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A hétvégéhez  képest  szokat-
lanul  nagy  volt  a  nyüzsgés 
szombaton este a Kőrösi Csoma 
Sándor  Általános  Iskolában, 
de ezúttal nem a diákok  töltöt-
ték  meg  a  zsibongót,  hanem 
elsősorban  azok  a  felnőttek, 
akik  elfogadták  a  Vincellér 
Alapítvány  meghívását,  és  idén 
is  részt  vettek  a  Márton-napi 
jótékonysági  bálon.  A mostani 
szülők-nevelők  báljára  már  az 
intézmény  65.  évfordulójának 
megünneplése  jegyében  került 
sor,  amire  elsősorban  az  ötle-
tesen  és  ízlésesen  összeállított 
fotókiállítás hívta fel a figyelmet, 
valamint az a szándék, hogy az 
évforduló méltó megünneplését 
is  szeretnék  a  jótékonysági  bál 
bevételéből támogatni. Az isko-
lai  ebédlőre  alig  lehetett  ráis-
merni, hiszen ünneplőbe öltöz-
tetették,  és  egy  hosszú  asztal 
roskadásig  megtelt  a  szülők  és 
nevelők által otthon elkészített, 
igencsak  ínycsiklandó  sütemé-
nyekkel,  amelyekkel  egyrészt 

az  izgalom kedvéért keltek ver-
senyre egymással a készítők, de 
a fő cél az volt, hogy mindenki 
jól érezze magát ezen az estén. 
Ennek  érdekében  pedig  a  diá-
kok  is  alaposan  kitettek  magu-
kért, és még mielőtt a táncé lett 
volna  a  porond,  a  rendezvény 
kezdetén néhány kedves és vic-
ces  produkcióval  köszöntötték 
a  felnőtteket,  amelyben  nem-
csak a jelenlegi tanulók, hanem 
az egykoriak közül  is részt vet-
tek  néhányan,  így  támogatva 
a  Vincellér  Alapítvány  nemes 
elképzelését. Többek között óri-
ási  tetszést  aratva  felléptek  a 
számos  bajnokságot  megnyert, 
kiváló alsós és  felsős  táncosok, 
de  remekeltek  a  nyolcadikos 
fiúk is, szellemes, sok humorral 
tarkított énekkari fellépésükkel.

Volfné Micheller Ildikó, az ala-
pítvány vezetője lapunknak nyi-
latkozva elmondta, a hagyomá-
nyos  Márton-napi  jótékonysági 
bál  –  ahogyan  a  korábbi  évek-
ben,  az  idén  is  –  példaértékû 

összefogással  jött  létre,  hisz  a 
szervezési  feladatokból  a  taná-
rok  és  a  szülők  közül  is  sokan 
kivették  a  részüket.  Nemcsak 
az éjszakába nyúló jó hangulat, 
hanem a kitûzött célok is igazol-
ják,  hogy  érdemes  volt  össze-
fogni, mert a bál bevételének jó 
részét  a  napközisek  játékkész-
letének  gyarapítására  fordítják 
majd, de hozzájárulnak a szem-
léltetőeszközök bővítéséhez, és 
ebből  támogatják  a  rászoruló 
diákok nyári táborozását, kirán-
dulását is. 

A jótékonysági  bál  vendégei 
pedig  nem  panaszkodhattak, 
hiszen  a  szervezők  a  finom 
vacsorán  és  a  talp  alá  való, 
remek  muzsikán  kívül  még 
egyéb  szórakoztatásukról  is 
gondoskodtak: egy külön játék-
terem  és  „retrodisco”  is  a  ren-
delkezésükre állt, nem beszélve 
a diákok által kevert, rafinált ita-
lokról, amelyeknek készítését a 
koktélok  nagymesterétől,  Lajsz 
Andrástól tanulták.    

A bejáratnál késő délutántól egy 
pohár  itallal  fogadták  a  bálra 
érkezőket.  Alighogy  megérkez-
tek  a  vendégek,  este  hét  után 
táncos  előadások,  énekes  fel-
lépők  szórakoztatták  őket.  Az 
Érdi  Torna  Club,  a  Mustang 
SE változatos koreográfiákkal és 
izgalmas jelmezekkel kápráztat-
ta  el  a  nézőket,  Németh Katica 
pedig  a  hangjával  varázsolt  el 
mindenkit. Míg a lányok táncol-
tak, a 8. C osztályos fiúk megle-
petésprodukcióval készültek. 

A különleges  Márton-napi 
ízeket  a  Festal  étterem  kony-
hafőnöke garantálta. Jól fogyott 
a  kacsacomb  hagymás  tört-
burgonyával,  párolt  káposztá-
val  és  a  csülök  Pékné  módra 
is.  Néhányan  a  táncparketten 
mozogták  le  a  bőséges  vacso-
rát,  mások  klikkeket  alkotva 
beszélgettek  az  asztalok  körül. 
A földszinti  lágy  dallamokat 
a  közkedvelt  és  mindig  derûs 
Sweet  Harmony  együttes  szol-
gáltatta,  míg  az  emeleten  DJ 

Márton-napi jótékonysági bál a Kõrösi iskolában

Összefogás és kiváló hangulat

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, 
hogy a 2012. január 1-jétől hatályos 
42/2011. (VI. 29.) számú, helyi adókról 
szóló önkormányzati rendelet 15. §-a 
alapján „Mentes a helyi iparűzési adó 
megfizetése alól  a Htv. 37. § (1.) bekez-
dése szerinti állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet végző vállalkozó, akinek/
amelynek a vállalkozási szintű adóalapja 
nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot”.
Fenti rendelkezés alapján adózóink a 
2012. adóév elszámolásakor (2013. 
május 31.) vehetik igénybe a rendelet 
által biztosított mentességet. Ezen idő-
ponttól – mindaddig, míg a vállalko-
zásszintű adóalapja nem haladja meg 
a 2,5 millió forintot –, előlegbefizetési 
kötelezettsége nem keletkezik.
Tájékoztatjuk, hogy a rendelet által biz-
tosított kedvezmény nem nyújt mentes-
séget az adóbevallási kötelezettség alól.
 Adócsoport

Kozi  zenei  aláfestése  mellett 
folyt az ünneplés.

Az  elmúlt  években  már  ha-
gyománnyá  váló  programokon 
kívül  idén először –  többek kö-
zött – szerencsekeréken, memó-
riajátékban  és  black  jackben  is 
kipróbálhatták szerencséjüket a 
játékos kedvû vendégek. Minden 
vállalkozó szellemû iskolai dol-
gozó  és  szülő  benevezhetett  a 
Márton-napi  süteménykészítő 
versenyre  is.  A készített  finom-
ságokat  a  bálozókból  felállított 
zsûri  értékelte,  majd  kínálta 
fogyasztásra és megvásárlásra. 

És  ami  egy  bálról  sem  hiá-
nyozhat,  a  tombola,  ahol  ezút-
tal  is  sokféle  ajándék  várt  gaz-
dára.  Mindenki  izgatottan  szo-
rongatta  szelvényeit,  és  várta, 
vajon  elhangzik-e  az  ő  száma. 
A sorsolás  olyan  szerencsésen 
sikerült,  hogy  a  legtöbb  csa-
lád  nem  tért  haza  üres  kézzel, 
köszönhetően  a  nagylelkû  szü-
lőknek, akik felajánlották a nye-
reményeket. Az ünnepi mûsort 
és a vacsorát követően vasárnap 
hajnalig  mulatott  a  népes  ven-
dégsereg.

  B. E.–K. R.

A százlábú dalával is mosolyt csalt a közönség arcára a vicces fiúkórus
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A díszbe és kiállításba öltözött iskolai ebédlõ is emelte a bál értékét

Vacsora után a bálozók elfoglalták a táncparkettet

Aprók tánca

Filmvetítések a művelődési központban
Novembertől ismét „peregnek” a filmek a művelődési központ épületében. 
Most még kísérleti jelleggel, filmklubszerűen vetítünk, a későbbiekben viszont 
– mindegyik korosztály igényeit figyelembe véve – egyre jobban bővíteni sze-
retnénk a kínálatot. Az évek során vetítési technikánk változott, berendezéseink 
korszerűbbek lettek, így biztosítva a zavartalan mozizás élményét. Igaz, a pro-
jektoros megoldás csak meghatározott adathordozóról teszi lehetővé a vetíté-
seket, és az ezen történő filmbeszerzés, -kölcsönzés még szűkös. A filmvetítések 
hiánypótló módon kerültek ismét a tevékenységi körünkbe, hiszen helyben, 
illetve a környéken egyáltalán nincs vagy korlátozott a moziba járási lehetőség. 
A művelődési központ ezen kíván változtatni. Terveinkben szerepelnek eseti 
vetítések, ilyen lesz például a most még csak a nagy mozikban játszott, Erőss 
Zsolt hegymászóról szóló film, „A Hópárduc talpra áll” (vetítés: december 2-án, 
pénteken 17 órai kezdettel). Januárban az „Egyre régibb leszek” című sorozatot 
folytatva Bereményi Géza Kossuth-díjas író, Európa-díjas rendező filmjeiből 
vetítünk két újabbat, az Eldorádó és „A turné” címűeket (2012. január 27-én, 
pénteken 15 és 18 órai kezdettel). A jövő évre rajz- és természetfilmek, irodalmi 
klasszikusok filmadaptációi, eseményekhez, ünnepekhez, aktualitásokhoz kap-
csolódó filmek vetítését tervezzük. 
Várunk szeretettel mindenkit, mert célunk, hogy ezzel is segítsük a kulturált 
és sokszínű szórakoztatást a városban. Várjuk javaslataikat, filmes ötleteiket is 
az orsi@szepesmk.hu e-mail címre. A filmvetítések programjáról, a jegyárakról 
honlapunkon, a a www.szepesmk.hu oldalon tájékozódhatnak. 
 Lukács Orsolya szervező

helyi társadalom


