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A Szennai Fekete László Általános iskola 2018-ban is megrendezte télűző
mulatságát. A gyerekeket február 17-én, 12.30-tól várták a szervezők a
Sportcsarnok előtt, ahonnan zeneszó kíséretében indult a népes gyereksereg
a szülőkkel együtt a Skanzenbe. Ott zenés mulatsággal, körtánccal, Dedabáb
égetéssel búcsúztatták a telet. A Skanzen dolgozói idén is fánkkal, teával
kínálták a vendégeket.
13.45 perctől a Kultúrház színpadán a maskarásoké volt a főszerep. A
szebbnél szebb jelmezesek miatt nehéz dolga volt a zsűrinek. Az indulókat
egyéni illetve csoportos jelmezes, egyéni illetve csoportos produkció
kategóriában értékelték és jutalmazták. A
szennai önkormányzat támogatásának
köszönhetően a nyertesek értékes és finom
csokikat vehettek át a zsűri elnökétől. A
majdnem két órás felvonulás fényét az
osztályprodukciók is emelték. Nyolc osztály
készült műsorral a rendezvényre, és idén sem
maradt el a nevelőtestület zenés-táncos, vidám
produkciója. A felajánlásoknak köszönhetően
minden osztályprodukciót tortával
jutalmazhattunk.
A felvonulást táncos mulatság követte. Újdonság volt, és nagy sikert aratott
DJ Kuci, akinek fergeteges bulit köszönhettünk. Komplett DJ pulttal,
fényekkel, füsttel szórakoztatta a táncolni vágyókat. Szintén újdonság volt,
hogy a gyerekek a farsangot megelőző hetekben az aulában kifüggesztett
kívánságlistára felírhatták kedvenc zeneszámaikat, amiket DJ Kuci lejátszott
nekik.
A lufiesőt már türelmetlenül várták a tánctéren a jelmezesek.
A tombolasorsoláson a rengeteg támogatónak köszönhetően több, mint száz
igényes ajándékcsomagot sorsolhattunk ki.

A büfében mindenki talált kedvére való finomságot.
A zsábamacska árusítását a tavalyi évhez hasonlóan idén is a 7. osztályos
tanulók szervezték és bonyolították le.
18 órakor az alsósok legnagyobb sajnálatára véget ért a farsang számukra,
és a 7-8. évfolyam élvezhette tovább a discot 19.30-ig.
Köszönettel tartozunk a művészeti iskola nevelőinek, akik eljöttek a
skanzenbe zenélni, valamint a szomszédos falvak önkormányzatainak az
anyagi és tárgyi felajánlásokért, és a szülőknek a tombola- és zsákbamacska
ajándékokért, a szülői munkaközösségnek a büfében való helytállásért és a
szervezésben való aktív részvételért.

Szenna, 2018. február 28.

Kungli Rita és Fábián Mónika
szervezők

