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Kezdetben szórólapokon próbáltunk meg
kommunikálni, aminek elsősorban anyagi okai
voltak. Mára kemény munkával eljutottunk oda,
hogy tehetünk egy újabb lépést ahhoz, hogy
lakóinkat a kor szellemének megfelelő kiadványban
szólíthassuk meg. Természetesen a fokozatosságot
továbbra is be kell tartanunk, hiszen most sem
dúskálunk az anyagi javakban, ettől függetlenül
mindent megteszünk azért, hogy folyamatosan
fejlődjön, szépüljön újságunk. Szeretném, ha sok
eseményről, eredményről számolhatnánk be,
családi jellegű rovatokkal is megörvendeztetve az itt
élőket. Véleményem szerint e kiadvány kiegészülve
a működő www.beloiannisz.hu honlapunkkal
alkalmas lesz arra, hogy önkormányzatunk céljait,
törekvéseit mindannyiukkal megismertesse és
ahhoz a támogatásukat elnyerje.

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Kedves Olvasók!

Biztosan nem szükséges részleteznem, milyen
örömöt jelent nekem, hogy szülőfalumban,
saját lakóhelyemen is elkezdődött a munka: az
önkormányzat helyi lapot indít! Szeretettel
köszöntöm lakótársaimat ebből az alka-
lomból, és

Szeretnénk, ha a civil szervezetekkel, a
nemzetiségi önkormányzattal, az egyházzal
együtt tölthetnénk meg várhatóan

újságunkat! A közösséget
érintő, mindenki érdeklődésére számot tartó
témákról kívánunk megjelentetni egyelőre 8-
12 oldalas, saját fénymásolón sokszorosított
kiadványt. Minden igyekezettel azon leszünk,
hogy sokak számára hasznos információk
jussanak el a címzettekhez, Beloiannisz
lakóihoz!
A „nulladik” számot Beloiannisz Község
Önkormányzata ciklusának első szakaszáról
készítettük, valamint napjainkban aktuális
információkkal töltöttük meg. A későbbiekben
a e-mail címre
küldhetik vagy írásban a polgármesteri
hivatalban adhatják le kérdéseiket, témajavas-
lataikat, illetve keressenek személyesen!

együtt gondolkodásra, közös
alkotásra sarkallom Önöket!

2-3
havonta megjelenő

hivatal@beloiannisz.hu

Forgassák haszonnal, leljék benne kedvüket!

Ehhez kívánok jó egészséget, családi boldog-

ságot mindenkinek!

Boka Erika

szerkesztő

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK az újság
logójának megtervezésére!

A legjobb legyen a hivatalosan
elinduló Beloianniszi Falutükör

fejléce!
Terveiket, ötleteiket ugyancsak a
fenti email címre vagy a hivatalba

adhatják le.

Kedves Beloiannisziak!

Nagy örömömre szolgál,
hogy itt, ezen a fórumon
köszönthetem Önöket.
Képv ise lő- tes tü le tünk
megválasztása óta kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy a
lakosságot a megfelelő
módon tá jékoz tassa,
információkhoz juttassa.
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Papalexisz Kosztasz polgármester

beszámolója a 2011. évben történtekről:

Szociális ügyek

Gazdálkodás

Sikeres pályázatok:

Aszociális bizottság tagja:
Dr. Horváth István – a bizottság elnöke
Bene Krisztián képviselő
Richter Csaba képviselő

1. Ápolási díjban összesen részesült;
2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

augusztus hónapban ;
november hónapban
részesült.

3. Lakásfenntartási támogatásban
részesül;

4. Közgyógyellátási igazolványban részesül.
5. Átmeneti segélyben ;

Temetési segélyben részesült.
6. Aktív korúak ellátásában, azon belül:

a. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban

b. Rendszeres szociális segélyben részesül,
2012-ben közfoglalkoztatásban (a bérköltségek
90 % -os támogatása mellett) tudunk
foglalkoztatni, májustól – december végéig.
(Plusz a téli időszakra)

Az adórendelet megváltoztatásával, illetve az adók
beszedésével, elmaradások behajtásával jelentős
többletbevételre tett szert az Önkormányzat:

Gépjárműadó 3 368 141 Ft 12 303 747 Ft
I

Ezek mellett a bírságok, adók behajtására tettünk
intézkedéseket.

Nemzetiségi tankönyv: 1 895 475 Ft
ÖNHIKI: 5 500 000 Ft és 7 000 000 Ft

10 fő

28 család, 43 gyermek

22 család, 38 gyerek

5 család

44 fő

3 fő

3 fő

16 fő;

6 fő

10 főt

1 főt

2010 2011

Összesen: 5 383 378 Ft 16 439 273 Ft

PA 2 015 237 Ft 4 135 526 Ft

Egyéb támogatások:

• Görög Parlament: 10.000 EUR
• Országos Önkormányzat: 1 000 000 Ft +

elmaradt tankönyvszámla (860 ezer Ft)
• Bp. XIII. ker. Görög Kisebbségi Önkormányzat:

100 ezer Ft + 30 ezer (elnök, tag)
( iskolai számítógépek beszerzése)

• Az Országos Önkormányzat a helyi nemzetiségi
önkormányzatot is segítette, ennek részleteiről
majd a nemzetiségi önkormányzat számol be.

• Hitelállomány (rövidlejáratú):
(1 450 000 Ft ingatlanértékesítés), ebből:

számlahitel,
jelzáloghitel

• Munkabérhitel: (rulírozó)

• Petőfi utcai bérlakás (3 000 000 Ft)
• Gyakorlótér, egyéb telek (1 450 000 Ft)

Részletfizetési megállapodás az E-On-nal (fennálló
tartozás ), differenciált ütemezésben,
2015-ig kell megfizetni.

A 2008-as viharkárok enyhítésére a Katasztrófa-
védelemtől visszatérítendő kölcsönt
kaptunk, melyet 2013-ig kell visszatörlesztenünk.

Egyéb tartozások:
Ebből:
• magánszemélyek felé: 4 639 008 Ft
• Besnyő, fogorvosi ellátás: 1 071 200 Ft
• Közétkeztetés: 4 256 119 Ft
• ATKT: 3 190 671 Ft

(2010. október óta mindent fizettünk feléjük)
• Egyéb: 6 124 724 Ft

(Antekirt, Kémény Zrt, Invitel, DéSzolg stb.)

OTP hitel megújítása, csökkentése:

18 550 000 Ft

9 000 000 Ft

9 550 000 Ft

2 875 941 Ft

Ingatlanértékesítés:

20 340 766 Ft

2 000 000 Ft

19 281 722 Ft

Összes adósságállomány:

63 048 429 Ft

ebből lejárt tartozás: 16 255 863 Ft



Egyéb feladatok

12 rendeletet alkottunk, így például:

• Az étkezési térítési díjakról: eddig az önkor-
mányzat nagyobb részt vállalt, mint a törvényi
kötelezettség, ugyanis a nyersanyag norma egy
részét is az önkormányzat fizette, ezt fokoza-
tosan át kell hárítanunk, mivel ezt nem tudjuk
tovább finanszírozni.

• Agyepmesteri tevékenységet azAlpha Vet látja el
a településen, ennek jelentős a költsége: fizetjük
az ún. rendelkezésre állási díjat, illetve a befogott
kutyák után is jelentős költség keletkezik.

• A gallyak szedésére vonatkozó engedélyek,
amiket az önkormányzat kiad, kizárólag az
önkormányzati tulajdonban lévő erdőkre
vonatkoznak, illetve csak gallyak gyűjtésére, élő
fa kivágást az önkormányzat nem engedélyezi!
A közterületen álló fa kivágására – indokolt
esetben, fapótlási kötelezettséggel – a jegyző
engedélyezheti.

• Az önkormányzatnak az idén végre lett honlapja,
ami a webcímen elérhető,
itt fontos információkat teszünk közzé, illetve
olvashatóak a rendeletek, jegyzőkönyvek és a
friss hírek.

• Az önkormányzat átadta a sportkörnek a
sportpálya és a sportöltöző működtetését, mivel
ezek költségeit nem tudtuk fizetni. Most
gyakorlatilag önerőből, tagdíjakból és támoga-
tásokból fedezik ezeket a költségeket.

• 2011-ben az előírt 6 ülés helyett 18 ülésnap
alkalmával 25+1 ülést tartottunk (ebből 6 zárt, 1
közmeghallgatás) + 2 együttes ülés Iváncsával –
Besnyővel.

1. Az avarégetés helyi szabályai;
2. A közterület használatával kapcsolatos

rendelet;
3. Atársadalmi egyeztetés helyi szabályai.

www.beloiannisz.hu

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2011.

évi CCI. törvény (XII.30.) módosította "A

környezetterhelési díjról szóló törvényt",

miszerint 2012. február 1-jétől a talajterhelési díj

egységdíjának mértéke a korábbi 120 Ft/m -ről

Így a 2013. évben benyújtandó, 2012. évre

vonatkozó talajterhelési díj bevallásakor már

egységdíjjal kell számolnia annak,

aki a közcsatornára nincs rákötve.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.

számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha

2012. július 1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy

szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához

szükséges víziközmű rendszer a közterületen az

ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült

és rendelkezésre áll,

Egyben tájékoztatjuk az érintetteket, hogy

akciót hirdet a

DRV, melynek keretében a szennyvízhálózatra

történő rákötés díját elengedik az új bekötőknek.

A részletekről a későbbiekben tájékoztatást

nyújtunk.

3

1200 Ft/m –re, azaz tízszeresére emelkedett.

1200 Ft/m

akkor az ingatlan
tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55.§-ban
foglaltak szerint köteles az ingatlant a
rendszerbe bekötni!

április 1-jétől szeptember 30-ig

3

3

KÖTELEZŐ RÁKÖTÉS

Kóródi-Juhász Zsolt

jegyző

Beloianniszi Falutükör2012. március 3.

TÁJÉKOZTATÓ



Beloianniszi Falutükör4. 2012. március

Beloiannisz Község Önkormányzata

Képviselő-testületének rendelete

a 2012. évi költségvetéséről

Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f)
pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
tekintettel Beloiannisz Község Önkormányzatának
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 12/2011. (XII.05.) Önkormányzati
Rendeletének 2. § (3) bekezdés a) pontjában
foglaltakra társadalmi egyeztetés mellőzésével – az
alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra,
valamint az Önkormányzat költségvetési
szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az
önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal.
(2) Önállóan működő költségvetési szerve az
Általános Művelődési Központ (továbbiakban
ÁMK).

3. § Beloiannisz Község Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás
összegét 55.384 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét

59.188 e Ft-ban,

ba) helyi adók 1 e Ft-ban,
bb) átengedett közp. adók 57.687 e Ft-ban,
bc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos
bevételek 1.500 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét
7.517 e Ft-ban,

d) a felhalmozási célú támogatási bevételek
összegét 16.937 e Ft-ban,

1. A rendelet hatálya

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.) Bevételi főösszegét 139.026 e Ft-ban,
- ebből:

- ebből:

2.) Kiadási főösszegét 139.026 e Ft-ban,
- ebből:
a) Működési költségvetés összegét

120.166 e Ft-ban,

aa) személyi juttatások összegét
6.663 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 1.677 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 14.263 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét

89.563 e Ft-ban,

ada) a támogatásértékű működési kiadások
összegét 300 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre összegét

65.962 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb
juttatás, támogatás összegét

17.801 e Ft-ban,
add) általános céltartalék 500 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét
310 e Ft-ban,

ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét
(ezen belül a támogatási értékű felhalmozási
kiadások összegét) 310 e Ft-ban,

c) a támogatási hitelek összegét
18.550 e Ft-ban állapítja meg.

- ebből:

- ebből:

- ebből:

Beloiannisz

Község

költség-

vetése

2012.

Beloiannisz

Község

költség-

vetése

2012.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
A 2012-es I. félévi munkaterv

szerinti ülések:
• (péntek) 18.00 óra
• (péntek) 18.00 óra.
Az ülésekre a meghívókat a szokásos

helyen kifüggesztve és a

honlapon kiírva megtalálják.
Ezúton is tájékoztatjuk a község lakosságát,
hogy a nyílt ülésekre (a rendkívüliekre is!)

és az ülés végén lehetőséget biztosítunk a
megjelenteknek arra, hogy

2012. április 27.
2012. június 29.

www.beloiannisz.hu

tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket,

a napi-
rendekkel kapcsolatban észrevételt,
javaslatot, felvetést tegyenek!

Boka Erika
alpolgármester

és

(szerda) 17 óra,
Polgármesteri hivatal,

tanácsterem

március 28.
április 25.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK:

Richter Csaba:
a munkabeosztása miatt

nem tud a hivatalban
fogadóórát tartani,
de aki szeretné őt

megkeresni, megteheti a
-benSzeptember u. 41

szombaton délelőtt
tíztől délig.

K Ö R K É R D É S
Mit tart képviselőként a legnagyobb
eredménynek 2011-ben? Mire emlékszik
vissza legszívesebben?

Bene Krisztián:

Prekop László:

Richter Csaba:

A 2011-es év legnagyobb

eredményeként a túlélést tekintem. Ezt

értem mind önkormányzati, mind pedig

társadalmi szinten. Az egyre nehezedő

körülmények közt próbáljuk a fejünket a víz

felett tartani, hála Isten sikerrel. Fontosnak

tartom, hogy elkészült az 56-os emléktábla.

Mégiscsak egy 20 éves mulasztást

pótoltunk.

A pénzügyek kedvező

alakulását tartom nagy eredménynek.
Azt, hogy sikerült elkerülni a csődöt, és az

iskola megmentése is jó irányba halad. A

közös szemétszedést, mert sok embert

megmozgatott.

Látható és kimutatható, de

nem nagyon érezhető még a változás.

Nekem az a legfontosabb, hogy tisztán látjuk

a falu anyagi helyzetét és nem hamis

illúziókban ringatjuk magunkat. Nem

halmozzuk tovább az adósságot, hanem ha

apránként is, de csökkentjük azt! A minket

megszavazó, bennünk bízó embereknek

nyugodtan nézhetünk a szemébe, nem kell

hazudnunk. Meglehet, hogy nem mindenki

ért egyet a testület döntéseivel, sőt, lehet,

hogy rossz döntéseket is hozunk, (majd az

idő igazolja vagy elveti), de mi emberek nem

vagyunk tévedhetetlenek, és merem állítani,

hogy senki közülünk szándékosan sosem

hozna olyan döntést, ami hátrányosan

érintené a falu lakosságát.

K Ö R K É R D É S
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MI LESZ A POLGÁRMESTERI HIVATALLAL?

J

t.
M

elen állás szerint a 2.000 fő alatti települések
2013-ban.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a település
elveszítené önállóságá

egmarad az önkormányzat: a képviselő-testület
és polgármester, lesz helyben ügyfélfogadás is,
csak esetleg nem minden területen.
A rendelkezésre álló információk alapján várhatóan
a hivatalok érinti leginkább az
összevonás.

és 2012. év végéig áll módunkban a
csatlakozásról tárgyalásokat folytatni. Több
lehetőségünk is van, szóba jöhet

az együttműködésre.

önálló hivatalai megszűnnek

vezetési szintjét

Mindenképpen csatlakoznunk kell egy másik
településhez,

Adony, Besnyő
és Iváncsa is

MIT TUDHATUNK...
A KÖZIGAZGATÁSI ÁTSZERVEZÉSEKRŐL?

Aközigazgatás átalakítása a járások létrehozásával
valósul meg a közeljövőben.
Sokan hallottak arról, hogy az eredeti tervek szerint
Beloiannisz a tartozott
volna, ami a történeti múlt, az utazás és egyéb
körülmények miatt is a
lakosságot.
Ez év január végéig lehetett a tervezettel
kapcsolatos észrevételeket eljuttatni az illetékes
szervhez, amelyet

Jelen állás szerint dr. Dorkota Lajos, a megyei
Kormányhivatal vezetője sajtóban is azt nyilatkozta,
hogy eszerint a Parlament
elé úgy kerül az anyag, hogy

Az átszervezésről még azt is tudjuk, hogy amilyen
feladatokat csak lehet,
a törvény, és csupán

járási szintre. A későbbiekben minden
változásról, törvényi háttérről tájékoztatjuk a falu
lakosságát!

Martonvásári járáshoz

rosszul érintette volna

képviselő-testületünk meg is

tett.

kérésünket támogatja,

Beloiannisz, Besnyő

és Iváncsa is a Dunaújvárosi járáshoz tartozzon.

helyi szinten kíván hagyni

a kiemelt szakfeladatokat

viszik el

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei

Beloiannisz Község Polgármesteri Hivatala

8:30 11:30

8:30 11:30 és 16:00–18:00

8:30 11:30

szerdánként 8:30 11:30
hétfőnként 8:30 11:30

szerdán 17:00 18:00 óra

2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.

Hétfő:
Kedd: nincs félfogadás
Szerda:
Csütörtök: nincs félfogadás
Péntek:

• polgármester:
• jegyző:

illetve előre egyeztetett esetben
között.

Ügyfélfogadás – ekkor keressék az ügyintézőket!

Fogadóórák:

–

–

–

–
–

–

Arra kérjük a lakosságot, hogy ezeket az
időpontokat tartsák be, ne zavarják a

munkát ügyfélfogadási időn kívül!
Köszönjük!

Ügyfélfogadás – ekkor keressék az ügyintézőket!

Fogadóórák:

Telefax szám: 06-25/999-150
Papalexisz Kosztasz

Kóródi-Juhász Zsolt

Czeilinger Tiborné

Császár Józsefné

Biró Brigitta

polgármester
E-mail: polgarmester@beloiannisz.hu
Telefon: 06-25/898-059

jegyző
E-mail: jegyzo@beloiannisz.hu
Telefon: 06-25/898-055

igazgatási főmunkatárs
(igazgatási-, szociális- és anyakönyvi ügyek)
E-mail: szocigazgatas@beloiannisz.hu
Telefon: 06-25/898-055

pénzügyi főelőadó, pénztár
E-mail: penzugy@beloiannisz.hu
Telefon: 06-25/898-057

jegyzői referens
(adó- és behajtási ügyek)
E-mail: ado@beloiannisz.hu
Telefon: 06-25/898-056
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ÁMK ÁTADÁS
Semmi túlzás nincs abban, ha azt mondjuk,
településünk legfontosabb eseménye napjainkban az

a Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzatának. Természetesen csak a

van szó, a
tulajdonjogot nem adjuk át,

Biztosan emlékeznek rá, már
tájékoztattuk a község lakóit arról, hogy az iskola
fennmaradásának egyetlen esélye, ha

átadjuk az Országos Görög Önkormányzatnak.
Mind az anyagi lehetőségeink, mind a törvényi háttér,
az iskolai összevonásokra törekvés ellehetetlenítik a
beloianniszi iskola megtartását a jelenlegi formában.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy ez a
folyamat időben és problémamentesen lezárulhasson.
A tavalyi tervünk annyiban módosult, hogy mivel

az intézmény fenntartói
jogának átadása,
szándékozik átvenni az országos önkormányzat.

Minden szükséges jóváhagyást megkaptunk azokon a
fórumokon, amelyeken törvényi előírás szerint ki kell
kérnünk a véleményeket: szülők, ÁMK alkalmazottai,
nemzetiségi önkormányzat, és az újság készítésének
napján a MGOÖ is egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Szakértői vélemény már van a birtokunkban, most
következnek a minisztériumban és a Megyei Kormány-
hivatalban az egyeztetések, engedélyezések.
Terveink szerint a nyári szünetben,
történik meg a fenntartóváltás. Az intézmények
működésében nem lesz, ami
az eddigiektől nagyon eltérővé tenné a mindennapi
munkát.

iskola átadása

működtetés jogának átadásáról
az marad a helyi

önkormányzaté.

a fenntartói
jogot

átszervezéssel nem járhat
az ÁMK szervezeti egységét

július 1-jén

semmi olyan változás

Bízunk abban, hogy az aprólékos előkészítésnek
köszönhetően sikerül zökkenőmentesen megszer-
vezni a fenntartói jog átadását.

Tanuszoda...
A tanuszoda-perben (nem a legkedvesebb
örökségünk…) első fokon községünk szem-
pontjából kedvezőtlen ítélet született. Az ítélet
szerint III. rendű alperesként
kártérítés, perköltség és

megfizetésére kötelezte a Fejér megyei
Bíróság az Önkormányzatunkat, az ítélet azonban
nem jogerős,

Amint döntés születik másodfokon,
tájékoztatni fogjuk a lakosságot!

2 680 614 Ft
143 000 Ft + ÁFA a

kamatok

mivel azzal szemben jogorvoslattal
éltünk.

ellenére a vizsgálatra, a
meghívottak a
részvételt, pedig hogy még
időben, korai, tünetmentes stádiumban fedezzük fel
ezt a súlyos betegséget. Panaszokat okozó
stádiumban

Ha valaki egyéb elfoglaltsága miatt elmulasztotta a
szűrővizsgálatot és szeretné pótolni, akkor
meghívójával az alábbi helyen és időpontban
jelentkezhet a Mamma-Alba kamionnál:

• - Ráckeresztúr
• - Dunaújváros, Városháza tér.

Mammográfiás vizsgálat elvégzése javasolt a
veszélyeztetett korosztályban (45-65 év), ezenkívül

ajánlott minden nőnek a menses utáni 3.-4.
napon a mell önvizsgálata, tapintása.

sokan nem jöttek el

közel fele nem tartotta fontosnak

ez az egyetlen módja,

már nagymértékben csökken az esély a

teljes gyógyulásra.

március 26-29.

április 3.

2 évente

havonta

Kérek minden érintett hölgyet, hogy feltétlenül

jelenjen meg a vizsgálaton!

Dr. Horváth István

háziorvos

A háziorvosi rendelő

telefonszáma:

06 25 898 071

A nők körében a leggyakoribb
daganatos megbetegedés az emlőrák.
Beloianniszban február 20-21-én a 45-
65 éves nők körében mammográfiás
szűrő-vizsgálatot szervezett az
ÁNTSZ. A névre szóló meghívó
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk

a Művelődési Házba

Program: 17 órakor koszorúzás,
ünnepi köszöntő, az általános iskola dráma- és

irodalmi szakkör tagjainak műsora.

Beloiannisz Község Önkormányzata

2012. március 14-én
17 órakor

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó ünnepélyre.

Március 30-án

60. évfordulója.

lesz Nikosz Beloiannisz
mártírhalálának és a település
névadásának

Ennek alkalmából megemlékezést
tartunk koszorúzással.

Minden lakót tisztelettel meghívunk erre az
eseményre, kérjük, hozzanak magukkal

mécsest vagy egy szál vörös szegfűt, melyet
az emlékműnél elhelyezhetnek.

Kiállítással és filmvetítéssel is készül az
eseményre a Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata és a helyi

Nemzetiségi Önkormányzat.

Program
17:00 Hálaadó istentisztelet a Szt. Demeter

Konstantin és Heléna Orthodox
templomban.

17:30 Koszorúzás a templom kertjében
17:45 Koszorúzás a Beloiannisz emlékműnél.
18:00 Történelmi megemlékezés, ünnepi

köszöntő. Kulturális program a beloianniszi
általános iskola és óvoda részvételével.
A budapesti Ellinizmos, a beloianniszi
Pyrgos és Triandafylla néptánc együttes
műsora.

20:00 Táncház a Taverna zenekarral.

Beloiannisz Község Görög

Nemzetiségi Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önöket

a Görög Nemzeti Ünnep

191. évfordulója alkalmából

2012. március 31-én szombaton 18 órakor a

községi Művelődési Házban tartandó ünnepségre.

Kedves Szülők!

A 2012/13-as tanévre az elsősök beíratása:
2012. hétfő: 14-17-ig

és kedd: 8-12-ig lesz
az iskola

• óvodai szakvélemény,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• lakcímkártya.
A diákigazolvány igénylésének módja ebben az
évben megváltozott, erről a beiratkozás alkal-
mával kapnak tájékoztatást.

április 2.
április 3.

gazdasági irodájában.
A beíratáshoz az alábbi dokumentumok

szükségesek:

Kósáné Hujber Katalin igazgató

A részletes programot a
későbbiekben

plakátokon, illetve
a honlapunkon
közzétesszük.

Jöjjenek el,

ünnepeljünk együtt!

biztosan mindenki hallott,
amely érvényes.

Az eltelt csapadékmentes év,
a szárazság és a szeles időszak egyaránt

veszélyessé teszi a szabadban történő
tűzgyújtást.

visszavonásig

Mindenkit arra kérünk,
a gaz és avar égetését egyelőre mellőzze,

égő cigarettát sehol ne dobjanak el!

AZ ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOMRÓL

Vigyázzunk közösen ér téke inkre!
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