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APARHANTI HÍRMONDÓ

                                                                                                             
Kedves Aparhantiak!
Március 8-át már több mint 100 éve Nemzetközi Nőnap néven ismeri a világ.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott. A következő
évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek, 1975-ben pedig
már az Egyesült Nemzetek Szervezete hivatalosan is elismerte a Nemzetközi
Nőnapot.  A rendszerváltást  követően a  nőnap Magyarországon is  elvesztette
eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.

A nemzetközi nőnapot a strasbourgi plenáris ülésen is ünneplik március 8-án.
2022-ben  a  távmunka,  a  nemek  közti  egyenlőség,  a  mentális  terhelés  áll  a
középpontban a nemzetközi nőnap kapcsán tartott rendezvényeken.

Aparhant Község Önkormányzat  Képviselő-testülete ezúton is  sok szeretettel
köszönti a lányokat és asszonyokat nőnap alkalmából!

Dávid Tímea
polgármester

Tájékoztatás a 2022-ben benyújtott pályázatokról                                                                                         

2022. január 3-án megjelentek a Magyar Falu Program új pályázati kiírásai. A benyújtási idő 30-35 napra rövidült és
előreláthatólag a bírálati szakasz is gyorsabb lesz ebben az évben. 

Az 1. sz. táblázat mutatja be az önkormányzat által benyújtott támogatási célokat és támogatási igényeket.

1. sz. táblázat

Felhívás Támogatási igény Cél

Önkormányzati  járdaépítés
felújítása/anyagtámogatása

6.000.000,- Ft Kossuth utcai járdaszakasz felújítása

Kommunális eszköz beszerzése 15.000.000, - Ft közterület karbantartásához szükséges gépek, 
eszközök beszerzése

Közösségszervezéshez  kapcsolódó
bértámogatás és eszközbeszerzés

5.525.600,- Ft 1 fő 8 órás közösségszervező bértámogatása,
rendezvények  lebonyolításához  szükséges
eszközök beszerzése

Közterületi játszótér fejlesztése 6.000.000,- Ft szabadidőpark játszóterére új játékok 
telepítése

Önkormányzati  temetők  infrastrukturális
fejlesztése

5.500.000,- Ft Apari kálvária felújítása

Orvosi szolgálati lakás felújítása 52.000.000,- Ft orvosi szolgálati lakás felújítása
Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 10.000.000,- Ft kültéri színpad lefedése

A Belügyminisztérium január elején írta ki az  „Önkormányzati fejlesztések 2022” című pályázatát. A pályázati
felhívás 5% önerő biztosítását írta elő a pályázati cél vonatkozásában. 

2. sz. táblázat 

Felhívás Igényelt támogatási
összeg

Vállalt önerő Cél

Önkormányzati
fejlesztések 2022

19.985.443,- Ft 1.051.867,- Ft Önkormányzat  épületének  felújítása  (folyosó
nyílászáró cseréje, házasságkötő terem felújítása, irattár
kialakítása)
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Az aparhanti egyesületek a  Magyar Falu Program Falusi Civil Alap kiírásaira a 3. sz. táblázat szerint
nyújtottak be támogatási igényeket.

3. sz. táblázat

Pályázó Cél Támogatási igény
Aparhanti Sportegyesület eszközbeszerzés 2.000.000,- Ft

Aparhant Fejlődésére Egyesület ingatlanfelújítás  (apari  volt  óvoda
épületének tetőcseréje)

6.000.000,- Ft

Aparhanti Tűzoltó Egyesület ingatlanfelújítás (tűzoltószertár felújítása) 5.500.000,-Ft

Aparhanti húsvéti fészekrakás és fészekrablás                                                                                               

Bank-Bareith  Zsuzsanna  kezdeményezésére  -  a  tavalyi  év  sikerén  felbuzdulva  -
Húsvétkor ismét folytatódik a húsvéti fészekrakás és fészekrablás. 
A játék lényege, hogy a fészekrakók a kerítésükre vagy a házuk elé jól látható fészket
építenek. A fészekbe kerülhet plüss játék, kézzel készített kisebb ajándékok, festett vagy
csoki  tojások,  más  édesség,  vagy  egyenként,  folpackba  becsomagolt  (nem  romló)
sütemény.
Húsvét  vasárnap a  gyerekek szüleik kíséretében megkeresik a  fészkeket  és  az  abban
található ajándékokból választanak egyet. 
A „rablókat”  a  fészek  keresében  az  Aparhanti  Húsvét  Facebook  csoportba  feltöltött
térképek segítik. 
Bárki  „rabolhat”,  ehhez  nem szükséges  fészket  készítenie,  viszont  a  gyerekeknek  az
ajándékért cserébe valamit a fészekben kell hagyniuk. Egy rajzot, ha már tud írni, akkor
akár egy verset is, vagy bármi apróságot, amit ő szeretne cserébe adni. Ez egy igazi adok
- kapok játék. 
Ha játszani szeretnétek, csatlakozzatok a Facebook-on az Aparhanti Húsvét csoporthoz
vagy keressétek Zsuzsit! Jelentkezni március 15-től április 3-ig lehet!

Szépkorú köszöntése  

Otthonában köszöntöttük Wáger Péternét 100. születésnapja alkalmából. Wáger Péterné (Schúler Éva) Aparon
született 1922. január 16-án. 

Éva néni első férje a II. világháborúban életét vesztette, ő
pedig  a  háborút  követően  1945  januárjában
Oroszországba  került  kényszermunkára.  1946
októberében legyengülve, 36 kg-ra fogyva érkezett haza.
Ezek  után  sokat  betegeskedett.  1954-ben  második
házasságát  Wáger  Péterrel  kötötte.  A házasságból  egy
gyermek született, Anna. 

Éva néni az 1960-as évek végén kezdett el dolgozni az
iskolakonyhán,  ahová  szívesen  járt  dolgozni  és  a
gyerekek  is  nagyon  szerették.  Innen  ment  nyugdíjba
1980-ban.  Éva néninek 2 unokája és 3 fiú  dédunokája
van. 

Településünk valamennyi lakója nevében nagyon boldog 100. születésnapot kívánunk Éva néninek!
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Adója 1 %-ával támogassa az aparhanti 
civil szervezeteket!

Aparhanti Sportegyesület adószám: 19952266-1-17

Mosolysuli Alapítvány adószám: 18752063-1-17

                               MEGHÍVÓ                             

Sok  szeretettel  meghívjuk  a  Tolna  Megyei
Önkormányzat  „Közösségek  ereje”  elnevezésű
rendezvényére.

Aparhant,  Művelődési  ház  2022.  március  21.
(hétfő) 15:00 óra 

Program: „Hagyaték” című film vetítése

(Sz)épül Aparhant                                                                                                                                              

Önkormányzati fejlesztések 2021

2021-ben  nyert  az  „Önkormányzati  fejlesztések  2021.” című  pályázati
felhívásán  Aparhant  Község  Önkormányzata  24,4  millió  Ft  támogatási
összeget. A projekt közvetlen célja a védőnői körzet központjának helyt adó
7186  Aparhant,  Ady  utca  10.  szám  alatti  védőnői  tanácsadó  épületrész
komplex  infrastrukturális  fejlesztése.  A  fejlesztés  során  megvalósul  a
tanácsadó  épületének  teljes  infrastrukturális  felújítása (lábazat,  alapok
megerősítése,  tető-  és  nyílászárócsere,  falak  külső  hőszigetelése,  teljes
épületgépészeti  –  víz-,  csatorna-  fűtésrendszer–  és  villamossági  felújítás,
belső  burkolatok  cseréje),  az  épület  akadálymentesítése (rámpa  és
akadálymentes  mosdó  kialakítása),  valamint  új  bútorzat  és  eszközök is
beszerzésre kerülnek. 

A pályázat eredményeként megfelelő munkakörülményeket biztosítunk a védőnő számára és esztétikusabb környezet
fogadja az odalátogató édesanyákat és gyermekeiket. Az eszközbeszerzésnek köszönhetően a védőnői feladatokhoz
minden szükséges eszköz a rendelkezésre áll mind a tanácsadóban, mind az óvodai és iskolai feladatellátás során. A
felújítás várhatóan április végére készül el. 

Magyar Falu Program – Kommunális eszközbeszerzés 2021

A  tavalyi  évben  tartaléklistáról  nyert  a  „Kommunális  eszköz
beszerzés  –  2021” című  pályázat.  A  projekt  célja  közterület
karbantartását  szolgáló  eszközök  beszerzése  volt.  Decemberben
érkezett meg az első szállítmány: 3 db Stihl motoros kasza, 1 db
Stiga  Tornado  oldalkidobós  fűnyíró,  2  db  lombszívó  és  1  db
egytengelyes utánfutó fűnyíróhoz. Tavasszal 2 db tolókaros fűnyíró
és egy Toro MyRide fűnyíró érkezik még. 

A Fiat Ducato gépjármű szállítása a nyári időszakban várható. 

Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 

2020-ban  nyert  az  önkormányzat  4.936.163,-  Ft  támogatási  összeget
önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatására. A felújítás a Petőfi utca 26-
108,  valamint  a  15-21.  közötti  rossz  járdaszakaszokat  érinti.  A pályázat
anyagtámogatásra nyújt támogatást,  így a munkadíjat és a 2020 óta történt
anyagáremelkedést  az  önkormányzat  önerőből  finanszírozza.  A kivitelezési
munkálatokat a Kész Kft. végzi. A felújítási munkálatok várhatóan március
végére fejeződnek be.
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                                                             Képkiállítás a művelődési házban

Januárban Sebestyén György kiállítása volt megtekinthető a
művelődési  házban.  Gyuri  3  éve  kezdett  el  festeni.  Első
festménye egy falkép volt, melyet fia, Dani félbehagyott, és
azt folytatta.

Ezután  az  internet  segítségével,  autodidakta  módon tanulta
meg  a  festészet  fortélyait  és  hibáiból  tanulva  alakította  ki
saját stílusát. 

Azóta  igazi  hobbivá  vált  számára a  festészet,  hiszen közel
200 képet készített már. Legszívesebben tájképeket fest.

A kiállításnak sok látogatója  volt,  így bízunk  benne,  hogy
újabb alkalmunk nyílik majd megcsodálni Gyuri alkotásait.

Az  alábbi  rejtvény  megfejtését  helyesen  beküldők  között  kisorsolunk  1  darab  10.000,-  Ft-os
ajándékcsomagot! A megfejtés a nemzetközi nőnap 3 színét adja meg.

A megfejtés beküldési határideje: 2022. március 31. Beküldési mód: az önkormányzat postaládájába zárt
borítékban kell a megfejtést – név és lakcím feltüntetésével – elhelyezni, vagy elektronikusan az

aparhantihirmondo@gmail.com e-mail címre (a fenti adatokkal) megküldeni.


