
meg. De ezt valakinek finanszíroznia kell. A
képviselő-testület a 134/2013 (VIII.28.) számú
határazotában döntött arról, hogy a
szakaszolók beépítését megrendeli bruttó
1.190.348,- Ft-os áron.
A munkálatok elkezdődtek és jelenleg is
zajlanak. A szakaszolók beépítésével két
legyet ütünk egy csapásra, hiszen az esetleges
csőtöréseknél már elég csak az adott szakaszt
kikapcsolni, (egy-két utca) nem kell a teljes
falunak elszenvedni a kellemetlenségeket.
Másrészt a vezetékek átmosásával remél-
hetőleg megszűnnek a panaszok, amik a
vízminőség miatt generálódtak. A munkálatok
befejezése október végére várható, azok
folyamatáról továbbra is rendszeresen
tájékoztatjuk az érintett szakaszokon lakókat.
Bízom benne, hogy az elvégzett beruházás
után sokkal kevesebb gond jelentkezik a
vízszolgáltatás területén. Türelmüket ezúton is
megköszönjük.

Papalexisz Kosztasz
polgármester

kellemetlenséget, bosszúságot, hiszen
sokszor szünetel a vízszolgáltatás a munkájuk
során. De vajon mit is csinálnak ők? Sokan
teszik fel a kérdést. Én hozzátenném azt is,
hogy milyen forrásból?
Településünk két legnagyobb problémája közül
az egyik - az úthálózat minősége mellett - a
vízhálózatunk elhasználódott állapota. Mivel a
hálózat az Önkormányzat tulajdonában van,
ezért annak karbantartási és rekonstrukciós
költségei minket terhelnek.Az üzemeltető DRV,
a rendszer használatáért díjat fizet, amit a
hosszú évek során sajnos nem a hálózatra
fordítottak. Az egyre szaporodó vízminőségi
panaszok és a gyakori csőtörések miatti
rendszeres vízhiány miatt elkerülhetetlenné
vált, hogy a témát napirendre tűzzük.
Két fontos feladat volt, amit meg kellet
szervezni, egyrészt a hálózat átmosása sokat
segíthet a vízminőségen, másrészt teljesen
feltérképezhető ezalatt a komplett hálózat.
Előkerültek régen elfelejtett földalatti
szakaszolók, kiiktatásra kerültek olyan elemek,
amik csak az üzemzavar kockázatát növelték.
A DRV mérnökeivel egyeztetve egyértelművé
vált, hogy a mosás csak a teljes hálózat
szakaszolókkal való ellátása után valósítható

Pár szó a

vízhálózatunkról...

Kedves Lakók!
Mint már bizonyára
tapasztalhatták, telepü-
l é s ü n k ö n g y a k r a n
találkozhatnak mosta-
nában a DRV szak-
embereivel.
Okoznak nekünk sok

Kiadja: A kiadásért felel:
Szerkesztő:

Beloiannisz Község Önkormányzata - • Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika 06 20 544 75 55 • Megjelenik 500 példányban • II. évf. 3. szám • Nyilvántartási száma: 727112

2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.

Munkanapokon 7:30-15:30-ig,

csütörtökön 20:00-ig

fogadják hívásukat!

ugyfelszolgalat@drv.hu

www.drv.hu
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Az önkormányzati munkáról

2013. június - augusztus
6 testületi ülés volt az elmúlt 3 hónapban, melyeken rendeletet

nem alkotott a testület.

Határozatok:

• Beloiannisz Görög Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatról;

• A védőnői és iskola-egészségügyi ellátásról szóló társulás
megszüntetéséről; feladat átadási-átvállalási szerződés
megkötéséről;

• A fogorvosi alapellátásról, átadási-átvállalási szerződés
megkötéséről;

• a képviselő-testület 2013. évi II. félévi munkatervéről;
• 2012. éves belső ellenőrzések kapcsán készült intéz-kedési tervről

(3-szor);
• Helyi esélyegyenlőségi Program elfogadása;
• a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhí-vásáról;
• Szúnyogirtás megrendeléséről (2-szer);
• A 114/2013 (IV.16.) Korm. rendeletben meghatározott értéktár

létrehozásának lehetőségéről;
• A TÁMOP 5.3.11-13/2 sz. pályázaton való részvételről; Pályázatíró

cég megbízásáról;
• Igényfelmérésről és busz megrendeléséről az agárdi Popstrand

rendezvényére;
• ATriandafylla tánccsoport kérelméről;
• DRV Zrt. megkereséséről és ajánlatáról; szakaszolók beépítésének

megrendeléséről;
• ingatlanok értékesítéséről (4-szer);
• Aknafedlap megrendeléséről;
• ABeloianniszért Díj emlékplakett kiválasztásáról;
• Belső ellenőrzés megrendeléséről;

2013. október

• Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás megadásáról;
• Perköltség megfizetéséről;
• Pályázati hirdetmény a 182. helyrajzi számú ingatlan

értékesítéséről;
• ÁMK Művelődési Ház vizesblokkjának felújításáról;
• a Nikosz Beloiannisz ÁMK-nak nyújtott kötött célú visszatérítendő

támogatásról (2-szer);
• a TÁMOP 5.3.11-13 / 2 sz. pályázaton való részvételről;
• az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem

térítendő támogatásról;
• Értékbecslés megrendeléséről;
• Augusztus 17.-i rendezvényre tűzijáték megrendeléséről;
• Royal Borháztól megrendelésről;
• a 2013. évi féléves költségvetési beszámoló elfogadásáról;
• a 2013. éves belső ellenőrzések kapcsán készült intéz-kedési

tervről;
• Feljelentés megtételéről;
• Feljelentés megtételéről;
• Pályázati hirdetmény a 473/3, 473/4, 473/5. helyrajzi számú

ingatlanok együttesen történő értékesítéséről;
• Pályázati hirdetmény a 468/1. helyrajzi számú ingatlan

értékesítéséről;
• Dunaújváros Megyei Jogú Város megkereséséről;
• Közútkezelői hozzájárulás megadásáról;
• Utólagos beszámoló jóváhagyásáról;
• Uszoda fenntartásával kapcsolatban.

A határozatok a

linken elérhetők, illetve a hivatalban
Bíró Brigitta aljegyzőtől egyeztetett időpontban

(vagy ügyfélfogadási időben) kikérhetők.

www.beloiannisz.hu/cikkek/rendeletek--jegyzokonyvek.html

2013-ban településünk képviselő-testülete újabb díszpolgári cím adományozásáról
döntött. A díjazott, Koranisz Laokratisz, a Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzatának elnöke.
Amikor a jelenlegi testület 2010 októberében munkához látott, az első dolgok egyike,
amivel szembesültünk, az volt, hogy iskolánk gázórája nem volt a helyén - ahogyan más
intézményeké sem. A megkezdett tanév folytatását csak az áldozatos szülői
segítséggel tudtuk folytatni, de a tél előtt sürgős megoldásra volt szükség. Az elnök úr
első szóra megoldást keresett, és az általa vezetett testület 2,5 millió forintos gyors
segéllyel sietett az iskolánk segítségére. Ez az összeg az általa fel nem vett tiszteletdíja

B E L O I A N N I S Z   K Ö Z S É G   D Í S Z P O L G Á R A

volt. Ekkor indult meg a két testület között az a közös munka, aminek a vége az lett, hogy a 2012/13-as tanévben
már két tannyelvű nemzetiségi iskolaként funkcionált az iskolánk, melynek fenntartója a Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata. A jelenlegi jogszabályi környezetben kijelenthetjük, hogy Beloianniszban az iskolai
oktatás ebben a formában már nem működhetne tovább, ha ezt a változást nem hajtjuk végre. Koranisz
Laokratisz mindvégig töretlen hittel dolgozott ezért, és munkájának gyümölcseként júniusban sikeresen zártuk az
első tanévet! Két elnyert pályázatunk során mintegy 63,5 millió forintot költhettünk és költhetünk különböző
képzésekre és programokra, amikkel iskolánk versenyképességét folyamatosan erősítjük. Álljon még itt egy
beszédes adat: 2010 őszén, amikor átvettük a település vezetését, 56 gyermek járt az iskolánkba. A 2013/14-es
tanévre már 105 gyermeket írattak be a szüleik! Iskolánk megmaradt, fejlődik, ezáltal Beloiannisz jövője is
biztosított!

Köszönjük szépen Koranisz Laokratisz elnök úr!
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Beloiannisz Község Képviselőtestülete egy új díjat alapított, a Beloianniszért Díjat, amelyet minden évben
az államalapításunk ünnepén adunk át egy arra méltó embernek. Kiváló és Beloianniszért nagyon sokat
dolgozó emberek neve merült fel az előzetes egyeztetések során, nehéz döntés volt közülük egyet
kiválasztani, hiszen a képviselő-testületünk döntése értelmében minden évben csak egy embernek
adományozható a díj, hogy ezzel is az értékét növeljük.
2013-ban a Beloianniszért Díjat Boka Jánosné KárászAranka, mindenkiAranka nénije érdemelte ki!

B E L O I A N N I S Z É R T   D Í J

Koranisz Laokratisz életútja:
1948-ban Görögországban Livadotopi faluban született. A polgárháború borzalmai elől menekülőkkel együtt
1949-ben érkezett Magyarországra, családegyesítés keretében édesanyját csak 1956-ban találták meg, ekkor
került Beloianniszba. Fiatalon aktívan részt vett a település kulturális életében, tagja volt a tánccsoportnak.
Középiskolát Budapesten, az egyetemet Bulgáriában végezte filozófia és szociológia szakon. 2007-től a mai
napig a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat elnöke. A 2007-2010 között az elnöki tiszteletdíját a
Görög Kultúra Háza megvalósítására ajánlotta fel.
Támogatta Budapesten a 12 évfolyamos Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola elindítását. 2008-ban a görögök
meneküléséről, hazánkba érkezésükről készült fotókiállítást szervezett Athénban, annak emlékére, hogy
hatvan évvel ezelőtt érkeztek Magyarországra a görög polgárháború borzalmai elől. Ennek a fotókiállításnak az
anyagát átadta a Beloiannisz Nemzetiségi Önkormányzatnak, melyből állandó kiállítás nyílt.
Kezdeményezésének, állhatatos kitartó munkájának, valamint a hathatós kormányzati segítségnek
köszönhető, hogy 2012 szeptemberétől a községünkben működő általános iskola fenntartója a MGOÖ. Ezzel
megkezdte működését elsőként, egyedülállóan Fejér megyében, Magyarországon és Európában is, a Nikosz
Beloiannisz görög két tannyelvű nemzetiségi óvoda és iskola.
Magyarországon a görög nemzetiség nagyon fiatal, 60-65 éves. A görög nemzetiség gyorsan asszimilálódik,
ezért van szükség olyan elhivatott emberre, aki hazájának Magyarországot vallja, de a nemzetiségéről nem
feledkezik meg. Mindent megtesz azért, hogy gyökereinek kultúráját, hagyományait ne feledjék. A felnövekvő
nemzedék megismerje a múltat, azokat a körülményeket, ahogy az elődeik Magyarországra kerültek, legyen a
görög kultúrának otthona, és legyen iskola, ahol a görög anyanyelvet tanulja és ápolja.
Ilyen elhivatott ember Koranisz Laokratisz, aki mától Beloiannisz Díszpolgára!

Boka Jánosné, született KárászArankaAnna
Beloiannisz, Paparigász 42/Aszám alatti lakos.
Tanítóképzőt végzett Esztergomban, 1961-ben kapta meg az oklevelét.
Egy évig Soponyán tanított, majd, 1961 szeptemberében Beloianniszba helyezték, azóta
itt él.
Pályakezdő tanítónőként gyerekek sokaságát tanította. Amikor ide került, számtalan
tanítványa még nem tudott magyarul. A mai napig emlegetik volt tanítványai, kollégái az
iskolában töltött közel 4 évtizedét. Alsós tanítóként kezdett, a 70-es években igazgató-
helyettes lett, és felsősöket tanított azután. Biológiát, rajzot, technikát oktatott. 1978-tól lett az iskola
igazgatója, 1987-ig volt ebben a beosztásban. Utána nyugdíjazásáig napközis nevelő volt.
Évtizedekig fűződött a neve a vöröskereszt szervezetéhez, aktivistákat szervezett, tanfolyamokat tartott,
táboroztatott sok éven keresztül. Ezért a munkájáért a Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta meg.
Tanítványok sokaságával szerettette meg a kézműveskedést, a mai napig sokat alkot.
Összeállította Beloiannisz községi krónikáját, legalább 2 évi munkája van benne - ami sajnos nyomtalanul
eltűnt... Az ő idejében készült el a sport udvar és a művelődési házban a tornaterem, akkor alakult
intézményi átszervezéssel az ÁMK.
Az iskolában 1961. szeptember 1-jétől 1996. április 1-jéig tanított. A közelmúltban Arany oklevéllel
jutalmazták!

Aranka néni, köszönjük szépen az áldozatos munkáját!
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AUGUSZTUS 17. – FALUNAPI VISSZATEKINTŐ

2013 augusztusában pályázati és önkormányzati forrásból szerveztük meg a
szokásos népünnepélyünket. A délelőtti gyermek focikupától kezdve a délutáni-
esti kulturális programon át a hajnalig tartó utcabálig minden eseményre
rengetegen voltak kíváncsiak. Tömve volt a tér nézőkkel, táncolókkal, még az
időjárás is kedvezett nekünk, mert pont elmúlt a nagy forróság szombatra. Sok év
kihagyás után ismét tűzijáték is volt a résztvevők nagy örömére, és a
vendéglátásra, a kínálatra sem lehetett panasz.
A pályázati forrásunk 1.367.480 Ft volt, az önkormányzat pedig 500.000 Ft-ot
fordított a kiadásokra. A rendezvény lebonyolításában sokat segített a Pyrgos
tánccsoport, amely az együttműködés keretében így támogatást is kapott.
Minden helyi résztvevőnek köszönjük a közreműködést:
• az AEK Beloiannisznak a délelőtti foci kupa megszervezését és példás

lebonyolítását,
• a nyugdíjas klubnak a vendéglátást,
• a Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak a rendezés, előkészítés feladatait,
• a Triandafylla és a Pyrgos csoportjainak a szereplést.

Örömünkre szolgált, hogy meghívhattuk a méltán neves székesfehérvári Alba
Regia tánccsoportot és a dunaújvárosi Vasas együttest. Visszatérő vendég
fellépők a budapesti Ilios görög és az ercsi Zorica szerb tánccsoport, és a helyi
iskolások versenytánca is tetszést aratott. A görögországi Dráma megye
Prosotsanis településéről tánccsoportjuk és zenekaruk érkezett, a küldöttségüket
Aggelos Lisselis polgármester úr vezette. Minden résztvevő hozzájárult ahhoz,
hogy a maximálisat hozzuk ki ebből az ünnepből és a rendezvényből, amelyet
ezúton is köszönünk valamennyiüknek.
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Agörög külügyminiszter-helyettes látogatása

Október 2-án délben Kyriakos Gerontopoulos, Görög-
ország határon túli görögökért felelős külügyminiszter-
helyettese érkezett Beloianniszba. Látogatására elkísérte őt
a görög nagykövet, Dimitris Giannakakis és Joannis
Stamateikos, a követség első titkára.

K é p v i s e l ő i
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Három éve egy lyukas garasban sem
fogadtam volna, hogy 2013 nyarán a
beloianniszi önkormányzat beruházáson és
fejlesztésen fog dolgozni. És lám, így lett!
A buszforduló térkövezése végre azt a fel-
adatot adta a testületnek, és azt az eredményt
a falu lakóinak, amit igazán szerettünk volna
(azt hiszem) mindannyian. Aztán ott a kátyúzás,
ami nyilván nem végleges megoldás, de
minden utcában lehet közlekedni bizton-
sággal, ami nagyon fontos előrelépés.
Évek óta először megengedhette a képviselő-
testület a szúnyoggyérítést, ami szintén a
mindennapi éltünket tette kényelmesebbé,
elviselhetővé. A katasztrófavédelem szúnyog-
irtása Beloianniszra nem terjedt ki az árvízi
szúnyoginvázió idején. Amint szükségesnek
láttuk, rögtön intézkedett a testület, hogy
önerőből földi és légi gyérítést rendeljünk, sőt,
mivel szükségessé vált, ezt megismételtük pár
héttel később is. Azt is elhatároztuk, ha kelleni
fog, akár harmadszor is megtesszük, de erre
már nem került sor.

Kedves Beloiannisziak! Az előttünk álló
időszakban reményeink szerint két beruházásra
fogunk tudni pénzt fordítani. Ötleteink, terveink
vannak bőven, abban nincs hiba, figyeljük a
pályázatokat is, hogy minél elérhetőbbé váljon
a megvalósítás. Arra az elhatározásra jutottunk,
hogy a fejlesztésről véleményt kérünk a falu
lakóitól. A pontos kivitelezést még nem
döntöttük el, de valószínű, hogy minden
háztartásba eljuttatunk egy-egy kérdőívet,
amelyen fontossági sorrendet állapíthatnak
meg, Önök szerint mi az, amit jó lenne
megvalósítani. A képviselő-testület a döntés,
illetve a változtatás jogát természetesen
magáénak érzi, de szívesen meghallgatjuk, a
falu lakói mit szeretnének. Azt kérjük Önöktől,
hogy ha megkapják az értesítést, kellő
komolysággal lássanak a feladathoz, lehetőleg
minden család töltse ki a lapot, és juttassák
vissza a hivatalba!

Végül hadd köszönjem meg annak a 31 főnek
az aktivitását, akik a szakadó eső ellenére jöttek
a TE SZEDD! akció napján szeptember közepén.
Jó érzéssel nyugtázhatjuk: egyre kevesebb zsák
telik meg az ilyen szemétszedős napokon!
Köszönöm még egyszer mindenkinek a
részvételt!

Boka Erika alpolgármester

2013. október

Papalexisz Kosztasz, Beloiannisz polgármestere fogadta a delegációt, melynek során megtekintették az 1996-ban
felszentelt ortodox templomot, a község és a magyarországi görögség történetét bemutató fotókiállítást,
ellátogattak a könyvtárba és az általános iskolába. Ezután családias találkozón beszélgetett a miniszter úr és
kísérete görög származású beloianniszi lakosokkal, akik a községháza tanácstermében vártak honfitársukra. A
köszöntőben elhangzott, mennyire fontos mindkét részről a kapcsolattartás, milyen jó, hogy a görög nyelv és
kultúra élő tudott maradni 6 évtized után is. Ehhez nagyban hozzájárul, hogy Görögország segíti a Beloianniszban
működő iskolát anyanyelvi tanárokkal. A miniszter úr nagy sportrajongó, örömmel hallotta, hogy milyen jelentős a
sportélet a faluban. Közel három órás programja végén kilátogatott a futballpályára is, és kezdeményezte kapcsolat
kialakítását a helyi focicsapattal. Búcsúzva elmondta a miniszter úr, hogy pártok jönnek, mennek, önkormányzatok
változnak – ami marad, az a szeretet, az egymáshoz fűződő kapcsolatok.
A diplomata magyarországi útjának célja a Parlamentben rendezett konferencia látogatása volt, ezt bővítette a
Magyarországon élő görögökkel szervezett találkozóival. Itt tartózkodása alatt ellátogatott az ELTE BTK újgörög
szakára is, egy délutánt pedig Budapesten a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának tisztviselőivel
töltött.

Boka Erika alpolgármester



Nagy örömmel és boldogan tekintünk vissza a júliusban
településünkön megrendezett táncos-táborra.
Örömünket fokozza a rengetek pozitív visszajelzés
mind a tábor résztvevői, mind a község lakói köréből.
Elismerő nyilatkozatokat kaptunk a csoportok
vezetőitől, fenntartóiktól. Mindenesetre ez a tábor nem
jöhetett volna létre összefogás és pozitív hozzáállás
nélkül! Ezért köszönet illet mindenkit, aki munkájával,
j e l e n l é t é v e l h o z z á j á r u l t a t á b o r s i k e r e s
lebonyolításához.
Szeretnénk a szervezők és a tábor lakói nevében
köszönetet mondani településünk lakóinak, akik
segítettek, bátorítottak, elviselték éjszakáinkat,
megjelenésükkel emelték a tábor és programjai
színvonalát, hangulatát.
Végül köszönetet mondunk támogatóinknak, akik
munkájukkal és/vagy anyagi hozzájárulással segítették
a tábor megszervezését, lebonyolítását.
TÁMOGATÓINK: Beloiannisz Község Önkormányzata;
Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzat;
Nyugdíjas Klub; Triandafylla tánckar; Elektrologosz Bt;
Enzsé Bt; Filachi-transz Kft; Baki-transz Kft; MOL
Szakszervezet; Áramkör 21 Kft; Pepi-ker Bt;
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt; ÁMK; Márványos Együttes;
Zorica Táncegyüttes; Taverna zenekar; Kistérségi
Kapocs; AEK Beloiannisz; Varga Attila; Farcala
Johanna; Dimanovszka Mahi; ifj. Fazekas Imre; Domján
Kosztasz; Rofcsasz Dimitrisz; Zsivkov Gábor és Tibor;
Prekop László és Tamás; Boka Erika; Vlahopulosz
Ziszisz; és mindazok, akik a falutúra segítői voltak.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Az önkormányzat nevében ezen a fórumon is
szeretném megköszönni a fáradhatatlan szervezést, a
gazdag programokat, a remek hangulatot! Igazán
mindent megtettetek azért, hogy nagyon jó hírét vigyék
falunknak mindazok, akik akár egy-egy napon vagy
estén, akár egész héten élvezték a tábori életet.

Darida-Mutafisz
Viktória, Fülöpné Kipru Miranda, Kiatipiszné Nikolau
Efdokia, Hankó György és KiatipiszAnasztaszisz.

KiatipiszAnasztaszisz

Boka Erika alpolgármester

Kedves Szervezők!

Gratulálunk a sikeres munkátokhoz:
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VI. Wünsch
Nosztalgia

Táncostábor
2013.

Október 2-án voltak a 2005/2006-os
korosztály kis focistái a rácalmási

diákolimpián.

Ráckeresztúr, Baracska, Pusztaszabolcs,
Rácalmás, Mezőfalva, Adony csapatával
„bántak el” a focisták.
Nagy büszkeség volt edzőnek, szülőknek
egyaránt azt hallani, hogy mindenki arról
beszélt, milyen ügyesek és szervezettek a
beloianniszi gyerekek!
A Bozsik aktuális fordulójában az U9-es
csapat hozott hasonlón eredményt:
Adony, Pusztaszabolcs, Iváncsa és Kulcs
csapatait győzték le szintén veretlenül.
További ilyen jó eredményeket kívánunk a
gyerekeknek és az edzőjüknek, az őket
támogató szülőknek és az önkormány-
zatnak!
Közben megérkezett a 200 db baseball
sapka Gregus Zsuzsi és Szinatkasz Alekosz
Csipi ajándéka, amiket a Bozsikon végzett
munkákért kaptunk tőlük. Itt is szeretnénk
ezt mégegyszer megköszönni!

Ruzsás László

VERETLENEK VOLTAK!!!

Hat meccsből hatszor győztek!

2013. október
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Tanévnyitó
2013. szeptember 1-jén, egy napsütéses vasárnap
délután zajlott a Nikosz Beloiannisz Általános Iskola
2013-2014-es tanévnyitója. Az ünneplőbe öltözött
gyerekek, szülők, tanárok, a meghívott vendégek a falu
főterén várták az új tanév kezdetét, mely hagyományosan
az első osztályosok bevonulásával kezdődött. A gyerekek
versei után az intézmény fenntartójának képviseletében
Koranisz Laokratisz, a Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzatának elnöke, illetve Papalexisz Kosztasz,
Beloiannisz polgármestere, majd a Görögországból
meghívott vendégek polgármestere is köszöntötte az
egybegyűlteket. Az iskola leköszönő igazgatónője,
Kósáné Hujber Katalin megköszönte az itt eltöltött éveket
a kollégáknak, a falunak, majd átadta az iskola kendőjét
az újonnan megválasztott igazgatónőnek, Vengrinyák
Editnek, aki beszédében méltatta az iskola eddig elért
eredményeit, és ismertette elképzeléseit az iskola jövőjét
illetően. Ezután Kalota József, a Konstantinápolyi
patriarchatus protopresbitere áldása következett. Az
ünnepség a görögországi vendégek műsorával zárult.
Vendégeink Dráma megyéből, Kalos Argos településről
érkeztek. Előbb az Apollon táncegyüttes mutatta be
műsorát, majd a filharmonikus zenekar műsorával zárult a
tanévnyitó. A görögországi vendégek ajándékokkal
(füzetekkel, írószerekkel, görög nyelvű könyvekkel)
kedveskedtek az iskola tanulóinak.

Hulladékgyűjtés
Az utóbbi évekhez hasonlóan, az idén is ellepték a
település házait a papírhulladékot és műanyag palackot
gyűjtő gyerekek. Családtagok, rokonok, barátok siettek a
segítségükre, hiszen ez nemcsak hasznos környezet-
védelmi akció, hanem verseny is volt az iskolai osztályok
között.Agyerekek összesen több mint 6000 kg hulladékot
gyűjtöttek össze, a legtöbbet a 4. osztály, őket követték az
óvodások. Minden gyereknek köszönet a szorgalmas
munkájáért, amellyel hozzájárult a falu tisztaságához.

Tanévkezdés a Nikosz Beloiannisz Általános Iskolában

2013. október

A zene és a mese világnapja
Iskolánk október 1-jén ünnepelte a zene és a mese
világnapját. Ennek alkalmából meghívtuk a Márványos
zenekart, akik hangszeres bemutatót tartottak a magyar
népzenei hangszerekből az intézmény könyvtárában. A
gyerekek élvezettel hallgatták a különféle fúvós
hangszereket az okarinától a kavalon és a klarinéton át a
pánsípig, a pengetős hangszerek családjába tartozó
tamburákat, az ütős hangszereket és a cimbalmot. A
koncert és bemutató után ki is próbálhatták azokat.

Iskolánk október 3-án csütörtök reggel, az első tanórában
emlékezett meg az aradi vértanúkról. Tánczos Krisztina
tanárnő vezetésével az 5. és 6. osztályosok versekkel és
dalokkal fűszerezett, dramatizált előadást mutattak be a
művelődési ház színpadán. Gratulálunk a gyerekeknek és
a tanárnőnek is a színvonalas műsorhoz.

Aradi vértanúk ünnepe

2013. október 6-án a HonTravel
szervezésében Monoron tartották meg a

elnevezésű találkozót, ahol számos
színvonalas előadó művésszel, művészeti

csoporttal együtt versengve sikeresen

A középdöntőt
Harkányban rendezik 2013. november

10-én. Szorgalmas felkészülést és további
sikereket kívánunk a döntőbe jutáshoz!

Népek Tánca - Népek Zenéje

betáncolta magát a középdöntőbe a
beloianniszi Triandafylla (Rózsák)
néptánc együttes.
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Már röviden hírt adtunk arról, hogy a számú pályázatunk sikeres volt, így a pályázat keretében
10.000.000 Ft-ot költünk egészség-megőrző programokra az elkövetkező 12 hónapban. Pontosabban már csak 11, mert első
eseményünk, a biciklitúra már megvolt a szeptemberi jó időben.
Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a programokon, bízunk abban, hogy mindenki talál a kedvének megfelelőt.

lesz, amikor a stressz-kezelésről hallhatunk praktikákat, kipróbálhatunk bevált technikákat, szó
lesz az egészséges táplálkozásról, a testmozgás fontosságáról. (november, január, március és május hónapokban)

amelynek keretében a résztvevők testük állapotáról kapnak képet. ( pénteken
az első, aztán márciusban és júliusban, illetve az augusztusi egészségnap keretében.) Jelentkezni dr. Horváth Istvánnál vagy a
rendelőben Zsuzsánál lehet.

tavasszal és nyáron.
amelyre 10-10 fő jelentkezését várjuk. Ennek során gyakorlati

oktatásban részesülnek a jelenlévők. Egy-egy tanfolyam 5 foglalkozásból áll,
a másik majd februárban indul.

is szervezünk azoknak a jelentkezőknek, akiknek megfordult a fejében, hogy jó lenne
abbahagyni… Akupunktúrás segítséget kapnak, illetve tapasztalatcserére, ötletbörzére is lehetőségük lesz. Erre is 10 fő
jelentkezését várjuk. (Természetesen nem dől össze a világ, ha valakinek mégsem sikerül leszokni a cigiről, de legalább
megpróbálják…) Jelentkezni háziorvosunknál, dr. Horváth Istvánnál lehet!
Tavasszal egy másik ami az a mediterrán konyha előnyeivel, az étkezési
szokások helyes irányba tereléséről szól.

is lesznek a program keretében: a görög húsvéthoz és az augusztus 20-ához kapcsolódó térségi focikupa
gyerekeknek.

is tartunk majd: majális és május végén gyereknapi, júniusban óvodás és focis családi napot.
Minden hónapra jutnak rendezvények, melyekre kisebb-nagyobb létszámban várjuk az érdeklődőket. Már most lehet jelezni, ki
melyik eseményen venne részt szívesen! Minden alkalommal plakáton és az interneten fogjuk értesíteni a falu lakosságát. Mind

mind a Facebookon közzé tesszük a közelgő programokat, és természetesen hírt adunk a Beloianniszi
Falutükörben is mindenről.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő hónapok rendezvényeire is!
Az október 25-iki állapot-felmérésen személyre szabottan ezek közül állítja össze dr. Horváth István háziorvos a szűrés
területeit: • vérnyomás-, vércukormérés • testsúly és magasságmérés • BMI index, testzsírmérés • szájüregi rákszűrés •

pajzsmirigy-szűrés • gerincferdülés, lúdtalp ellenőrzés • dopler érvizsgálat.
Vizsgálatra előzetes bejelentkezés a háziorvosi rendelőben:

Akiknél eltérés tapasztalható, időpont egyeztetéssel a háziorvosi rendelésen terápiás javaslatot kapnak.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213-as

4 alkalommal tartunk előadást,

3 alkalommal lesz szűrőprogram, Október 25-én,

Még egy kerékpártúrát és 2 gyalogtúrát szervezünk,
2 alkalommal indítunk elsősegélynyújtó tanfolyamot,

október 28-tól két hetente hétfőn 17:30-18:30
között,
Dohányzásról leszoktató klubot

klubot is indítunk, egészséges táplálkozással,

Sportversenyek

Vetélkedőket

Beloiannisz honlapján,

Kedves Falubeliek! Egészségre föl!

Tel. 06-25-898-071

Aprogramok mindegyikén ingyenesen vehetnek részt a jelentkezők!

Beloiannisz Község Önkormányzata

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213
„Egészséges Beloiannisz”

Őszi ünnepeink:
Október 22-én,

Jöjjenek el, emlékezzünk együtt!

november 9-én,

kedden délután a hivatal
előtt koszorúzással, majd a művelődési

házban ünnepéllyel emlékezünk a magyar
nemzeti ünnepre.

A görög nemzeti ünnepet
szombaton tartjuk meg. A budapesti

rendezvény 26-án lesz, Beloianniszban rá
két hétre lesz a rendezvény.

Tisztelettel meghívjuk és szeretettel várjuk
községünk lakóit mind a két eseményre!

Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő
A megye állandó nyugdíjas lakosainak a fürdő a

most különösen kedvezményes áron
nyújtja. 2013. október 1-jétől 2014. február 28-ig, 60 kezelés igénylése
esetén (medencefürdő + 3 kezelés/nap 3 hetes kúra esetén), a 19.000
Ft – 21.000 Ft önrész helyett biztosítjuk

a balneoterápiás gyógykezeléseinket a megyebeli települések
nyugdíjasai számára, lehetőséget adva arra, hogy mindenki

eljuthasson a csodálatos létesítménybe.
Felajánlásunk célja, hogy hozzájáruljunk többek között a beloianniszi
lakosok ilyen jellegű regenerálódásához, pihenéséhez, nem utolsó
sorban egészségmegőrzéséhez (az akciót kizárólag lakcímkártya

bemutatásával igényelhetik vendégeink).
Bővebb információkhoz juthatnak a honlapon.

regeneráló, TB által
finanszírozott gyógykezeléseit

10.000 Ft-ért (167 Ft/kezelés)

www.agarditermal.hu

(medencefürdő, iszapkezelés,
gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs, szénsavfürdő, súlyfürdő,
víz alatti csoportos gyógytorna)
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