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Tisztelt Várdombiak! 
 
 

„Március van, az első negyed év utolsó hónapja. Ez a tervezés, a költségvetés 
előkészítésének az időszaka. Elmondhatjuk, hogy bizakodva nézünk az előttünk álló 
feladatokra, több lehetőség nyílik a megvalósításukra.” 
Így kezdtem a tavaly márciusi Hírlevelet, és ez most is megállja a helyét. 
Az Organ Kft-vel pályázat írásra, figyelésre, projektek előkészítésére kötött szerződést 
az idei évre is megújítottuk. Az orvosi rendelő felújítását célzó pályázatunk 
menedzselését és Polgárőreink terepjárójának a megnyerését is neki köszönhetjük. 
Az alsó iskola és az óvoda-bölcsőde fűtéskorszerűsítését, az épület felújítását, a konyha 
korszerűsítését, a Petőfi utcai járda, valamint a Kis utca, Józan dűlő útburkolatának 
felújítását célzó pályázataink forrás hiány miatt lettek elutasítva. De nem adjuk fel, 
ezekre a megoldandó feladatokra idén is pályázunk. 
A faluban több helyen rossz a járda állapota, amit szintén javítani szeretnénk. 
A temető körbekerítésére az idén kerül sor. Felújítjuk a kápolnát, továbbá beterveztük a 
költségvetésünkbe a temetői járda mellé kandeláberek telepítését is. 
A Várdombi Polgárőr Egyesület közel három millió forint működési költségre pályázott. 
Ennek egy részét a kamera rendszerünk bővítésére kívánják fordítani. Bízunk a sikeres 
elbírálásban. Itt szeretnék gratulálni Szénási Lajosnak, akit a 2015-ben végzett 
munkájáért a Polgárőr Érdemrend bronz fokozatával tüntetett ki dr Túrós András, az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke. Nagy elismerés ez Lajosnak, polgárőreinknek és 
a falunknak egyaránt. 
Ebben az évben negyven db. tizennégy tasakból álló kis vödrös vetőmag csomagot 
rendeltünk a Szentesi-Mag Kft-től. A csomagok tartalma egyenként kb. száz 
négyzetméter területre és négytagú család szükségleteire elég zöldségfélét tartalmaznak. 
Önkormányzatunknál március 21-től várjuk az igénylők jelentkezését. 
Az előző évek hagyományaihoz híven részt veszünk a „Te szedd!” akcióban. Az iskola 
tanulói előreláthatólag április 29-én, pénteken gyűjtik a szemetet. A falu lakóit április 



30-án, szombaton 9.00-ra várjuk a temető parkolójába. Eddig minden évben igen sok 
zsák megtelt szeméttel. Úgy gondolom, falunk megérdemli évente legalább egyszer, így 
tavasszal a nagytakarítást. Kesztyűt és zsákot biztosítunk. Kérem, aki teheti, jöjjön, 
hiszen csak egy délelőttről van szó, amit terveim szerint a munka végeztével jól 
megérdemelt, közös ebéd zár majd. 
Egy nagyszabású rendezvényre hívom fel a figyelmet. Eltelt öt év az előző 
elszármazottak találkozója rendezvényünk óta. Úgy döntöttünk, nem szakítjuk meg ezt 
a hagyományt, ezért 2016. augusztus 20-21-én megrendezzük a találkozót. Az 
elszármazottak alatt nem csak a kitelepítetteket értjük, hanem akik itt éltek, itt jártak 
óvodába, iskolába, vagy valamilyen szállal kötődnek Várdombhoz. 
Ehhez kérek Önöktől segítséget! Kérem, akinek rokonságában, ismeretségében él 
valamikori várdombi vagy annak leszármazottja, juttassa be a hivatalba a nevét és 
elérhetőségét, hogy meg tudjuk hívni az eseményre. Legkésőbb 2016.április 30-ig 
tegyék ezt meg. 
Könyvtárunkban zajlik az élet. Az olvasnivaló kölcsönzése mellett másra is van 
lehetőség: Kocsis György könyvtáros már több programot is szervezett gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. Aki nem ismerné őt, jó pár éve Várdombon él a családjával, 
végzettségei, kompetenciái miatt ő bizonyult a munkakör betöltésére a legalkalmasabb 
pályázónak. 
Akinek van internet elérhetősége, onnan is értesülhet a könyvtári programokról. 
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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! 

 


