetkými úlohami na vystúpeniach od mladej žničky až po gazdinu
v žatevnom pásme „Už sme žitko zežali“.
Účinkuje v skupine žien ktoré chodia na svadby čepčiť nevesty v Cíferi a v trnavskom
regióne a tým aktívne šíri tradície a zvyky z Cífera a blízkeho okolia v bežnom živote
ľudí.

