2021.IV.szám APARHANT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

APARHANTI HÍRMONDÓ
Kedves Aparhantiak!
Beköszöntött az ősz, és a legutóbbi Aparhanti Hírmondó megjelenése óta számos dolog történt
településünkön. Sajnos az újság szerkesztésével kissé elmaradtam, és bevallom, nehéz volt összeállítani, mi
kerüljön be a legújabb lapszámba.
Végül a főszerepet az önkormányzat idei évi pályázati eredményei és a Gasztromegye műsorról készült
beszámoló kapta.
Mindenkinek jó olvasást kívánok!
Dávid Tímea polgármester

Tájékoztatás a pályázatokról
Aparhant Község Önkormányzata 2021-ben is élt a pályázati lehetőségekkel. A táblázat az eredményes
pályázatokat tartalmazza.
1. sz. táblázat
Felhívás

Orvosi eszközök beszerzése

Támogatási igény

Eredmény

1.358.336,- Ft

1.358.336,- Ft

Önkormányzati út és hídépítés, felújítás

39.903.581,- Ft

39.903.581,- Ft

Közterület
karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés
Nemzeti Kulturális Alap (közösségi
rendezvények)
Bethlen
Gábor
Alapkezelő Zrt.
(testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére)

14.961.973,- Ft

14.961.973,- Ft

870.000,- Ft

300.000,- Ft

1.060.000,- Ft

1.060.000,- Ft

Belügyminisztérium rendkívüli támogatási
igény (benyújtva: 2021.09.30.)

2.405.258,- Ft

Belügyminisztérium
önkormányzati
fejlesztések 2021 (védőnői szolgálat
felújítása)
Belügyminisztérium
Tüzelőanyag pályázat 2021
Nemzeti Művelődési Intézet
hang-, fény- és színpadtechnikai feladatok
megvalósítása
Magyar Falu Program – Nemzeti
Művelődési Intézet
Kulturális programok megvalósítása
Aparhanton

24.462.303,- Ft

miniszteri
döntés várhatóan
2021.12.10.
24.462.303,- Ft

78 m3

61 m3

500.000,- Ft

500.000,- Ft

1.000.000,- Ft

1.000.000,- Ft
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Az alábbi orvosi eszközök beszerzésére pályáztunk: kartotékos szekrény, infúziós állvány, biopolár lámpa,
defibrillátor, asztali számítógép monitorral, halogén vizsgálólámpa, Tensel fizikoterápiás készülék, germicid fali
lámpa stb.

Az önkormányzati út- és hídépítés, felújítás pályázat keretén belül a József utca („teknős”) felújítására kerül
sor. A kivitelezési munkálatokat a Kész Kft., a projekmenedzsmentet a Pályázat Európa Kft végzi, a műszaki ellenőri
feladatokat Laufer Imre látja el. A munkálatok várhatóan 2022 tavaszán kezdődnek.

A közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat keretén belül egy új FIAT Ducato, 1 db Toro
Timecutter fűnyíró, 1 db Stiga Honda oldalkidobós fűnyíró, 1 db egytengelyes utánfutó fűnyíróhoz, 2 db tolókaros
fűnyíró, 3 db Stihl motoros kasza és 2 db Stihl lombszívó kerül beszerzésre.

A kulturális rendezvényeken elnyert támogatási összegeket a 2021. augusztus 28-ai falunap költségeire
számoljuk el.

A Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat keretében elnyert összeget a védőnői
szolgálat felújítására fordítjuk. A pályázat 95 %-os támogatottságú, a teljes beruházáshoz az önkormányzat további
1.287.490,- Ft önerőt biztosít. A pályázat keretében az épület felújítására (az épület szigetelése, akadálymentesítése,
nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) és eszközbeszerzésre (új bútorok, védőnői vizsgáló és bemutató eszközök) is sor
kerül. A munkálatokat az SZ+C Stúdió Kft. végzi, a műszaki ellenőri feladatokat Laufer Imre látja el. A beruházás
előreláthatólag még 2021-ben elkezdődik.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvértelepülési kapcsolatok
kiépítésére benyújtott pályázaton 1.060.000,- Ft támogatást nyert az
önkormányzat. A cél, hogy tovább erősödjön a kapcsolat az erdélyi
Csíkbánkfalva településsel. Eddig 3 delegáció látogatott Erdélybe
településünkről. Első alkalommal 2019 decemberében, a járványhelyzetre
tekintettel pedig 2021 júliusában. 2021 augusztusában már egy bővebb, a
civil kapcsolatokra épülő aparhanti társaság látogatott ki.
A második, júliusi utazás alkalmával sor került Réti Zsófia
Csíkszentgyörgy és Dávid Tímea polgármester asszonyok személyes találkozójára is. Az aparhanti képviselő-testület
a szeptemberi ülésén döntött a hivatalos testvértelepülési kapcsolat kiépítéséről. Az erről szóló határozatot
megküldésre került Réti Zsófiának, Csíkszentgyörgy polgármester asszonyának. Tekintettel arra, hogy Csíkbánkfalva
nem önálló település, azaz nem rendelkezik polgármesterrel és képviselő-testülettel, közigazgatásilag
Csíkszentgyörgy településhez tartozik. A testvértelepülési megállapodást így Csíkszentgyörgy településsel kell
megkötnünk, azonban ez a megállapodás Csíkbánkfalva településre terjed ki. Az általunk megküldött határozatot
Csíkszentgyörgy település képviselő-testületének is el kell fogadnia, és ezt követően kerülhet sor a hivatalos
testvértelepülési megállapodás aláírására a jövőben.

Egyesületeink esetében is közreműködtünk a pályázatok beadásában, így a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
kiírásaira a 2. sz. táblázat szerinti nyújtottuk be támogatási igényeket, és értünk el eredményeket.
2. sz. táblázat

Pályázó
Aparhanti Sportegyesület

Aparhant Fejlődésére Egyesület
Aparhanti Tűzoltó Egyesület

Támogatási igény
eszközbeszerzés (új
fűnyíró, labda, csukák,
mezek)
ingatlanfelújítás (volt apari
óvoda
épület
megerősítése)
eszközbeszerzés
(munkavédelmi
cipő,
láncfűrész, létra, szivattyú
stb)

Eredmény
2.000.000,- Ft

6.000.000,- Ft
2.000.000,- Ft
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Gasztromegye Aparhanton
A Tolna Megyei Önkormányzat az egész megyét – a gasztronómia tükrén
keresztül – bemutató sorozatot indított útjára. A Gasztromegye
elnevezésű műsor célja, hogy felfedje a 109 tolna megyei település
kulináris kincseit. Az egy-egy települést bemutató kisfilmek kéthetente
pénteken, 19 órakor kerülnek bemutatásra a Gasztromegye Facebook
oldalán.
Aparhant a 24. adásban került bemutatásra. A forgatást eredetileg
már februárra tervezte a stáb, azonban szerettük volna, hogy
Kenderesi Tamás olimpiai bronz-, valamint Európa-bajnoki ezüst- és
bronzérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó, Aparhant díszpolgára is
részt vegyen a műsorban. Tomi akkoriban a tokiói olimpiára készült,
így a forgatás időpontját hozzá igazítottuk. A forgatás napját
szeptember 29-ére tűztük ki. Ki más is főzhetett volna a műsor
keretén belül, mint Laufer Józsefné Márta néni, akinek a főztjét
minden aparhanti ismeri? Így a műsorvezető Vizin Balázs mellett
Kenderesi Tamás és Márta néni a csángó rostélyos nevű ételt készítették el zsemlegombóccal.
A főzés mellett bemutatásra került Ziegler József és családja borászata és Bareith Istvánné is bemutatta a tojásírás
fortélyait. A forgatáson Orbán Attila a megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. A forgatás helyszínében segítséget
nyújtott a KM Catering Kft., akik jelenleg a „volt húsbolt” épületrészét bérlik az önkormányzattól. A helység
tankonyhaként funkcionál, és szakközépiskolások oktatása zajlik benne. Köszönet Kovács Andrásnak és családjának
is, hogy Kenderesi Tamás részére helyszínt biztosítottak a forgatáson.
Az egész napos forgatás nagyon jó hangulatban telt. Az elkészült ételt pedig csak ajánlani tudom Önöknek, így a
receptet meg is osztom, hátha lesz, aki kedvet kap az elkészítéséhez.
Csángó rostélyos zsemlegombóccal
Hozzávalók 5 fő részére:
50 dkg marha nyak vagy lapocka, 60 dkg kelkáposzta, 30 dkg vöröshagyma, 2 ek
zsír, 1 tk őrölt paprika, 1 tk őrölt bors, 1 tk bazsalikom, 1 tk kakukkfű, ízlés szerint
só, 1 db vastaghúsú piros paprika, 1 db közepes paradicsom, 3 babérlevél, 2-3
gerezd fokhagyma.
Elkészítés:
Az apróra vágott hagymát a zsíron megdinszteljük, rárakjuk a csíkokra vágott húst,
fehéredésig pirítjuk. Rászórjuk a fűszerpaprikát, pár percig kevergetjük,
hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott kelkáposztát és annyi vizet öntünk alá, hogy ellepje. Hozzáadjuk a többi fűszert és az apróra
vágott paprikát, paradicsomot. Kb. 2-3 órát főzzük míg a hús megpuhul, közben a vizet pótoljuk (a kelkáposzta szét kell főjön).
Ha a hús megpuhult 3 evőkanál lisztet simára keverünk kevés vízzel és behabarjuk. Az állaga olyan kell legyen mint a vadasnak.
Tipp: Kevés fehérbort is adhatunk hozzá!
Zsemlegombóc hozzávalók:
5 db szikkadt zsemle, 50 dkg liszt, 5 tojás, fél liter tej, 2 fej vöröshagyma, étolaj, apróra vágott petrezselyemzöld, só
Elkészítés:
A zsemléket apró kockákra vágjuk, tepsibe rakjuk, meglocsoljuk étolajjal és sütőben megpirítjuk )ne legyen túl sok egyszerre a
tepsiben, inkább kétszerre csináljuk meg). Közben az apróra vágott hagymát olajon megpirítjuk. A kész zsemlekockához adjuk a
hozzávalókat, jól összedolgozzuk. Nokedli állagú kell legyen. Ha kell még adhatunk hozzá lisztet vagy tejet. Gombócokat
formázunk vizes kézzel és lobogó sós vízben kifőzzük.
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Lesz-e pénzautomata Aparhanton?
Az elmúlt években a Takarék több kirendeltséget és ATM-et is bezárt. Ezek nagy része a kisebb településeken
működött, és a tendencia azt mutatja, hogy a kétezer főnél kisebb településeken szinte lehetetlenség pénzt felvenni.
Több bankot is megkeresett az önkormányzat, hogy milyen lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy Aparhanton
újra működjön pénzautomata. A Takarékbank válasza, hogy a bank épületénél lévő ATM korszerűtlen volt,
leállítása előtt is sok üzemi hibája volt, emiatt áthelyezése és újra üzembe
helyezése már nem megvalósítható. A Takarék ajánlata egy új ATM
kihelyezésére pedig az alábbi költségelemeket tartalmazta:
-

üzemeltetési előkészületek 1.500.000,- Ft

-

kifizetős ATM egyszeri díja: 3.004.159,- Ft

-

üzemeltetés éves díja: 2.537.520,- Ft.

Az OTP Bank Nyrt ugyanezen tárgyban arról tájékoztatott, hogy a telepítések szigorú megtérülési elvárásai alapján
megállapították, hogy a szóban forgó ATM berendezésen várhatóan forgalmazó bankkártyák alacsony számossága
miatt az OTP hosszú távon nem tudná a berendezést rentábilisan működtetni. Hasonló választ kaptunk a K&H
Banktól is.
A közösségi ATM program után is érdeklődtünk. Az Euronet önerőből, saját kockázatra olyan helyszíneken jelenik
ATM-jeivel, ahol magas a külföldi turisták aránya, hiszen jellemzően ezen tranzakciók biztosítanak nyereséget
számukra. Azon településeken, ahol kisebb és nagyrészt belföldi forgalomra számítanak, a tranzakciók száma
jellemzően nem elegendő ahhoz, hogy kitermeljük a telepítési és üzemeltetési költségünket, így ehhez az igénylő
önkormányzat hozzájárulását kérik. Ez a hozzájárulás havi bruttó 228.600,- Ft-ra rúgna, ami éves szinten közel 2,8
millió Ft-ot jelentene.
Ezek olyan magas díjak, melyeket az önkormányzat nem tud átvállalni. Sajnos így e téren pozitív hírekkel nem tudok
szolgálni Önöknek.

Közmeghallgatás időpontja
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közmeghallgatás
időpontja: 2021. november 15. hétfő 18:00 óra. Helyszín: Művelődési
ház (7186 Aparhant, Kossuth utca 20.)

Tamasics Erzsébet
Ősz
Amikor színes pompájában beköszönt az ősz
S a hűvös szellő játszik a rozsdán vörösen sárgán lehulló levelekkel
Deret csípve a fák ágain
S az avarszőnyegen megzizzen a nyár
Fáradt elmúlása
Ködfátyolba burkolódzik a táj
Sejtelemmel megbúvik a fák között
Mint valami titok tompa fénye
Beköltözik a régi ódon házfalak közé
Hogy majd a pirkadat fáradt rejtelemmel köszöntse az őszi derengést.

