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Advent első napjaiban,
amikor még oly távoli-
nak tűnt a megszokott
karácsonyi polgármeste-
ri köszöntő megírása
épp az internetet bön-
gésztem valamilyen pá -
lyázat ügyében, amikor
véletlenül, egy elütésnek
köszönhetően elém ke -
rült az alábbi, névtelen
szerző által jegyzett kis
ünnepi köszöntő: 

„Lenn a mélyben, sötétségben,
Tűnő látomás képében,
Angyal bontja szárnyait,
Áttöri a határait.
Fényt keres a semmiségben,
Győzelmet a vereségben,
Szabadság csak kívánsága,
Fagyott szíve dobbanása.
Lepke száll most a Földre,
Felveszi őt az ölébe,
Elröppen a fellegekbe,
Miként madár a végtelenbe.”

Egyrészt olyan váratlanul
történt az egész, hogy azon-
nal megérintettek ezek a
sorok. Másrészt a hagyomá-
nyos és nagyon kedves, de
már ezerszer hallott kará-
csonyi rigmusok helyett
valami féle különlegesség-
gel tudták számomra visz-
szaadni amit karácsonykor
érezni szoktunk. Vagyis azt,
hogy a gyakran eredmény-
telen robotnak tűnő szürke
mindennapok után egy-
szerre megszületik ben-

nünk a remény. Egy jobb
élet reménye, amelyben mi
magunk leszünk elsősor-
ban jobbak, és ennek kö -
szönhetően úgy érezzük,
hogy az egész világot a keb-
lünkre szeretnénk ölelni.
Karácsonykor érzelmeink
valóban szárnyalnak, és pil-
lanatok alatt képesek bejár-
ni az ilyenkor szűknek tű -
nő végtelent. Melegség töl-
ti el szívünket karácsony
közeledtével, egy-egy pilla-
natra önkéntelenül több-
ször megállunk és akaratla-
nul is lefékezzük a gyakran
értelmetlenül pörgő mó -
kuskereket. Képesek va -
gyunk egy-egy gondolattal
napokig elbíbelődni ma -
gunkban, miközben bosz-
szankodunk az érthetetle-

nül felbukkanó szentimen-
talizmusunkon. Bár köz-
helynek számít, de igenis
számvetést is készítünk ma -
gunkban az elmúlt évről.
Felidézzük a kudarcokat,
nehézségeket és a legszebb
pillanatokat egyaránt, hogy
ezekből meríthessünk erőt
az elkövetkező Újév napjai-
ra is. Az ünnep hangulatá-
ban egyszerre fontosabbak
lesznek a körülöttünk élők.
Fontos lesz számunkra,
hogy a másik ember úgy
érezze, sokat tettünk érte,
és sokat teszünk az ün ne-
 pek alatt is, hogy érezze sze-
retetünket. Szinte epeked-
ve vágyjuk a visszajelzése-
ket, amelyekből mi is tud-
hatjuk, hogy szeretnek ben-
 nünket. Hogy szeretve va -
gyunk. Ez a mi legembe-
ribb értékünk. Nem drága
ajándékok jelentik szerete-
tünket, hanem hogy önma-
gunkból mit adhatunk.
Úgy emlékszem Márai Sán -
dor egyik írásában olvas-
tam az Adventi gyertyák
üzente szimbólumokról.
Eszerint az első gyertya azt
jelzi, hogy a legnagyobb
sötétségben is van szeretet,
amelynek fénye tévedhe-
tetlenül mutatja az utat a
világosság felé. A többi
pedig azt üzeni, hogy nem
vagy egyedül. Hogy szere-
tet vesz körül, amelynek
belőled is sugároznia kell

mások felé, hogy fényénél
az életben is megtaláljátok
egymást, hogy megtaláljuk
egymást. Az adventi gyer-
tyák számossága azt üzeni,
hogy boldogok csak össze-
tartó emberi közösségben
lehetünk, mert aki csak ma -
gának él, az élőhalott egy
fagyott és sötét világban. Mi
nem ilyenek va gyunk! Még
akkor sem, ha a körülöt-
tünk hullámzó, fenyegető
világ egy ilyen életbe is
akar bennünket belekény-
szeríteni. Erre csak egyet-
len jó válasz adható. A sze-
retet válasza, amelynek fé -
nye és melege minden baj-
tól és minden rossz döntés-
től képes bennünket meg-
védeni. Azt hiszem, hogy
most minden más közérde-
kűnek tűnő szónoklat he -
lyett városvezetőként eze-
ket a gondolatokat volt a
legfontosabb feladatom
megosztani Önökkel. Csak
így tudjuk az otthon mele-
gét valósággá, megélhető-
vé tenni, ami végig kíséri
egész életünket és mindig
megadja számunkra a meg-
újulás lehetőségét. 

Áldott, szeretetteljes,
boldog karácsonyt, és új
remények beteljesülését
hozó 2016-os esztendőt
kívánok mindannyiuknak!

Ménes Andrea, 
polgármester

Ménes Andrea 
polgármester

A Pircsike Egyesület jóvoltából idén is megérkezett 
hozzánk a Télapó, akinek hó a szakálla, jég a cipője 

és egy kedves krampusz lánnyal együtt hozta ajándékait
a vámospércsi gyerekeknek
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2015. november 25. napján ülést tartott, melyen
a következő döntéseket hozták a képviselők:

• az ülés elején rendeletek elfogadására került sor, első-
nek az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítását fogadták el a képviselők, ezt követőek megal-
kották a jogszabályok alapján a talajterhelési díjról szóló
helyi rendeletet. A talajterhelési díjról lakossági tájékoztató
fog készülni, melyet minden háztartásba el fogunk juttatni,

• elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi Belső
Ellenőrzési Terve, valamint a belső ellenőrrel szerződés meg-
kötésére is sor került,

• Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola vezetői megbízására benyújtott pályázat-
ról, illetve a pályázó megbízásáról véleményt adott a testület,
és támogatja Mészárosné Oláh Róza pályázó kinevezését az
igazgatói posztra, valamint meghatározták a képviselők az
iskola beiskolázási körzetét is, amely szerint Vámospércs
város közigazgatási területe, ahol a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozot-
tan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszáma 102 fő,

• a képviselő-testület egyszeri 5000 Ft/fő összegű szociá-
lis támogatást állapított meg a Vámospércsen – a 2015.
november 25. napján hatályos állapot szerint – állandó lak-
címmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli
gyermekek részére, a 14. életévüket betöltött gyerekek a
támogatást a tanulói jogviszony igazolásával vehetik igény-
be, a jogosultak határozatban fognak értesülni a döntésről,

• a képviselő-testület egyszeri 5000 Ft/fő összegű szociá-
lis támogatást állapít meg a Vámospércsen – a 2015. novem-
ber 25. napján hatályos állapot szerint – állandó lakcímmel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 60 év feletti lakosok szá-
mára, a jogosultak határozatban fognak értesülni a döntésről,

• a testület a nehéz helyzetben lévő vámospércsi lakosok,
és családok számára egyszeri alkalommal szociális juttatás-
ként mindösszesen 220 m3 tűzifát biztosít, és felhatalmazta a
Humánpolitikai Bizottságot, hogy a jogosultak körét megha-
tározza és az erre irányuló döntést meghozza,

• a képviselők a 2015. évi közmeghallgatást 2015. decem-
ber 7. napjára (hétfő) 17.00 órára tűzte ki, amelynek helye a
Művelődési Ház és Könyvtár Színházterme lesz (4287
Vámospércs, Debreceni u. 2.), valamint elfogadásra került a
képviselő-testület 2016. év I. féléves ülés- és munkaterve is,

• a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosítószámú szenny-
vízprojekt végrehajtására vonatkozóan – úgy döntöttek a
képviselők, hogy a „Szállítási szerződés a „Vámospércs és
Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szenny-
víztisztítása” megnevezésű projekt megvalósításához szip-
pantó gépkocsi beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás
során a nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződés szerint
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulás részére – kölcsönként – biztosítja a
24 850 000 Ft szerződött ár áfatartalmát 6 709 500 Ft összeg-
ben, illetve az összeget kölcsönként előlegezi meg a társulás
részére azzal, hogy a benyújtott áfa bevallás alapján vissza-
igényelt 6 709 500 Ft áfa összegét – a visszautalást követően
– a társulás az önkormányzat számlájára visszafizeti,

• a testület elfogadta a város Szociális Szolgál tatás -
tervezési Koncepcióját két évre vonatkozóan, valamint
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodás módosítását és a dokumentumot egységes
szerkezetben jóváhagyta,

• a zárt ülésen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor -
mányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi támogatási kérelmek
elbírálására került sor.

Befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése
2015. október 27. napján

sikeresen befejeződött Vá-
mospércsen és Nyír már -
tonfalván a szenny vízhá-
lózat kiépítése és a két tele-
pülés határán az új tisztí-
tótelep megvalósítása. A
beruházással Vá mospér -
csen 42,9 km csatornahá-
lózat épült, melyre 1730
db ingatlan tud rácsatla-
kozni, Nyírmár tonfalván
22,25 km vezeték létesült
és 728 db in gatlan ráköté-
se biztosított.

A projekt összes nettó költ-
sége 3 266 781 400 Ft, mely-
hez 3 095 288 444 Ft
(94,7504%) uniós támogatást
nyertünk el, a fennmaradó
önrészt a Belügy mi nisz térium
által kíírt pályázaton elnyert
támogatásból finanszíroztuk.
Így a projekt megvalósítá-
sához lakossági önerőt
nem kellett igénybe venni.

A támogatás elnyerésének
egyik feltétele az volt, hogy a
kivitelezési munkálatok be fe-
jezésének évében (2015-
ben) a hálózatra való rákö-
tés aránya eléri 75%-ot, az 5
éves fenntartási időszak végé-
re pedig eléri a 95%-ot. Ezen
vállalások nem teljesítése
szabálytalansági eljárás le foly-
tatását – bírság kiszabását –
eredményezheti.

Mindannyiunk érdeke,
hogy ilyen szankció alkalma-
zására ne kerüljön sor, ezért
arra kérem a lakosságot,
hogy mielőbb csatlakozza-
nak a hálózatra, mert a jelen-
legi rákötési arány alig halad-
ja meg az 50%-ot.

Fontos lenne a szennyvíz-
hálózatra történő mielőbbi
rákötés azért is, mert a szol-
gáltató előzetes kalkulációja
szerint a szippantott
szennyvíz díja jövőre
közel a duplájára fog

emelkedni. Ezzel szemben
a csatornahálózatban elve-
zetett szennyvíz díja
jelenleg – az ívóvíz díj 50%-
a – bruttó 155 Ft/m3.

Azok az ingatlan tulajdo-
nosok, akiknek lehetőségük
van a hálózatra rácsatlakoz-
ni, azonban ezt a rendszer
üzembe helyezésétől – vár-
hatóan 2015. december 31. –
számított 90 napig nem
teszik meg, a környezetter-
helési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény alapján
talajterhelési díjat kell
adók módjára fizetni.

A törvény felhatalmazása
alapján Vámospércs Városi
Önkormányzat Képviselő-
testülete a talajterhelési díj-
jal kapcsolatos rendelkezé-
seit a 15/2015. (XI.25.)szá-
mú rendelete tartalmazza.

A tajterhelési díj mértéke:
a) vízórával rendelkező

ingatlanok esetében: éves

vízfogyasztás (m3) x 2400
Ft,

b) vízórával nem rendel-
kező ingatlanok esetében-
naponta 0,03 m3 ivóvízfo-
gyasztást kell alapul venni,
így az éves díj: 0,03 m3x365
nap x 2.400 Ft,

Az így kiszámolt talajter-
helési díj csökkenthető a
számlával igazolt, év közben
elszállított szippantott szenny-
 víz mennyiségével

Azok a tulajdonosok, akik-
nek a hálózatra csatlakozás-
sal kapcsolatban műszaki
problémájuk adódik, a szol-
gáltató TRV ZRT munkatár-
saitól kérhetnek segítséget:

– Tarnóczi György, tele-
fonszáma 06-70/412-29-74

– Gólya Zoltán, telefon-
száma: 06-70/412-28-94

Ménes Andrea
polgármester

Ezúton szeretnék 
minden kedves gazdálkodót 

értesíteni arról, 
hogy pályázatot nyújtottam be 

EMVA- Fiatal mezőgazdasági termelők 
indulásához a 2014. évben igényelhető

támogatási jogcímre (6.122.01.01). 
A sikeres pályázat révén kapott támogatással

önálló mezőgazdasági vállalkozást hoztam létre.
A jövedelempótló támogatás és további
támogatási lehetőségek igénybevételével 

vállalom, hogy életképes gazdaságot 
működtetek, és 2018-ra a gazdaságom mérete

legalább 12,67 EUME lesz. 

Fő tevékenységem: 
Almatermésű, csonthéjas termesztése.

PAPP GERGŐ
(4263 Nyírmártonfalva, Darvas tanya 3.)

A Tiszamenti Regio -
nális Vízmű Zrt. arról
tájékoztatja olvasóinkat
és valamennyi vámos-
pércsi lakost, hogy 2016
januárjától a cég teljes
szolgáltatási területén
az eddigi pénzbeszedős
fizetési módot felváltja a
csekkes befizetés. 

A változással megszűnik
a helyi takarékszövetkeze-
tek közreműködése is a víz-
díjszámlák beszedésében.
A csekket tartalmazó szám-
lákat a TRV Zrt. postai úton
küldi meg a felhasználók
részére. Természetesen, akik
eddig csoportos beszedés
útján teljesítettek, csekkes,
illetve átutalásos számlát
kaptak, azokat a változás
nem érinti. A módosítással
a lakosság könnyebb, ké -
nyelmesebb ügyintézését
kívánja a cég elősegíteni. 

Emellett a társaság foko-
zatosan igyekszik egysége-
síteni leolvasási gyakorla-
tát is. Lakossági felhaszná-
lók esetében a korábban
alkalmazott havi, negyed-
éves he lyett áttérnek a fél-
éves leolvasásra. A számlák
kibocsátása továbbra is
háromhavonta történik. A
leolvasási időszakokban
havi átalányfogyasztásról
szóló számlákat kap kézhez
a felhasználó. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy öt
átlagfogyasztáson alapuló
résszámla kiküldése után
kapja kézhez a fogyasztó az
elszámoló számlát, mely
tartalmazza a tényleges
fogyasztás és a résszámlák-
ban elszámolt díjak közötti

különbözetet. Természe te -
sen eddigi jól bevált gya-
korlatunknak megfelelően
to vábbra is lehetőséget biz-
tosítunk arra, hogy saját fo -
gyasztási szokásait figye-
lembe véve maga a felhasz-
náló határozza meg a rész-
számlákban számlázandó
vízmennyiséget. Ezt az
igényt telefonon, levélben,
vagy e-mailben jelezheti az
érintett a TRV Zrt. felé.
Ugyanakkor az egyedi be -
kötési vízmérővel, főmérő-
vel rendelkező ügy fél kér-
het havi, tényleges vízfo-
gyasztás alapján készített
számlát. Ebben az esetben
a felhasználónak kell min-
den hónap 20-ig bejelente-
nie a vízóraállást a társaság-
nál.

A leolvasás gyakorisága
nem változik a közületi fel-
használóknál. Esetükben
to vábbra is megmarad a ha -
vonkénti leolvasás. Marad a
havi leolvasás a mellékmé-
rős lakossági felhasználók-
nál is. A változás nem érinti
továbbá az idényjellegű fel-
használókat sem. A mó-
dosulásokról egyébként a
TRV Zrt. a számlákhoz mel-
lékelve értesítést küld a vál-
tozásokról a felhasználók-
nak. Aki pedig további rész-
leteket kíván megtudni a
fentiekről, az keresse fel a
www.trvzrt.hu honlapot. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek  (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. november 30-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 82 320
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Boros Antal 8378780260 4287 Vámospércs, Víg u. 14. 55 459
Borók Ferenc 8362010118 4287 4287 Vámospércs, Báthorikert 23. 52 437
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 64 200     
Gaál Sándorné 8318934806 4287 Vámospércs Dózsa Gy. u. 39/C. 398 917
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Guba Attiláné 8397831983 4287 Vámospércs, Nyírmártonfalvai u.051/9. 78 000
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 54 650
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 66 740
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 1 056 479
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 174 940     
Szabó Lajos 8384022798 4287 Vámospércs Orgona u. 2. 55 475     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 94 451     

Összesen: 3 463 461

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok (2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)
2015. november 30-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 
,,Kényszertörlés alatt " 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 568 700     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Kacur Termelő Kft. 24705761-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 95. 165 900
Kisshaus-Épker 
Szolgáltató Kft. 24908098-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 32. 153 480
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 411 400
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 218 700     
,,Törölt adószám”
Sanfer Hungary Ker.Kft. 23150120-2-42 4287 Vámospércs, Nagynyíres D. 17. 108 367
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287 Vámospércs, Víz u.5. 137 200
Zsofám Kft.
,,Kényszertörlés alatt " 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 706 790     

Összesen: 2 853 956

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

NAGY LAJOSNÉ
sz.: Ádámku Anna

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

HAMAR ZSOLT

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

TIBA SÁNDORNÉ
sz.: Szabó Irén

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

LEMÁK FERENCNÉ
sz.: Csige Etelka Mária

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VERES ZOLTÁN

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

VARGA LAJOS

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak
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ELADÓ!

Vámospércsen 
a Vénkertben 

a vízműnél 

2300 m2 szőlő, 
gyümölcsös, 

35m2 lakóházzal, 

mely szoba, konyha,
zuhanyzós, fürdőszoba, 
WC helyiségekből áll.
Teljesen alápincézett. 

A telken garázs 
és melléképületek 

találhatók.

Érdeklődni 
06 (30) 845-2939

Változik a számlázás 
és a leolvasás rendje



● 2015. augusztus 27-én iskolánkban megrendezésre került a
már hagyománynak számító Ovi-suli nap. E rendezvény célja,
hogy a leendő elsősök és a szülők bepillantást nyerjenek az isko-
la életébe. Megismerjék a tanító néniket és tanító bácsit, az osz-
tálytermeket. A gyerekek egy csoportja játékos sportvetélkedőn
vett részt a tornateremben, a második csoport kézműveskedett,
a harmadik pedig a digitális táblával ismerkedett játékos formá-
ban. A tanítók apró ajándékkal kedveskedtek a gyerekeknek.

(Veresné Sándor Erika)

● A National Instruments
Hungary Kft. mentorprog-
ramja keretében erre a tanév-
re iskolánk rendelkezésére bo -
csátott egy LEGO® MIND-
STORMS® robotkészletet és a hozzá tartozó szoftvert. Az új szer-
zeményt nagyon lelkesen fogadták diákjaink, akik programozás
szakkör keretében ismerkedhetnek a LEGO robot programozás
rejtelmeivel.

●Nagy Olivér 3.a osztályos tanulónk a 4 fordulós megyei futó-
versenyen összesített 2. helyen végzett. Felkészítő: Rácz Ildikó.

● A Nyíradonyi Tankerület által meghirdetett, 2 fordulós
„Ligetalja Vándor Kupa” atlétikai versenysorozaton az őszi for-
dulóban ismét nagyon szép eredménnyel indítottak sportoló-
ink. Sok dobogós egyéni eredmény született (Medvés Petra, Kiss
Anett, Elek Andrea, Fekete Orsolya, Köteles László, Vágner
Károly, Vincze Viktória, Sarkadi Regina, Vincze Vivien, Fűzfői
Márk, Balogh Balázs, Deák Karolina, Deák Adrienn, Kovács
Bálint) és csapatunk jelenleg az első helyen áll, így bizakodva

várjuk a tavaszi fordulót, szeretnénk megismételni a tavalyi győ-
zelmünket. Felkészítők: a testnevelést tanító nevelők.

● Októberben nyolcadikosaink Debrecenbe utaztak a „Szelet
a vitorlába!” pályaválasztási kiállításra.

Évek óta hagyomány ez iskolánkban. A gyerekek a kiállításon
hasznos információkat szerezhettek a régió középiskoláiról,
beszélgethettek ott tanuló diákokkal, akik szívesen válaszoltak
kérdéseikre. Szervezők a 8. évfolyam osztályfőnökei: Cseresznye
Erzsébet, Takács Márta.

Legtöbb nyolcadikosunk idén is élt a nyílt napok látogatásá-
nak lehetőségével. Ilyenkor ellátogathatnak a középiskolákba,
részt vehetnek a tanórákon, betekintést nyerhetnek az iskola
diák életébe.

● A daruvonulás az ősz leglátványosabb természeti eseménye
a Hortobágyon. Egy esős októberi napon negyedikes tanulóink
dacolva az időjárással személyesen is részesei lehettek e csodás
látványnak. Kísérő nevelők: Ádám Magdolna, Csere Gabriella,
Hetey Lajosné, Ludmanné Németh Marianna, Nagy Gyuláné.

● Művészeti iskolás növendékeink rendszeresen érnek el
helyezést különböző képzőművészeti versenyeken. Októ -
berben Sándor Ákos 7.c osztályos tanulónk érdemelte ki a
3. helyezést a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kiírt
„Tisz(t)a jó Tisza-tó” című rajzpályázaton. Felkészítő tanár:
Elekné Laczkó Judit.

● „…nem szólok, ha rosszak a nagyok, a büfénél mindig
elsőbbséget adok, udvariasan hátrébb vonulok…” hangzott az
eskü szövege az ötödikes avatón. A vicces feladatok végrehajtá-
sa után a gyerekek múmiát készítettek az osztályfőnökükből,
majd fogadalmat tettek – így válhattak igazi felsősökké. Sok
nevetéssel, jó hangulatban telt a DÖK program.

● Diákjaink minden évben kedves előadással örvendeztetik
meg a város szépkorú lakóit az  idősek napja alkalmából. Idén Az
öregember és a pokróc című népmesét játszották el. Felkészítő
nevelők: Kobezda Szilvia, Papp Lászlóné, Plaveczné  Gábori
Csilla, Rácz Ildikó, Tanka Ilona, Tarr Ildikó Kórusunk is énekelt
az időseknek Ráczné Stummer Ibolya vezetésével.

● Október 23. tiszteletére ebben az évben is a nyolcadik
évfolyam készült ünnepi műsorral.  A színvonalas összeállítást
az iskolarádióban, illetve a városi ünnepségen is előadták.
Felkészítő nevelők: Cseresznye Erzsébet, Takács Márta.

(Tankáné Antal Irén)

„Közemberből káplár, hadnagy,
kapitány is lészen…”

Az utóbbi időben, a nem
túl biztonságos nemzet-
közi környezet miatt a
hazai médiumok kiemel-
ten foglalkoztak a ma -
gyar katonákkal, és a hon-
 védséggel. Talán sokan
még a sorkatonai idők
néphadseregével azono-
sítják a haderőt, pedig a
honvédség az évek során
jelentős változásokon
esett át. Ma már a sereg-
ben professzionális kato-
nák szolgálnak, akik a
hajdani sorkatonákkal
szemben már önként vál-
lalják a szolgálatot, és
bizonyítják rátermettsé-
güket mind a hazai, mind
a nemzetközi feladatok,
külföldi missziók végre-
hajtása során. Cikkünk -
ben annak járunk utána,
miért is éri meg egy fia-
talnak magára öltenie az
egyenruhát.

Azt talán különösebb ku -
takodás nélkül is kijelenthet-
jük, hogy a katonai pálya kel-
lő izgalmat és kihívást nyújt,
ami már természetszerűleg
vonzza a nem hétköznapi
munkát keresőket. Emellett
sok helyen elhangzott már,
hogy a Magyar Honvédség
az ország egyik legnagyobb
munkáltatója, amely kiszá-
mítható jövőt és biztos meg-
élhetést kínál az elhivatot-
taknak. Hogy ez valóban így
van – e, arról Nagy Zoltán
alezredes, a Magyar Hon véd -
ség Hadkiegészítő és Köz -
ponti Nyilvántartó Parancs -
nokság 2. Katonai Igazgatási
Központjának parancsnoka
nyilatkozott.

„Azt mindenképpen sze-
retném leszögezni, hogy a
katonai pálya nem egysze-
rűen munka, hanem hivatás,
életpálya, ahol az egyén te -
hetségétől, a hozzáállásától
és a kitartásától függ, hogy
hogyan alakul a pályafutása.
Egy sikeres katonai karrier-
hez kitartás és elszántság

szükséges, ám ezt a honvéd-
ség számos formában elis-
meri.  Kevés olyan munka-
hely létezik például, ahol a
munkavállalók fizikai és
egészségügyi helyzetével,
életminőségével ilyen ma -
gas szinten foglalkoznának,
mint a honvédségnél, hiszen
a sereg rendszeres ingyenes
egészségügyi szűrésekkel ki -
emelt figyelmet fordít a ka -
tonák egészségi állapotára.
Emellett a honvédelmi tárca
által bevezetett illetmény-
emelés révén a katonák 2015
júliusától átlagosan 30 száza-
lékos béremelésben részesül-
tek, amelyet 2019. január
1-jéig évi 5-5 százalékos nö -
vekedés követ majd. Ez folya-
matosan emelkedő jövedel-
met, biztosabb anyagi hátte-
ret, tervezhető életpályát,
nagyobb megbecsülést és
méltó megélhetést jelent a
katonák részére.” – tudtuk
meg az alezredestől.

Az irodában készséggel
adtak felvilágosítást a szám-
szerű összegekről is, mely-
ből kiderül: a seregbe fris-
sen belépők fizetése – a be -
töltött munkakörtől függő-
en – nettó százötezer forint-
tól akár a nettó százkilenc-
venezer forintig terjedhet.
Erre épülhet még rá az in -
gyenes laktanyai elhelyezés,
az ingyenes katona-egész-
ségügyi (csapatorvosi-, fog-

orvosi- és szakorvosi) ellátás,
a kedvezményes üdülési le -
hetőség, a sport- és kulturá-
lis szolgáltatások, a család-
alapítási támogatás, a ked-
vezményes étkeztetés és az
utazási költségtérítés. Emel -
lett a- megfelelő kiképzése-
ket követően – a katonák
részt vehetnek a Magyar
Honvédség külszolgálati fel-
adatainak végrehajtásában,
melynek révén extra jövede-
lemre tehetnek szert. Ez egy
hat hónapos misszió során
akár több millió forintot is
jelenthet. Látható tehát, hogy
a honvédség valóban megol-
dást jelenthet a munkát
keresők számára, de vajon
érzékelhető-e ez a jelentke-
zési kedven?

„Szerencsére évről-évre
sok érdeklődő megfordul az
ország toborzó irodáiban, és
jelentkezik katonának, de ez
kell is, hiszen folyamatosan
rendelkezünk be nem töl-
tött munkahelyekkel. To -
vábbra is várjuk az iskolák-
ból frissen kikerült pálya-
kezdőket, de azokat is, akik a
korábban megszerzett tu -
dásukat, civil képzettségü-
ket (például gépjárműveze-
tő, jogász, egészségügyi szak-
ember stb.) szeretnék kama-
toztatni nálunk. A jelentke-
zés feltétele a betöltött 18.
életév, a magyar állampol-
gárság megléte, bejelentett

belföldi lakóhely, legalább
8 általános iskolai végzett-
ség és büntetlen előélet.
A pályázók sikeres egészség-
ügyi, pszichológiai és fizikai
alkalmassági vizsgálatot kö -
vetően kezdhetik meg kato-
nai szolgálatukat.” – fogal-
mazott Nagy Zoltán alezre-
des.

Mindebből tényleg lehet
érezni, hogy ez a sereg már
nem ugyanaz, mint ami a
sorkatonai idejüket becsü-
lettel leszolgálók emlékei-
ben él. A mai Magyar Hon -
véd  ség egy valóban profesz-
szionális szervezet, amely
megalapozott életpályát kí -
nál a katonáinak. Aki pedig
elég elhivatott ehhez, bátran
keresse fel a hozzá legköze-
lebb eső toborzó irodát és
jelentkezzen szerződéses
katonának!

A legközelebbi toborzó-
iroda Debrecenben találha-
tó, az alábbi elérhetősége-
ken:

Debrecen 2. toborzó-
és érdekvédelmi köz-
pont.

Cím: 4026 Debrecen,
Péterfia u. 58/A. Levelezési
cím: 4001 Debrecen Pf. 185. 

Telefon: HM: 02 (43) 5111;
városi: 06 (52) 314-200. 

Fax: HM: 02 (43) 6014;
városi: 06 (52) 531-376. 

E-mail: hajdu.toborzo
@regiment.hu.

Állami tulajdonú 
földek értékesítése 

Hajdú-Biharban
2015. november 23-án, hétfőn kezdődött az állami

tulajdonú földek értékesítése Hajdú-Biharban. A Nem -
zeti Földalapkezelő Szer ve zet (NFA) 2015. október 22-én
tette közzé honlapján a Hajdú-Bihar megyében értékesí-
tésre kerülő 3 hektár feletti állami tulajdonban lévő 504
db földrészlet árverési hirdetményét, amely 2015. novem-
ber 13-án újabb 87 db földrészlet értékesítésére vonatko-
zó hirdetménnyel egészült ki.

Az árverések Debrecenben 2015. november 23-án kezdődtek.
Az újabb földrészletek (2700 hektár, többségében szántó, rét és
legelő a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi, a Hajdúnánási, a
Nyíradonyi és a Püspökladányi járás területén) értékesítése
miatt a korábban tervezetteken túl további három árverési nap
kitűzésére volt szükség 2015. december 14., 15., 16. napjaira,
hiszen az árverési hirdetmény megjelenésétől legalább 30 nap-
nak kell eltelnie az árverésig.

Az árverésekre három helyszínen kerül sor:
– 4032 Debrecen, Böszörményi út 146.,
– 4030 Debrecen, Diószegi út 30.,
– 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
Az árverési hirdetmények megtekinthetők az NFA honlapján

túl a fenti három árverési helyszínen, illetve a kormányhivatal
Földhivatali Főosztálya épületében (4024 Debrecen, Kossuth u.
12-14. főbejárat), a föld fekvése szerinti települési önkormány-
zatnál és az érintett közös önkormányzati hivatalnál.

Az árverezőket érintő változás, hogy a földszerzési képességet
igazoló hatósági bizonyítvánnyal együtt a kormányhivatal adja
ki azt az igazolást is, amely tanúsítja, hogy az árverező lakóhelye
vagy mezőgazdasági üzemközpontja olyan településen van,
amelynek közigazgatási határa a föld fekvése szerinti település
közigazgatási határától (közúton, vagy közforgalom elől el nem
zárt magánúton) legfeljebb 20 km távolságra van. (A hatósági
bizonyítvány és az igazolás a kormányhivatal Földhivatali Fő -
osztályán vehető át. Cím: Debrecen, Kossuth u. 12-14.a I. emelet
239. iroda.)

Az 591 földrészlet árveréséhez szükséges dokumentumok
jegyzéke elérhető a kormányhivatal honlapján. (www.kormany-
hivatal.hu)

Szükség esetén a szárazföldi egységek is a levegőbe emelkednek. 
A fotót Csehiné Sárkány Beáta hadnagy készítette
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Kedves Vámospércsiek!

A Városi Önkormányzat az elmúlt időszakban gyakran kapott
olyan lakossági észrevételeket, jelzéseket, amelyek arról szóltak,
hogy városunk egy-egy területén akadozik, gyakran kimarad a
közvilágítást biztosító áramellátás.

Számunkra fontos, hogy polgáraink elégedettek legyenek a
közműszolgáltatásokkal, köztük azzal a közvilágítással is, amely-
nek fejlesztéséért a közelmúltban is jelentős szakmai és anyagi
erőforrásokat mozgatott meg az önkormányzat.

Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a minél hatékonyabb
lakossági visszajelzés érdekében ingyenesen hívható közérdekű
telefonszámot biztosítunk az önök számára, amelyen a közvilá-
gítással kapcsolatos meghibásodásokat jelezhetik számunkra
költségmentesen. A hívható szám: 06-80-210-310. A jelzések
alapján igyekszünk a legrövidebb időn belül hatékonyan eljárni
a szolgáltatónál a hibák kijavítása, a szolgáltatás folyamatos biz-
tosítása érdekében. 

Tisztelettel: 
Ménes Andrea, polgármester

Vámospércsen a Művelődési Ház és Könyv -
tárban 2015. december 30-án 17 órától 
II. VÁMOSPÉRCSI PÁLINKA VERSENY
A versenyre fehér és ágyas pálinkával lehet
nevezni. A pálinkát 0,5 literes, címke nélküli,
fehér üvegben kérjük leadni 2015. decem ber
29-én 9-17 óra között a könyvtárban.
A rendezvény támogatói: Vámospércs Váro si
Önkor mányzat, Vámospércsi Kertbarát Kör.



Somogyi László Gábor a
közelmúltban vehette át a
Vámospércsi Önkormány -
zat Kitüntetését, amelyet a
város kulturális és művé-
szeti életének fejlesztéséért
adományoztak neki. A vá -
ros díjazottainak sorában,
ezúttal őt, Vámospércs „po -
lihisztorát” mutatjuk be.

– Mit írna bele egy olyan
önéletrajzba, amiben Vámos -
pércs közössége számára kel-
lene bemutatnia magát. Hon -
nan indult, milyen családból,
és milyen életutat járt be a
kitüntetés átvételéig?

– Az Érmelléken születtem
a mesék és mindenféle titok-
zatos történetek világában.
Gyermekkoromban számta-
lan rejtelmes szájról-szájra
szálló történeteket meséltek
szüleink, nagyszüleink. Álta -
lános iskolai tanulmányaimat
Érsemjénben a Kazinczy Fe -
renc I–VIII. osztályos iskolá-
ban végeztem. Középiskolai
tanulmányaimat a Nagykágyai
majd a Székelyhídi Petőfi Sán -
dor Elméleti Líceumban érett-
ségiztem. A középiskolai ta -
nul mányaimmal párhuzamo-
san a Nagyváradi Francisc
Hubic Népművészeti Iskolá -
ban klasszikus gitárt, egy év -
vel később már festészetet ta -
nultam. A művészeti iskolai
tanulmányaim idején próbál-
gattam szárnyaimat, voltam a
Briff-Cor zenekar basszusgitá-
rosa, akikkel számtalan lagzi-
ban, bálban muzsikáltunk,
ennek a pályafutásomnak a
katonai szolgálatom vetett vé -
get. Ugyan ebben az időben
volt szerencsém a Nagyváradi
Állami Színház nagyszínpa-
dán egy bukaresti forgatócso-

port modern balettjében ját-
szani a főszerepet. A katonai
szolgálatomat Temesváron,
majd Bartók Béla szülővárosá-
ban Nagyszentmiklóson telje-
sítettem, ahol szüntelen alko-
tási lehetőséget biztosítottak.
2000-ben felvételt nyertem a
Nagyváradi Egyetem, Képző -
művészeti kar, művészet peda-
gógia szakára egy évvel ké -
sőbb második egyetemként
szobrászat szakra, a művészet
pedagógiából 2004-ben, a szob-
 rászatból 2005-ben szereztem
diplomát. Az egyetemi évek
alatt tagja voltam a Fintorgó
színjátszó csoportnak és más
színjátszó közösségeknek,
2004-ben megalapítottam a
SO-HA társulatot, mindkét cso  -
portban számos szerepet volt
lehetőségem játszani. Ikonok,
portrék festéséből, reklámgra-
fikából, restaurálásból, taní-
tásból és persze az ösztöndíj-
ból éltem. Vámospércs felé
vezető utam akkor kezdődött,
amikor még óraadóként az
Érsemjéni Iskolában tanítot-
tam. Történt egyik kiállításom
alkalmával, hogy Ménes And -

rea a Bagaméri Iskola akkori
igazgatója a képemet nézeget-
ve, megkérdezte az ottani ve -
zetőt „ki festette ezeket a ké -
peket”. Mint utólag kiderült
egy nagyszakállú vénembert
gondolt a képek alkotójának.
Ő akkor nagy tervet forgatott
a fejében melyhez csapattago-
kat keresett, az általa megál-
modott művészeti iskolába, és
így kerültem kezdetben Baga -
mérba, mint művésztanár. Az
elmúlt években oktatási intéz-
mény vezetői mester diplomát
szereztem, valamint a Nyír -
egy házi Főiskolán művelődés
és személyügyiszervező sza-
kon végeztem.

– Honnan van a tehetség –
van e esetleg a felmenők kö -
zött művészember –, illetve
honnan van az energia és az
elhivatottság mindehhez?

– A felmenőim közül Édes -
anyám szépen kézimunkázott,
egyik nagyapám hegedült,
bőgőzött, édesapám amatőr-
színészkedett, testvéreim fes-
tenek, egyik bátyám komoly
alkotó, valamint a közeli roko-
nok közül sokan daloltak gyö-
nyörűen, ez a rendszeres nagy-
 családi összejöveteleken mu -
tatkozott meg leginkább.

– Festményei templomokat
díszítenek, egy jelentős részük
bibliai jeleneteket örökít
meg. A színjátszásban és az
egyéni előadó művészetében
is tetten érhető az erős kötődés
a kereszténységhez. Miért mo -
ti  válják a vallási vonatkozá-
sú témák?

– A feladat mindig megta-
lál, amelyeket igyekszem maxi-
 málisan teljesíteni, mindeh-
hez hiszem, hogy nem lennék
képes Isteni segítség nélkül.
Igyekszem igazi keresztény-

ként élni és törvényeit betarta-
ni. Elhivatottságomat erősítik
szeretteim, barátaim, ők báto-
rítanak és adnak erőt. A nép-
művészeti és a vallási témák
életemben gyerekoromra gyö-
 kereztethetők vissza, amely
szüleim vallásossága és a min-
dennapokban engem körül-
vevő vallási témájú népművé-
szeti tárgyak üzenete meg-
érint újra meg újra. A festészet
áll hozzám a legközelebb,
azon belül az ikonfestés, és a
szentképek. Ikonfestés köz-
ben megáll az idő, egy meg-
magyarázhatatlan misztikus
világba cseppen az ember,
amelyben folyamatos imád-
ságban állhat Istennel. Szív -
ügyem a Pircsike Egyesület is,
amelynek fontosságát, mun-
káját az önkormányzat már a
kezdetekkor felismerte. Sze -
rencsére, polgármesternő nagy-
ra tartja a civil kezdeményezé-
seket, hisz működésünk né -
hány éve alatt megtapasztal-
hatta mennyivel színesebbé
vált a város kulturális élete, s
hogy milyen sikereket tud-
tunk elérni a helyi közösség
fejlesztésében! Meglepett és
ugyanakkor örömmel töltött
el a kitüntetés, főleg a megle-
petést vendégeim tették felejt-
hetetlenné az egész ceremó-
niát. Az emberben nem hin-
ném, hogy megfordul, vajon
mikor fogják kitüntetni a kö -
zösségért végzett munkájáért.
De valóban nagyon jóleső
érzés annak tudatában végez-
ni a munkát, hogy elismerik
ezt, ugyanakkor felelőséggel
jár, mert a továbbiakban úgy
kell végezzem a munkámat,
hogy méltó maradjak a kitün-
tetéshez.

E.

„Színház az egész világ…”
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Vámospércs 
művész szemmel

A fenti címet viseli az a kiállítás, mely a Megye
Napján, november 22-én nyílt meg a Vámospércsi
Művelődési Ház és Könyvtár kiállító termében.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Hajdúkerület 1698. november 22-i létrejöttének emlékére
november 22-ét ,,Hajdú-Bihar Megye Napjává" nyilvánította.
Hajdú településként hagyomány, hogy városunkban megün-
nepeljük a Megye Napját. Az eseményhez kapcsolódva évek-
re visszamenőleg a településhez kötődő, számunkra fontos,
kulturális értékeket teremtő, kiemelkedő eredményt elért
alkotók, együttesek, csoportok mutatkoznak be. Különleges
érték, hogy városunkban két művésztelep gazdagítja kultu-
rális örökségünket. A Megye Napja alkalmából válogatást
állítottunk össze az anyagukból, első ilyen alkalom, hogy a
két tábor anyagából közös kiállítást rendezünk. A kiállítás-
hoz kapcsolódó ünnepi programunk helyi szellemi érté-
künket tükrözte. Elsőként Somogyi László Gábor a Pircsike
Közművelődési Egyesület elnöke Veres Péter, „Én nem
mehetek el innen” című versét mondta el. Ezzel a verssel
köszöntöttük a város polgármesterét Ménes Andreát is,
abból a jeles alkalomból, hogy elnyerte a Helyi Önkormány -
zatokért Miniszteri Díjat. A program a polgármesteri ünnepi
beszéddel folytatódott, melyet a Vámospércsi Népdalkör
helyi gyűjtésű dalcsokra követett. A műsort Petruska Kristóf,
„A büszke lány” című népmesével zárta, mely a korábbiak-
hoz hasonlóan derűt varázsolt a közönség arcára. A repre-
zentatív kiállítás anyagát H. Csongrády Márta fotóművész, a
Nemzetközi Női Művésztelep művészeti vezetője valamint
Fátyol Zoltán festőművész, a Művésztelep és Grafikai Műhely
művészeti vezetője mutatták be. A program oldott hangulat-
ban, baráti beszélgetésekkel záródott, melyet a megjelent
alkotók és vendégek estébe nyúlóan folytattak.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Ötödik színházi évadot
kezdtük november utolsó
péntekén 27-én este. Kul -
turális szempontból kie-
melkedő jelentőségű ese-
mény, hogy a művelődési
ház immár ötödik szezon-
ban biztosítja a város lako-
sainak és a környező tele-
pülések lakóinak helyben
a színházi programokat.

Az évadnyitó előadás a
Manda Dalszínház produk-
ciója a Csúnya lány volt, mely
igazi kikapcsolódást és felüdü-
lést nyújtott a közönségnek.
A remek szereposztás és kivá-
ló zene igazán sikeres válasz-
tás volt. A darab nézői között
foglalt helyet a társulat igazga-
tója Dobos László, aki öröm-
mel hallotta a nézők pozitív
megnyilvánulásait.Vámospér-
csen első alkalommal játszott
a Man dala Dalszínház, az elő-
adás után beszélgettünk a tár-
sulat vezetőjével.

– Mi is a Mandala Dal -
színház?

– Az egyetlen olyan ma gyar-
országi színház, mely közvéle-
mény kutatás alapján alakult
1991-ben. Ehhez a megalaku-
láshoz kellett a rendszerváltás
utáni Antall kormány civilba-
rát szándéka és környezete és
kellett hozzá az a hiány, amit a
Déryné Színház megszűnése
okozott, melynek vállalt fel-
adata volt a vidék városi szín-
házaitól messze lévő települé-
sein való játék. A társulat-ala-
pító tagjai egy gimnáziumi
kórussal kiegészítve elkészí-
tették a Macskák zanzásított,
tömörített verzióját, amely-
nek akkora sikere volt, rájöt-

tek, hogy nemcsak a rokonok
és ismerősök ülnek a nézőté-
ren, hanem spontán nézők is.
Ezt figyelembe véve készítet-
tek egy 1200 fős reprezentatív
közvélemény kutatást, arról,
hogy van-e igény Szabolcs-
Szatmár Bereg, Hajdú-Bihar és
Borsod Megye keleti ré szén
olyan utazó színházra, mely
musicalt, rockoperát, zenés
játékokat játszik. Szá munkra
is meglepetés volt, hogy több,
mint 1100 visszaérkezett vá -
lasz 96%-a igennel felelt.  Ez
volt a kezdet, ami miatt a
Dalszínház nevet vettük fel.
Idők folyamán kiegészült a
repertoár vígjátékkal és kis -
operettel is.

– Városunkban társulat-
ként ma játszottak először, de
tudtommal a környező tele-
püléseken sem szerepeltek
még. Merre szerepelnek, sze-
repeltek?

– Szabolcs Szatmár Bereg
Megye egészterületén játszot-

tunk már. Hajdú-Bihar Me -
gyében a hajdú településeken,
Hajdúnánáson, Hajdú  böször -
ményben, Balmaz új városon,
Hajdúdorogon, Debrecenben
mutattuk be előadásainkat.
Vámospércs és környéke vala-
mint a bihari rész kimaradt
műsorainkból. Ezért külön
megtiszteltetés számunkra,
hogy részt kaptunk a bérletből.

– Mennyi előadásuk van
évente?

– Évadonként 140-160 elő-
adást mutatunk be körülbelül
hatvanezer néző előtt. Ez egy
kisebb kőszínház látogatottsá-
gának a száma. 

– Milyen összetételű a tár-
sulat?

– Az alapító tagokon kívül
egyetemi és főiskolai hallga-
tók alkotják a társulatot vala-
mint vendég művészek,ven-
dégrendezők. Vendég mű vész -
ként Hegedüs D. Géza, Balázs
Pál, Vikidál Gyula, Varga
Miklós, Nagy Feró, Kalapács

József, Tóth Sán dor, Bessenczi
Árpád, Suha Kálmán, és a mai
darabban is szereplő Benkő
Péter és Mikó István színmű-
vészeket is láthatja nálunk a
közönség. Nyaranta befogadó
színház vagyunk. Mandala
Nyár elnevezéssel 24 éve szer-
vezzük előadásainkat olyan
hely színeken mint például
Nyír egyháza, Nagyvárad, Haj -
dú  dorog, Nyírbátor és koráb-
ban időszakonként Debre cen
is csatlakozott a programhoz.

– Milyen műsor struktúrá-
ja van a társulatnak?

– Filozófiánk meghatározá-
sánál dilemma, hogy a közön-
ségízlés előtt kell-e járni 10
lépéssel, művész színházként,
vagy a közönségízlés előtt 1-2
lépéssel, közönségbarát gon-
dolkodást alkalmazva. A Man -
dala Dalszínház büszkén vál-
lalja, hogy a közönségbarát
színház szerepét kívánja betöl-
teni, hiszen sokan néznek
nehézségek elé a mindenna-
pokban például annak kap-
csán is, hogy csekket fizesse-
nek vagy más, fontos dologra
költsenek. Szeretnénk, ha mi -
nél többen látnák az előadá-
sainkat. A mai este látszott,
hogy a vámospércsi közönség
számára ünnepi esemény a
színházi program. Ismeret le -
nül elkeveredve a közönség
soraiban jó érzés volt hallani a
pozitív kritikákat, örömteli
megnyilvánulásokat. Úgy gon-
doljuk, hogy ezek a mosolygós
arcok jelentik azt, hogy a Vá -
mospércsi közönség és a Man -
dala Dalszínház kölcsönösen
egymásra talált a mai estén.

Diósné

Részlet a társulat István a király előadásából, 
a vendégművész Varga Miklós, aki a most futó király-

dombi darabban is Istvánt alakította Novák Péter
rendezésében

A Vámospércs Művész Szemmel című kiállítás 
megnyitóján Ménes Andrea polgármester, jobbján Fátyol
Zoltán festőművész, balján Huszti János alpolgármester

Művészember a közösségért

Somogyi László Gábor a
városi díjátadó ünnepségen
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