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ĎAKUJEME
Dovoľte, aby sme Vás informovali o výsledkoch hodnotenia zamestnaneckého grantového programu
T- Mobile pomáha komunite administrovaného Nadáciou Pontis.
S radosťou Vám oznamujeme, že Váš projekt bol v zamestnaneckom grantovom programe spoločnosti
T-Mobile Slovensko, a.s., hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené.
Úprimne blahoželáme!
Tomuto oznamu sa členovia FS Jatelinka veľmi potešili a náš projekt pod názvom „Láskou a srdcom
k tradíciám našich predkov“ môžeme pomocou finančnej podpory nadácie realizovať.
Obsah projektu:
I.

Fašiangová sobota – 14. februára 2009 v
kultúrnom dome
· abrahámska zabíjačka
· fašiangový sprievod
· kultúrny program
· pochovávanie basy

II.

Vítanie jari – 21. marca 2009 v športovom
areáli
· nepoznané jarné hry detí na dedine
· vyklepávanie píšťaliek
· vitie vencov
· posedenie pri ohníku s ľudovými
piesňami, opekačka

III.

Tvorivá dielňa – 11. apríla 2009
v priestoroch kultúrneho domu
· pletenie korbáčov
· dekorácia veľkonočných kraslíc
· jarná dekoratívna starodávna výzdoba

IV.

Májový podvečer – 30. apríla 2009
pri kultúrnom dome
· vyzdobený sprievod s konským
záprahom po dedine
· vozenie detí na osedlaných koňoch
· stavanie mája s kultúrnym programom
· májová veselica
· kultúrny program – vystúpenie
folklórneho súboru

Podrobnejšie o aktivitách projektu a jeho realizácii budú spoluobčania informovaní obecným rozhlasom a letákmi do domácností.
V mene členov FS Jatelinka srdečne ďakujem za
podporený projekt zamestnaneckému grantovému Programu spoločnosti T-Mobile Slovensko príspevkom vo
výške 20 000,- Sk. Poďakovanie patrí aj pánu B.
Gécovi, od ktorého sme dostali ponuku na vypracovanie projektu.
A. Gécová
vedúca FS Jatelinka

FS Jatelinka Vás srdečne pozýva
na

Tradičný fašiangový ples
dňa 21. februára 2009
v Kultúrnom dome v Abraháme.
Do tanca a na počúvanie hrá
MINI - MAX
Vstupné: 10 € na osobu

Keď zvonia zvonky
čarokrásnych Vianoc,
prežite ich v pokoji.
Do nového roku Vám želáme
veľa šťastia, zdravia, lásky
a pohody.
Členovia FS Jatelinka

