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Apró lépésekkel
ugyan, de haladunk!
Kedves
beloianniszi lakók!
Örömmel tájékoztatok
mindenkit, hogy a kezdeti nehézségeket legyűrve végre komolyabb
fejlesztésről is beszámolhatunk.
Elkészült a falu központjában az új buszforduló!
Egy nagyon régen esedékes beruházást
valósítottunk meg saját forrásból, mindenféle
külső segítség nélkül. Nagyon büszkék
vagyunk rá, használják örömmel!
A válságból kifelé taposva több más pozitív
dologról is beszámolhatok: Hosszú idő után
újra lehetőség volt szúnyoggyérítés végrehajtására. Ez is saját erőből történt, mert amíg a
szomszédos településen a katasztrófavédelem
illetékes szervei irtottak, addig nekünk
magunknak kellett megoldani a problémát,
mert nem estünk bele abba a körbe, amelyben
igénybe vehették a szolgáltatást. Megrendeltük
önerőből, de már látszik, hogy további gyérítésre is szükség lesz. Ha elkerülhetetlen,
további lépéseket fogunk tenni ez ügyben.
Gondoltunk a fiatalokra és a családokra is.
Szerződést kötöttünk az Agárdi Popstrand
üzemeltetőjével, és idén ennek megfelelően a
beloianniszi lakosok fél áron látogathatják a
koncerteket, ha bemutatják a lakcímkártyájukat. Ezt a költséget is az önkormányzat
vállalta magára. Ha tehetik, használják ki a
lehetőséget!Akoncertek időpontjáról a községben kihelyezett plakátokon és a honlapunkon
találnak részleteket.

Különböző pályázatokon dolgozunk az utóbbi
időben. Vannak elnyert és folyamatban lévők
is. Az ÁMK-val együttműködve nyertük meg és
kezdtük el a megvalósítását a „Színes
Beloiannisz” pályázatnak, amelyben
29.790.000,- Ft-ot költünk el az intézményeinkben és a településünkön zajló események
megszervezésére. Örömmel tájékoztatom a
lakosságot, hogy Önkormányzatunk sikeresen
pályázott és nyert 10.000.000,- Ft-ot az
„Egészséges Beloiannisz” című pályázaton.
Ennek a megvalósítása a tervek szerint
szeptemberben kezdődik. További két
pályázatot adtunk be a településen kiépítendő
kamerarendszerre, reméljük, hogy az egyiken
nyerünk, hiszen a közelmúlt betörései is
megmutatták, mennyire szükségünk lehet erre
a biztonsági rendszerre. Végezetül a sportkörrel együttműködve beadtunk egy pályázatot
a sporttelep bekerítésére és egy új fűnyíró
traktor vásárlására.
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(folytatás az előző oldalról)
Megkezdődött egy másik komoly felújítás is, az
utak kátyúzása. A különböző minőségű utak
járhatóvá tételét mart aszfaltkátyúzással
valósítjuk meg. Tudjuk, hogy ez nem egy
végleges megoldás, de a jelenlegi
helyzetünkben erre futja, és örülünk annak,
hogy a település összes útja járhatóbbá válik.
Kérem, gondoljanak arra, hogy milyen régen
nem sikerült az utak javítására áldozni, és
vegyék figyelembe, hogy a teljes felújításhoz
jelenleg nincs fedezetünk. Terveink szerint
utcáról utcára haladva kezdjük meg a
felújításokat, de addig is járhatóvá kellett
tennünk azokat. Keressük a lehetőségeket a
végleges megoldásokra, de az látszik, hogy a
megvalósításhoz pályázati forrásokra van
szükség, amelyekhez az önrész megteremtése
sem egyszerű feladat. Amennyiben kiírnak
ilyen pályázatot, megteszünk minden tőlünk
telhetőt a siker érdekében!
Végezetül engedjék meg, hogy mindenkinek
szép nyarat kívánjak!
Papalexisz Kosztasz polgármester
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Az önkormányzati munkáról
2013. március - június
Határozatok:
• Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás – működési
változásokról, kiválásról, megszűnésről,
• Beloiannisz Közoktatásért Közalapítvány Alapító
okiratának módosításáról;
• ügyvéd megbízásáról; perbe lépésről;
• támogatásokról: AEK Beloiannisz FC, Idősek Klubja,
pusztaszabolcsi mentőállomás, Beloiannisz Község
Görög Nemzetiségi Önkormányzata, Mozgáskorlátozottak
Ercsi és Környéke Közhasznú Egyesület;
• Fejér megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulási
tagságról;
• ingatlan, Multicar értékesítéséről, értékbecslés megrendeléséről;
• jelzálogjogok törléséről;
• együttműködési megállapodás megkötése Mezőföldi
Önkéntes Ponttal;
• DRV megkereséséről, vízi közmű rendszerről, Nyilatkozat
szennyvíz beruházással kapcsolatban;
• tűz és munkavédelmi oktató megbízásával kapcsolatos
döntés;
• beszámolók elfogadása: körzeti megbízott, Gyermekjóléti
Szolgálat, 2012. évi belső ellenőrzési jelentés, Jegyzői
beszámoló;
• törvényességi felhívásról;
• a közbeszerzési tervről;
• családgondozói állásra kiírt pályázatról;
• pályázatíró cég megbízásáról
• térfigyelő rendszer kiépítése pályázatról;
• buszforduló felújításáról, útfelújításról;
• műszaki ellenőrzés megrendeléséről; árajánlat kéréséről;
Rendeletek:
• 2/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelt Beloiannisz Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról;
• 3/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet Beloiannisz
Község Önkormányzat a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (VI.5)
önkormányzati rendelet módosításáról;
• 4/2013 (V.27.) Az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013 (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
• 5/2013 (VI.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól;
• 6/2013 (VI.28.)
önkormányzati rendelet Beloiannisz
Község Önkormányzat a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (VI.5)
önkormányzati rendelet módosításáról;
• 7/2013 (VI.28.) önkormányzati rendelet a "Beloianniszért"
díj adományozásáról.

2013. július

Beloianniszi Falutükör

Május 18-án Nemzetiségi Találkozót szervezett
a Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzat.
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Mezőföldi
Önkéntes Pont
2456 Besnyő, Petőfi utca 3-5. Besnyő

KÖSZÖNJÜK BELOIANNISZ!
A Mezőföldi Önkéntes Pont ezúton fejezi ki
köszönetét annak a 43 önkéntesnek, akik a
településről 642 órában működtek eddig közre
önzetlenül, időt és fáradságot nem sajnálva azért,
hogy segítsék közösségüket, szépítsék környezetüket
vagy támogassanak rászorulókat. Reméljük, hogy a
következő fél évben is számíthatunk az
önkéntesekre! Ha Önt is érdekli az önkéntesség,
keresse irodánkat vagy Boka Erikát!
06 20 348 10 55 • boka.erika@onkentespont.hu

www.onkentespont.hu

Megjelent az Egy perc Magyarország
sorozatban a Beloianniszról készült rövidfilm,
mely a YouTube-on megtekinthető.
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Április 27-én Beloianniszban rendezték
meg a Bozsik-program fordulóját. A
szervezésért és lebonyolításért ismét
dicséret és köszönet jár az AEK
Beloiannisz tagjainak. A helyi gyerekeken kívül Adony, Iváncsa, Perkáta és
Pusztaszabolcs U7-es, U9-es és U11-es
csapatai mérkőztek.
Már másodszor rendezték meg
május 5-én a helyi önkormányzat
kezdeményezésére a görög húsvét
alkalmából hirdetett focikupát a
környék gyermekeinek, amelyen
Adony, Iváncsa, Pusztaszabolcs és
Beloiannisz utánpótlás csapatai vettek
részt. Itt mutatkoztak be a beloianniszi
óvodások is, akik először léptek
pályára: Czinege Olivér, Gakisz Theofil,
Hosszú Bence, Léstár Attila, Nap
Krisztián, Réti Hajnalka, Schönléber
Zsombor, Sziderisz Panajotisz, Varga
Levente és Vlahopulosz Dimitrisz.
Az esemény a Görög Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával és
segítségével valósult meg.
Június 8-án családi nappal zárta a
tanévet az U sport szakkör. Eredményes évet tudnak maguk mögött, 39
gyerek sportfoglalkozásait szervezik –
rendezik – tartják kézben. Az U13-as
csapat fennmaradására keressük
most közösen a megoldást.
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Gondolatok a
dohányzásról
Sajnos hazánkban a lakosság 38%-a
dohányzik, 15%-a korábban
dohányzott, de már leszokott. A WHO
tanulmánya szerint minden második
rendszeresen dohányzó egyén a
dohányzás miatt fog meghalni. A
tüdőrák halálozását tekintve Magyarország világelső, s ennek a betegségnek a 90 százaléka a dohányzás
számlájára írandó. A dohánytermék az
egyetlen legálisan kapható árucikk,
amely a gyártó előírása szerinti
használat esetén öl!
Sokan mondják, hogy a dohányzás
csak egy rossz szokás, és akaraterővel
könnyű leküzdeni. A leszokással
kísérletezők viszont már tudják, hogy a
dohányzásról nehéz leszokni.
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A napokban érkezett a jó hír, hogy
Beloiannisz nyert egy egészségmegőrző, lakossági egészségfejlesztő
pályázaton, így ennek keretében a
következő hónapokban lehetőségünk
lesz számos ezzel kapcsolatos program
lebonyolítására. Terveink között
szerepel egy dohányzásról leszoktató
csoport indítása, ahol a leszokás
elméleti és gyakorlati alapjainak
elsajátítása után rendszeres kontroll,
tanácsadás, akupunktúra segítségével szabadulhat meg káros szenvedélyétől. Amennyiben felkeltettem
érdeklődését, és komolyan gondolja,
hogy részt venne a leszoktató kurzuson,
akkor a részletekről érdeklődjön a
háziorvosi rendelőben!
Dr. Horváth István

„Egészséges Beloiannisz“

A legtöbb leszokni vágyó dohányos
többször vág neki, és átlagosan csak
4–5 kísérlet után tudja végleg letenni a
cigarettát. A kitartás meghozza az
eredményét, és leszoknak a dohányzásról. Vannak módszerek, amelyek
megkönnyíthetik a leszokást.

„Egészséges Beloiannisz” című, TÁMOP-6.1.211/1-2012-2013 jelű pályázaton Beloiannisz Község
Önkormányzata 10.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül. A projekt 100 %-os
támogatással valósul meg.
Ízelítő a 2013. szeptember 1. – 2014. augusztus 31.
között zajló programokból:
• elsősegély tanfolyam, előadások
• állapot-felmérések, szűrőprogramok, egészségnap
• sportrendezvények, túrák, kerékpáros kirándulások
• akupunktúra-klub a dohányzás leszokásáért stb.
Természetesen minderről részletes tájékoztatást
fogunk kiadni!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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AUGUSZTUSI PROGRAMOKRÓL
Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy idén
a négy napos hétvége első napján, 17-én,
szombaton délután tartjuk meg az
államalapítási és kenyérünnepet. Délután
kulturális műsor, 19 órakor ünnepély és
kenyérszentelés lesz, utána hajnalig tartó
utcabál.
A rendezvény hagyományos része lesz a
gyermek focikupa eseménye, amelyre
több település csapatait várják a sportkörösök. A kupa Beloiannisz Község
Önkormányzatának támogatásával az AEK
Beloiannisz szervezésében zajlik!
(A részletes programokról plakáton
tájékoztatjuk Önöket.)
Szeretettel várjuk majd az érdeklődőket,
vendégeket közelről és távolról egyaránt!
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A temetőtakarítás margójára
Szeretném megköszönni annak a 35
főnek, akik eljöttek a május 4-ére
szervezett temetőtakarításra. Nagyon
látványos munkát végeztünk, több
akácfa csonkot kiszedtünk, eltüntettük
a szemétkupacokat, kivágtuk az
elszáradt fákat. Jó volt látni, hogy ennyi
embernek fontos volt a cél: a temető
rendbe tétele. Kiemelem a nyugdíjas
klubot és a sportkört, akik nagy
létszámmal képviselték szervezetüket.
Köszönöm a jó hangulatú, aktív
szombat délelőttöt!
Azt szeretném hozzáfűzni az eseményhez, hogy ezt képviselőként, alpolgármesterként hirdettem meg és szerveztem. A Mezőföldi Önkéntes Pont
nem „magának dolgozik”, hanem egy

évre azt a feladatot vállaltuk, hogy
magánembereknek és civileknek
segítünk az adminisztrációban, a
regisztrációban, segítünk elkezdeni azt
a munkát, amit így hívnak: az önkéntes
munka láthatóvá tétele. Október 31éig, amíg az Önkéntes Pont működik,
továbbra is mindenben támogatjuk az
érdeklődőket, hogy a lehető
legegyszerűbben kezdhessék meg
tevékenységüket.
• Köszönöm Kocsisné Áginak és Szalai
Katinak, hogy azóta is rendszeresen
kijárnak a temetőbe a virágokat
gondozni!
• Nagyon kérem ismételten a notórius
szemetelőket, ne a temető közepén
szabaduljanak meg a hervadt
virágoktól és törött cserepektől. Ha
lehet, menjenek el a konténerig!
Köszönöm a jóérzésű látogatók
nevében is!
Boka Erika
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TE SZEDD!
Rendhagyó módon kezdődött, rendhagyó módon
folytatódik a hagyomány: 2013-ban ősszel lesz a
TeSzedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért
akciónap. Idén nem a korábban megszokott tavaszi
időszakban hirdeti meg az országos TeSzedd!
akciónapot a Vidékfejlesztési Minisztérium, a
Belügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium és az Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ), hanem őszre.

A 2013. évi TeSzedd!
Összefogás a tiszta
Magyarországért
akciónap időpontja:
szeptember 14.
Kérjük a civil szervezeteket, magánembereket,
intézményeket, szervezzünk erre a napra
nagytakarítást a faluban és környékén! Már lehet
gyűjteni a fotókat, mely területeket szükséges
nagyobb összpontosítással nekilátni. A részletekről
később plakáton tájékoztatunk mindenkit.
Boka Erika alpolgármester

„Színes Beloiannisz“
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0400
29.790.000,- Ft- vissza nem térítendő,
100 %-os támogatású pályázat.
A sikeres pályázatnak köszönhetően 7
témanapon, 6 szakkörön, 2
vetélkedősorozatban és 3 táborban
vehetnek részt a beloianniszi iskolások és
óvodások. A versenyekre környező
települések intézményeiből is érkeznek
majd gyerekek. Együttműködő
partnereink: Adony, Besnyő, Kulcs,
Iváncsa, Pusztaszabolcs és
Szabadegyháza intézményei.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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VI. Wünsch
Nosztalgia
Táncostábor
2013.
Réges-régen Wünsch László koreográfus
megálmodta, és több mint húsz éven keresztül
minden évben megszervezte, lebonyolította a
Dunamenti Táncostábor-ként megismert
rendezvényt. Miután Laci bácsi befejezte a tábor
rendezését, több mint tíz éven át tábor nélkül
maradtak a csoportok és a táncosok. 2008-ban
több merész tánccsoport szervezkedni kezdett,
és Wünsch Nosztalgia Táncostábor néven újra
életre keltették ezt a rendezvényt.
Az idei, hatodik tábort községünk fogja
megrendezni, amire július 16-21. között kerül sor.
Az ötnapos eseményen hat település
néptáncosait látjuk vendégül, akik magyar, német
és görög tánccsoportok aktív és nem aktív tagjai. A
táborban Adony, Rácalmás, Mezőfalva,
Madocsa, Harta és Szalkszentmárton táncosai
vesznek részt. Ez a rendezvény egy zártkörű
sátortábor, amit a focipályán rendezünk meg. A
tábor területén csak a belépőt megvásárolt
résztvevők tartózkodhatnak, a programokon csak
ők vehetnek részt! Ha valakit érdekel a tábor és
programjai, helyben lehet belépőjegyet vásárolni.
Lesznek nyitott események is, amiknek a főtér ad
majd helyet. Ezek a következők:
• Július 17 (szerda): 19.30-tól magyar táncház
• Július 18 (csütörtök): 19.30-tól szerb táncház
• Július 20 (szombat): 16.00-tól gálaest - a
táborozó tánccsoportok előadása - majd kb. 21
órától hajnalig tartó táncmulatság
Reméljük, hogy a nyílt programokat minél többen
meglátogatják, ezzel is növelve azok hangulatát,
színvonalát.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
Szervezők
Eddigi támogatóink: Beloiannisz Község
Önkormányzata, Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzata, Elektrologosz Bt.,
ENZSÉ Bt., Kistérségi Kapocs, Áramkör 21 Kft.
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ISKOLÁNK HÍREI
Angol verseny

Iskolánkból idén is többen részt vettek a
„TITOK” angol nyelvű levelezős versenyen,
amelyre 3. osztálytól lehetett jelentkezni.
A 3. osztályból két csapat vett részt a
hatfordulós megmérettetésen. Vanopulosz
Korina és csapata: Galanisz Filareti,
Szelényi Vanessza és Kiatipi Daphni 95,6
%-os eredménnyel a 12. helyen végzett.
Fábián Orsolya - Drábóczi Cintia páros 78,
9 %-ot ért el, ők 26.-ak lettek az országos
rangsorban.
A 4. osztályosok közül csapatversenyben
részt vettek: László Bence, Schrick
Boglárka, Futó Róbert, Fogas Cecília,
Parzinkasz Arisztotelész, Csenki Erik, ők
93,3%-os eredményt értek el és a 19.
helyen végeztek.
Kocsis Zoltán Dániel 6. osztályos tanuló 27.
helyen, Koller Mirella 8. osztályos tanuló
45.helyen végzett.
Barics Szabina 8. osztályos tanuló pedig
53. helyezett lett.
Büszkék vagyunk rájuk, amiért egész évben szorgalmasan dolgoztak, gratulálunk a
szép helyezésekhez!
A következő nyári táborokat
szervezzük a beloianniszi
gyerekeknek:
1. ÖKO-tábor - július 1-6. Abaliget
2. Tánctábor - július 8-13.
Balatonlelle
3. Kézműves tábor - július 15-20.
Balatonalmádi
4. Szivárvány kézműves tábor
július 22-27. Beloiannisz

Eredménnyel zártuk a 2012-2013-as
tanévet. 84 tanulóval kezdtünk, tanév
végére 93 fő lett a létszám. Ismétlő
vizsgát senkinek nem kell tenni. Az
iskola tanulmányi átlaga 4.0.
Első osztályban még nem kapnak
osztályzatot a tanulók, de három
tanuló minden tantárgyból kiválóan
megfelelt:
• Kocolárisz Andonisz
• Novák Nikitász
• Tunyogi Roland
Kitűnő tanulóink:
• Kosztopulosz Vangelisz 2.
• Takács Kira 2.
• Galanisz Filareti 3.
• Vanopulusz Korina 3.
• Parzinkasz Arisztotelész 3.
• Fogas Cecilia 4. osztályos tanulók
Jeles eredményt értek el:
• Egervári Nikosz 2.
• Csumarisz Boglárka 2.
• Kiatipi Daphni 3.
• Szelényi Vanessza 3.
• Schrick Boglárka 4.
• Csenki Erik 4.
• Vörös Andrea 5.
• Bodoki Fanni 7.
• Koller Mirella 8. osztályos tanulók.

A 8. osztályosok névsora (2005-2013.)
Osztályfőnök:
Fabókné Czankovits Hédi
1.Barics Szabina
2.Farkas Roland
3.Fülöp Demosztenész
4.Kariofilisz Nikosz
5.Koller Mirella
6.Lajos Dávid

7.Mestra Noémi
8.Móré Patrícia
9.Patatics Dániel
10.Szabó Nikoletta
11.Varga Máté

8.
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