2020. VII. szám APARHANT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

APARHANTI HÍRMONDÓ
Kedves Aparhantiak!
A nyári szünetet követően ismét kezükben tarthatják a legújabb Aparhanti Hírmondót.
Beköszöntött az ősz és vele együtt végre - a márciusi bezárást követően - az Aparhanti Általános
Iskolában is újra becsengettek. A tanév a koronavírus-járvány miatt fokozott óvintézkedések
mellett, de hagyományos formában kezdődött meg 104 fő tanulóval. Nemcsak az iskola, hanem az
óvoda is szigorú járványügyi protokoll szerint működhet, ahová 31 fő óvodás jár szeptembertől.

Az elsősök számára szeptember 1-je egy fontos életszakasz kezdetét jelenti, a többiek
számára pedig egy újabb izgalmas iskolaévet. Idén ehhez az izgalmas iskolaévhez
Aparhant Község Önkormányzata is hozzá kíván járulni azzal, hogy a 2020/21-es
tanévben útjára indítja a Bitter Programot.
A Program célja, hogy az Aparhanti Általános Iskola 8. osztályos tanulóival
megismertessük a helyi igazgatás, az önkormányzati- valamint az államigazgatási munka
kis szeletét. Erről bővebben olvashatnak a kedves érdeklődők a www.aparhant.hu
oldalon.
Bízom benne, hogy lehetőségünk lesz tartalmas, hasznos és izgalmas időtöltést
biztosítanunk a Program során a gyereknek!

Mindenkinek jó olvasást kívánok a szeptemberi újságunkhoz!

Dávid Tímea
polgármester

Kényszerpihenőm igaz története
Az alábbi sorokban szeretném hitelesen tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot az elmúlt időszakban már
településünkön is megjelent – a hivatalt is érintő – koronavírus járvány kapcsán.
Sejteni lehetett már tavasszal is, hogy a járvány második hulláma kikerülhetetlen lesz. Szeptember
végén nagyszámú fertőzés-növekedés volt tapasztalható.
Településünk jegyzője, dr. Dobai Sándor 38 fokos láz, valamint izom-izület fájdalommal kereste fel
háziorvosát, akit a tünetek miatt COVID-19 tesztre küldtek.
A teszt eredménye pozitív lett. A kontakt kutatás miatt az aparhanti hivatalban dolgozókat - a
népegészségügy leterheltsége miatt – a rendőrség telefonon kérdezte ki. A kérdéssor az elmúlt 3
napunkra, valamint a tüneteinkre fókuszált. Egyébként minden kollégánk tünetmentes volt.
A népegészségügy döntése alapján hatósági karanténba kerültem én is, valamint egy további
munkatársam is.
Fontosnak éreztem, hogy mindenki megnyugtatásra koronavírus tesztre is elmenjek.
A mintát orrból és a szájból veszik, előbbi kicsit
kellemetlen, de félni nem kell tőle.
A mintavétel idejére mentesültem a hatósági karantén
alól, ugyanis a vizsgálatot Szekszárdon végezték.
Egyébként pedig a rendőrség szigorúan ellenőrizte az
otthontartózkodásomat.

A mintavétel negatív lett.
Azt hiszem, a legfontosabb, hogy mára minden hivatali
dolgozó jól van. Talán az sem meglepő néhány olvasó
számára, hogy nem is a betegség okozta a legnagyobb
problémát, hiszen szerencsére jegyző úr is jól van,
hanem az a fajta pánik, amivel ez az egész járt.
Az elmúlt időszak személyes tapasztalatai miatt viszont
ismételten kérem Önöket, hogy a vírus terjedésének
megakadályozása érdekében vegyék komolyan és
tartsák be továbbra is a járványügyi előírásokat. Kérem,
működjenek együtt az intézményvezetőkkel az
iskolában és az óvodában, húzzanak maszkot a boltokba, a tömegközlekedési eszközökön, tartsák
meg a védőtávolságot! Higgyék el nekem, nagyon nem kellemes dolog beleesni egy kontakt
kutatásba és annak következményeibe

VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA
TOVÁBBRA IS!

Befejeződött a fitnesz park kiépítése
2018. márciusában került benyújtásra a
Tolnai
Hármas
Összefogás
Vidékfejlesztési
Szövetség
–
Faluszépítés LEADER módra című
felhívására
Aparhant
Község
Önkormányzatának pályázata. Tavaly
októberben született meg a támogatói
okirat, melyre közel 4 millió Ft
támogatást ítéltek meg.
Ennek a pályázatnak a keretében került
kiépítésre még 2018-ban a régi csúszda
helyére épült játék, illetve készült el a
szabadidőparkban a fitnesz park.
Megkezdtük a pályázat pénzügyi elszámolását.

Átadásra került az orvosi rendelő
2020. augusztus 25-én ünnepélyes átadót
tartottunk az orvosi rendelő felújítási
munkálatainak zárásaként. Az átadót
követően pár finomhangolást követően
szeptember elején a felújított orvosi
rendelőben folytatódhat tovább a
háziorvosi rendelés.
A projekt pénzügyi elszámolását is
megkezdtük. Megérkeztek az új orvosi
eszközök is, melyeket szintén a Magyar
Falu Program keretében elnyert közel 3
millió
Ft
összegű
támogatásnak
köszönhetően tudtunk be-szerezni. A
pályázat keretében új bútorokat, így
orvosi székeket, asztalokat, pelenkázót,
vizsgáló-asztalt, kartonozó és tároló
szekrényeket, hűtőszekrényeket, valamint
különböző orvosi eszközöket, így látás-vizsgálót, vércukormérőt, sürgősségi táskát, lélegeztető
ballonokat, vérsüllyedés-mérőt stb. szereztünk be.
Az önkormányzat önerőből újította fel a rendelő informatikai hálózatát, illetve másik szolgáltatónál
szerződtünk az internet biztosításához, ezzel is elősegítve a rendelés zavartalanságát. Ezen felül új,
korszerűbb orvosi programra fizettünk elő dr. György Mária háziorvos javaslatára.
A Képviselő-testület egyik kiemelt célja, hogy a jövőben a teljes épület felújítása megtörténjen.
Ennek érdekében 30 millió Ft összegű pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretén
belül az orvosi szolgálati lakás felújítására. A Belügyminisztériumhoz pedig 18 millió Ft összegű
pályázatot nyújtottunk be a védőnői szolgálatnak helyt adó helységek teljes felújítására, valamint új
bútorok és eszközök beszerzésére is. Bízunk a pozitív elbírálásban!

Megszépült az aparhanti központ

Ajándék az önkormányzatnak

Kreatív dísz készült az apari központnál.
Köszönet az ötletért és a kivitelezésért a
Bareith családnak, Kasler Anitának és lányának
Katának, valamint Heidecker Jánosnak.

Selyem Nándor ajándékozta az önkormányzatnak
a képen látható Nagy-Magyarország táblát,
melyet ő maga faragott nekünk. Ezúton is
nagyon szépen köszönjük, a tábla méltó helyet
kap a hivatal tárgyalótermében.

Nemzetiségi nap Aparhanton
2020.augusztus
16-án
virágszenteléssel
egybekötött Nemzetiségi Napot szervezett az
Aparhanti Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Az eseményen részt vett Potápi Árpád János
Nemzetpolitikáért felelős államtitkár, térségünk
országgyűlési képviselője, Orbán Attila megyei
alelnök úr, valamint Zsalakóné dr. Studer
Krisztina járási hivatalvezető asszony is.
A nemzetiségi önkormányzat célja, hogy
hagyományt
teremtsen
a
különböző
nemzetiségek békés egymás mellett élését is
jelképező
eseményből.
Nagyon
szépen
köszönöm a szervezők munkáját és a lakosság
apraja-nagyjának a részvételt!

Szépkorú köszöntése Aparhanton
90. születésnapja alkalmából köszöntöttük még
júniusban Nyisztor Istvánné Anna nénit. Az
idősek iránti tisztelet és hála jeléül átadtuk
Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot.
Aparhant
Község
Önkormányzata
és
településünk valamennyi lakója nevében
kívánunk Anna néninek jó egészséget és további
békés, boldog éveket szerettei körében!

