
a közösségi termet sem. Gyönyörűen felújítva
használhatjuk a jövőben. Ezt a projektet
részben pályázati, részben saját forrásból
finanszíroztuk.
Sikeresen pályáztunk a helyi Sportkörrel
karöltve, és így egyrészt vásároltunk egy
vadonatúj, nagy teljesítményű fűgyűjtős
traktort, amivel a sportpálya területét lehet
rendben tartani, másrészt sikerült a pálya
területét kerítéssel bekeríteni. Büszkék
vagyunk a végeredményre, mert akár városok
is megirigyelhetik a létesítményünket, amit
rengeteg munkával és pénzbefektetéssel
varázsolják gyönyörűvé az ott tevékenykedő
emberek. Ezt a kivitelezést teljes egészében
pályázati pénzből valósítottuk meg.
A művelődési ház tér felőli oldala az idők
folyamán felújításra szorult. Megkopott a
festése, a vízelvezető rendszerét megrongál-
ták, ezáltal a fala is tönkrement, a világítótestek
elavultak. A bejárat lépcsőjének burkolata
tönkrement, elhasználódott. Testületünk
döntött ezeknek a hibáknak a kijavításáról, hisz
nyáron a rendezvényeink színvonalas megtar-
tása méltó körülményeket kíván.

Egyszerre több kivitelezést is szervezni,
felügyelni, megvalósítani vállalati vezetőként
napi munkám volt. Beloiannisz polgár-
mestereként most van módomban gyakorolni.
Rengeteg bosszúság, adóssá törlesztés,
spórolás, napi likviditási problémák - ezek
jellemezték a hétköznapjainkat. Valóságos
felüdülés ezek után, amikor a településünk
fejlesztésével foglalatoskodhatunk. Az meg,
hogy párhuzamosan több területen is előre
léphetünk, csak hab a tortán. De lássuk csak,
minek is örülünk ennyire?
Polgármesteri hivatalunk bejárata megszépült,
akadálymentessé vált, így mozgáskorlátozott
lakóink is gond nélkül intézhetik napi ügyeiket.
A választások zavartalan megtartásának egyik
feltétele volt, hogy akadálymentesített
helyiséget kellett biztosítanunk, aminek így
meg tudtunk felelni. A beruházást saját
forrásból valósítottuk meg.
Önkormányzatunknak kötelezően ellátandó
feladata a házi segítségnyújtás és a szociális
étkeztetés biztosítása. A működési engedély
kiadásának feltételeként az idősek klubjában
lévő konyhát teljes egészében fel kellett újítani,
a berendezéseit lecserélni. Ehhez kapcso-
lódóan a mellékhelységeket és a teljes
vizesblokkot is korszerűsítettük, nem hagyva ki

Épülünk, szépülünk!

Eljött ez az időszak is,
amit már nagyon vártunk
a képviselőtársaimmal
együtt. Kicsit furcsa is volt
az érzés, megvallom,
polgármesterként pedig
még ismeretlen is.

Kiadja: A kiadásért felel:
Szerkesztő:
Beloiannisz Község Önkormányzata - • Papalexisz Kosztasz polgármester

Boka Erika 06 20 544 75 55 • Megjelenik 500 példányban • III. évf. 1. szám • Nyilvántartási száma: 727112
2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.
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Ezeknek a felújításoknak az anyagköltségét
önkormányzatunk saját forrásból fedezi, míg a
munkadíj nem kerül pénzbe, hiszen többen is
felajánlották segítségüket, és így társadalmi
munkában készül el. Itt kell még elmondanom,
hogy a művelődési ház vizesblokkjához is
hozzányúltunk, mert szeretnénk megszüntetni
a sokszor előforduló kellemetlen szagokat, ami
gyakori, ha nagy létszámú eseményeket
szervezünk. Ennek a problémának a megol-
dása lépcsőzetes, kizárásos alapon készül,
ezért több időt is igénybe vehet.
Folytatnám egy nagyon jó hírrel, testületünk
döntött, és már a szerződést is aláírtuk a
játszóterünk felújításával kapcsolatban. A
kivitelezés májusban kezdődik, és reményeink
szerint már idén nyáron birtokba vehetik a
gyerekek és szüleik. A beruházás teljes
összegét saját forrásból finanszírozzuk, és úgy
terveztük meg, hogy a jövőben, amennyiben az
anyagi lehetőségeink megengedik, tovább
bővíthető legyen a terület. Reméljük, hogy sok
örömüket lelik majd benne.
Az utakról is tegyünk említést. Tavaly elvé-
geztük az egész falu területén a kátyúzást mart
aszfalttal. Az utak járhatóvá váltak, minőségi
javulást értünk el. Azt tudtuk, hogy végleges

Az önkormányzati munkáról

2013. december - 2014. április
Az alábbi rendeleteket és határozatokat alkotta képviselő-

testületünk:

Határozatok:

Rendeletek:

• 11/2013.(XII.31.) önkormányzati rendeletét szociális igazgatásról
és a szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról;

• 1/2014 (II.06.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról,

• 2/2014 (II.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről;
• 3/2014 (II.26.) önkormányzati rendelet Beloiannisz Község

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról.

• a 2013. évi III. negyedéves költségvetési beszámoló elfogadásáról;
• a 2014. évi költségvetési koncepcióról;

• a képviselő-testület 2014. évi I. félévi munkatervéről;
• az Önkormányzat és szervei 2014. évre vonatkozó belső

ellenőrzéséi tervéről,
• a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadásáról;
• Pályázati hirdetmény a 473/3, 473/4, 473/5. helyrajzi számú

ingatlanok együttesen történő értékesítéséről;
• A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési

Szabályzatáról;
• a családgondozói állásra kiírt pályázatról;
• ABesnyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről;
• a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról; a

nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjairól;
• játszótér-építés árajánlatainak beszerzéséréről;
• a szociális konyha vizesblokkjának felújításáról.

A rendeletek, határozatok a

linken elérhetők, illetve a hivatalban
Bíró Brigitta aljegyzőtől egyeztetett időpontban

(vagy ügyfélfogadási időben) kikérhetők.

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

megoldásnak ez nem felel meg, de a
lehetőségeink ezt engedik meg jelenleg. Az
már látszik, hogy idén is meg kell ismételni a
kátyúzást, de már jóval kevesebb területet kell
javítani. Amíg nem tudunk pályázat keretében
nagyobb összeget fordítani az utakra, addig
igyekszünk legalább szinten tartani és
járhatóvá tenni azokat.
Végezetül arra kérem Önöket, hogy értéke-
inkre vigyázzunk, figyeljünk oda, hiszen nincs
szomorúbb látvány annál, amikor egy szép
létesítményünk rongálás áldozatává válik.
Bízom benne, hogy fejlesztéseink hosszú ideig
szolgálnak minket, és a jövőben a forrásainkat
újabbakra tudjuk fordítani, nem pedig a
meglévőek javítására.

Papalexisz Kosztasz
polgármester
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Hívatlan „vendég” a hivatalban…

2014. február 21-én, pénteken reggel
döbbenten vettük észre, hogy az előző
éjszaka valaki betört a hivatal épületébe.
Azonnal értesítettük a rendőrséget, akik
rögtön megjelentek és nekiálltak a
nyomozásnak. Nyomkövető kutyát is
hoztak, de sajnos elveszítette a
szagnyomot. A helyszínelő bizottság több
nyomot is rögzített, köztük DNS nyomokat
is. A nyomozás jelenleg is folyik, reméljük
sikerrel zárul. A nap folyamán, miután
rögzítették a nyomokat, feltérképeztük a
károkat is. A páncélszekrényt megron-
gálva eltűnt az önkormányzat házipénz-
tára, amiben nagyságrendileg 160.000,- Ft
volt. Feltörték a Görög Nemzetiségi
Önkormányzat házipénztárát is, ahonnan
nagyjából 50.000,- Ft tűnt el. Az anyagi
kárnál nagyobb az eszmei, hiszen egy
olyan épületbe törtek be, amit előzetesen a
többség támadhatatlannak ítélt.
Tévedtünk, és tanulva a hibánkból, a
testület riasztó beszereléséről döntött. Ez
további 265.000,- Ft-ba kerül, amit szintén
költhettünk volna másra az ellopott
pénzzel együtt. Visszatérve egy gondolat
erejéig az elkövetőre, az látszik, hogy vagy
helyi ember volt, vagy nagyon jól
kiokosított, mert nagyon tudta a „járást”.
Egy biztos csak, hogy nem Robin Hood
volt, mert Ő sosem lopott a szegényektől…

Papalexisz Kosztasz
polgármester

VÁLASZTÁS 2014.: Mit tegyen a papírral,
amit hozott a posta?

www.valasztas.hu
www.magyarorszag.hu

Nemcsak a tavaszi országgyűlési, hanem az
őszi nemzetiségi önkormányzati választásokra
is kérhetik a regisztrációjukat azok, akik a
Nemzeti Választási Iroda (NVI) által kipostázott
nyomtatványt kitöltik. E nyomtatványon lehet
letiltani a kampánycélú adatkezelést. A
regisztráció a 13 elismert nemzetiség egyi-
kének névjegyzékében vételéről szól. A
nemzetiséghez tartózásról szóló nyilatkozat
bármikor visszavonható, és a kérelmet később
is bármikor be lehet nyújtani. Aki azonban egy
adott választáson élni akar a nemzetiségi
választójogával, legkésőbb az adott választás
előtt 16 nappal nyújthatja be kérelmét. Az
önkormányzati választásokon, aki regisztrálja
magát mind a két önkormányzatra szavazhat (a
helyi önkormányzat képviselőire és polgármes-
terére, valamint a megjelölt helyi nemzetiségi
önkormányzatra is). Nemcsak választhat,
hanem választható is. A fenti jogok feltétele,
hogy a regisztrációs kérelemnek a választás
napja előtt 16 nappal megérkezzen a helyi
önkormányzat jegyzőjéhez. Ha bárki valami-
lyen oknál fogva eddig nem regisztrálta magát,
de szeretne a helyi nemzetiségi önkormány-
zatoknál szavazni vagy azon jelöltként indulni,
csak egyre kell odafigyelnie, hogy a választási
nap előtt 16 nappal ezt tegye meg!Anyilatkozat
fénymásolható a vagy a

oldalakon megtalál-
ható - itt online is kitölthető.

Vlahopulosz Ziszisz

2014. május
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
A Gyermekjóléti Szolgálat keretében Vass
Erika családgondozó egyéb elfoglaltsága
miatt nem tudta tovább ellátni feladatát,
ezért közös megegyezéssel távozott az
Önkormányzattól. Helyére

került. A családgondozót
kedden délelőtt 7:30 - 11:30 között tudják az
ügyfelek elérni a Hivatalban.
Czeilinger Tiborné nyugdíjazása miatt új
ügysegéd fog a Hivatalban dolgozni.

ügyfélfogadása
hétfőnként 8:30 és 11:30 között lesz!

Gáspárné
Boácz Margit

Kurné Tibold Erika

(Május 19-én szabadság miatt az ügyfél-
fogadás elmarad! Ezen időpontban
ügyintézést a legközelebbi kirendeltségen
vagy a hivatal dunaújvárosi székhelyén vé-
gezhetnek. Amennyiben a személyes meg-
jelenésük nem lehetséges, úgy postai úton
is eljuttathatják kérelmeiket vagy egyéb
panaszaikat, észrevételeiket a járási hiva-
talba (2400 Dunaújváros Városháza tér 2.).

A szociális szolgáltatásokról
Régóta elmaradt, kötelezően ellátandó feladata
az önkormányzatnak a
valamint a

biztosítása. 2014-ben ezen hiányossá-
gunkat is megszüntettük, eljutott oda az
önkormányzat, hogy működési engedélyt kért
erre a területre. A működési engedély szerint
2014. május 1-jétől nyújthatja az önkor-
mányzat ezeket az ellátásokat. A házi
segítségnyújtás tekintetében a maximálisan
ellátható létszám Az ellátásokkal
kapcsolatban bővebb információt kaphatnak a
Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Bíró Brigitta
aljegyző

szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtási szolgálta-

tások

5 fő.

Tájékoztató szelektív

hulladékgyűjtésről

2014 tavaszától bevezette a Vertikál Zrt. a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést. Önnek csak annyit kell tennie,
hogy a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható
hulladékokat kihelyezi a gyűjtési
útmutatóban leírt módon, a hulladékgyűjtési naptárban
szereplő napokon az ingatlan elé.

A szelektív házhoz menő szolgáltatásunk szállítási napjai
egybeesnek a kommunális hulladékgyűjtési napokkal, de
a tevékenységet külön gépkocsival végezzük, tehát

szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé
úgy, hogy a közúti forgalmat ne zavarja.

(kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér
újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet,
telefonkönyv)

(színes és víztiszta PET
jelzésű palack, kupak - pl. üdítős, ásványvizes -,
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai - pl. samponos,
öblítős, mosogatószeres -, reklámszatyor, nylonzacskó,
csomagolófólia, fólia - zsugor és strech -, joghurtos,
tejfölös és margarinos dobozok)

- fűkaszálék, lomb,
kerti gyomok -

ágnyesedék -

(papír és műanyag)

reggel 6 óráig

PAPÍR - Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva,
kötegelve

MŰANYAG - Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra
taposva, áttetsző zsákban

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK
gyűjtési módja: áttetsző zsákban,

tisztán és egyéb hulladék nélkül
gyűjtési módja: max. 70 cm-es

hosszúságúra darabolva, kötegekbe összekötve

május 12., június 16., július
14., augusztus 11., szeptember 8., október 13.,
november 10.

május 23., június 6. és
27., július 25., augusztus 7. és 22., szeptember 26.,
október 24., november 21., december 5.

Fontos tudnivalók!

Beloianniszban az alábbi napokon szállít-
ják az összegyűjtött anyagokat:

Komposztálható hulladék:

Újrahasznosítható hulladék:

Az idősek klubjában
lévő teljes egészében
felújított konyha.
A konyha mellett a
vizesblokk
korszerűsítése
is megtörtént.

Találkozási pont:
Beloiannisz,

Fő tér
2014. május 11.
vasárnap 9 óra

A munka befejeztével az Önkormányzat
minden önkéntest szeretettel vár

egy finom ebédre!
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A magyarországi felnőtt lakosság kb. 8% -a szenved obstruktív
alvási apnoéban „rosszindulatú” alvászavarban. A betegségben
szenvedők légzése alvás közben periodikusan leáll, amely a
felső légutak elzáródásának következménye. Ezt okozhatja a
nyelv nagy mérete, a kötőszövetek vagy akár a torok izmainak
ellazulása is. A légzésleállások időtartama tíz másodperctől
kezdve percekig is eltarthat, s ezek a szervezetben lévő oxigén
szintjének jelentős csökkenését eredményezik. Gyakoriságuk
rendszerint az óránkénti 5-30 alkalom között mozog, de számuk
akár meg is haladhatja ezt a szintet.

• Hangos, rendszertelen horkolás
• Zihálás vagy fulladás alvás közben (30 mp-nél hosszabb

légzéskimaradások)
• Fokozott álmosság, fáradtság ébrenlét idején

• Areggeli fejfájás
• Memória és tanulási problémák
• Ingerlékenység
• Koncentrációhiány
• Hangulat, vagy akár személyiségváltozás, esetleges

depresszió
• Kiszáradt torok ébredéskor
• Gyakori éjszakai vizelési inger

Tünetek:

Az apnoe egyéb jelei lehetnek:

A kezeletlen alvási apnoe magas vérnyomáshoz, szívrohamhoz,
stroke-hoz, kóros elhízáshoz, cukorbetegséghez, szívelégtelen-
séghez vagy szabálytalan szívritmushoz vezethet, ugyanakkor
növelheti a munkahelyi vagy közlekedési balesetek (gyakori
elalvás vezetés közben) valószínűségét.

Bárki szenvedhet alvási apnoéban, nemre
vagy korra való tekintet nélkül. Rendszerint azonban nincsenek
tudatában annak, hogy légzésük leáll az éjszaka folyamán. Az
alvási apnoéban szenvedők több mint fele túlsúlyos.

Az alvási problémákat minden-képp meg
kell vitatni a háziorvossal, betegség gyanúja esetén pedig
szakembert kell felkeresni. Az éjszakai alvás megfigyelése,
poliszomnográfia (PSG) készítése mellett történik, a betegség
besorolásának és kezelhetőségének megállapítása céljából.
Adatokat gyűjtenek a légzés-kimaradásról, a gyakori ébredésről
és a vér oxigén szintjének változásairól.
Mivel a horkolás és az obstruktív alvási apnoe gyakori probléma a
felnőtt lakosság körében, ezért fontos ennek az állapotnak a
szűrése, minél korábbi felismerése, diagnosztizálása és szükség
esetén kezelése, különösen a veszélyeztetett populációkban. Ez
hozzájárulhat a betegek életminőségének javításához és a szív-
érrendszeri betegségek számának csökkenéséhez.

Ki lehet érintett?

Kezelési lehetőségek:

dr. Horváth István

Március 14-e az ALVÁS VILÁGNAPJA

Sportpályánk használatáról

Kedves Beloiannisziak!
Mint bizonyára sokan értesültek róla, egy sikeres pályázat
eredményeként bekerítettük a pályánkat. A kerítés megépü-
lésének több oka is volt. Az első és legfontosabb, hogy az elmúlt
időszakban rengeteg rongálás történt a területen. Késsel
összevágták a locsolótömlőt, csúzlival kilőtték a reflektort,
összetörték több pad háttámláját,az elültetett fák töveit olajjal
locsolták, hogy csak a nagyobbakat említsem. Megtettük a
feljelentést is, de sajnos a kárunkat ez nem enyhíti. Mivel a
sporttelep fenntartója az AEK Beloiannisz FC, az okozott károkat
nekünk kellett felvállalni és további pénzbefektetéssel pótolni a
megrongált eszközöket. Egyesületünk működése jórészt a tagdíj
befizetésekből biztosított, ennek a pénznek máshol is meglett
volna a helye.
A második indok a kerítés megépítésére a folyamatos fejlesztés
igénye volt. Hosszú évek munkájával elértük, hogy a
sportpályánknál szebb a környéken nem található. A talaja
legendásnak számít a bajnokság csapatai körében. Mint
mindenhol, ahol következetes építkezés folyik, nálunk is
elsőszámú szempont, hogy mindig új célokat tűzzünk magunk
elé, és meg is valósítsuk azokat. A stagnálás, a leépülés első
lépése, ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni, és ezért több
következő megvalósítandó projektet tervezünk.
Végül pár szót a pálya további üzemeltetéséről. Terveink szerint
napközben a létesítményt nyitva tartjuk, míg éjszakára bezárjuk.
Nem szeretnénk elvenni a lehetőséget a sportolni vágyóktól, bár
ezzel a környéken egyedülállók leszünk, hiszen máshol bezárják
a létesítményeiket és csak a rendezvényekre nyitják meg. Ennek
viszont feltételei vannak. Mivel napközben locsoljuk a pályát,

annak talaja fellazul, és ha használatba veszik, a gyepszőnyeg
megsérül. Akapu mögötti, a
szertár előtti terület kiválóan alkalmas a játékra, megkérünk
mindenkit, hogy azt használja. A másik feltétel a terület óvása.
Nagyon sokan szemetelnek, amit mindennap takarítani kell. Erre
kapacitásunk nincs, és nem is szeretnénk minden alkalommal
más szemetét összeszedni.
Bízunk benne, hogy ezeket a minimális elvárásokat betartja
mindenki, hiszen nem célunk a sporttelep zárva tartása, azt
mindenképpen szeretnénk elkerülni.

Ezért a pálya területén tilos a játék!

Lakakisz Vangelisz
AEK Beloiannisz FC elnöke

Sporttelep korszerűsítése
és eszközfejlesztése

Kedvezményezett: AEK Beloiannisz
2455 Beloiannisz, Sport köz 1.

Kivitelezés ideje:
2013. 12. 01. –
2014. 06. 30.

Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott
támogatás összege:

5.000.000 Ft
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h. csapat M GY D V LG KG GK P
1. Etyek 22 19 2 1 117 19 98 59

3. Kajászó 22 15 4 3 72 32 40 49
4. Besnyő 22 15 1 6 90 53 37 46
5. Dinnyés 22 13 3 6 93 68 25 42
6. Újbarok 22 12 4 6 62 46 16 40
7. Vértesboglár 22 11 3 8 65 41 24 36
8. Ráckeresztúr 22 10 2 10 53 52 1 32
9. Baracska 22 9 4 9 67 59 8 31
10. Lovasberény 22 7 3 12 55 56 -1 24
11. Zámoly 21 2 1 18 20 155 -135 7
12. Vereb 21 1 0 20 18 133 -115 3
13. Csabdi törölve
14. Tabajd törölve

2. Beloiannisz 22 16 2 4 96 33 63 50

(M=játszott meccs, GY=győzelem, D=döntetlen, V=vereség, LG=lőtt gól, KG=kapott gól, GK=gólkülönbség P=pont)

Az AEK Beloiannisz első csapat eddigi eredményei, a bajnokság menetrendje, a bajnokságban
elfoglalt helye, góllövő listája, játékoskerete a 2013-2014-es bajnoki idényben.

Góllövők Beloianniszból ranglista szerint:
Fülöp Ferenc
Víg Alex
Góman László
Petkes Gábor
Oláh István
Sztefopulosz Petrosz
Nagy Krisztián
Lakakisz Vangelisz
Sztefopulosz András
Szakmány Antal
Briczky Richárd
Bodoki Atanazisz
Dénes Csaba

(ranglista: 2., LG: 31)
(ranglista: 11., LG: 17)

(ranglista: 13., LG: 13)
(ranglista: 20., LG: 9)

(ranglista: 42., LG: 4)
(ranglista: 64., LG: 3)

(ranglista: 88., LG: 2)
(ranglista: 88., LG: 2)

(ranglista: 88., LG: 2)
(ranglista: 88., LG: 2)
(ranglista: 114., LG: 1)

(ranglista: 114., LG: 1)
(ranglista: 114., LG: 1)

h. csapat M GY D V LG KG GK P
1. 18 15 1 2 77 24 53 46
2. Adony 18 12 2 4 62 26 36 38
3. Pákozd 18 12 2 4 69 36 33 38
4. 18 12 1 5 59 32 27 37
5. Lovasberény 19 9 4 6 64 57 7 31
6. Ercsi 17 9 3 5 47 32 15 30
7. Martonvásár 19 9 1 9 54 42 12 28
8. Pátka 19 8 2 9 44 34 10 26
9. Csákvári TK 19 8 2 9 59 55 4 26
10. Vál 18 6 2 10 49 66 -17 20
11. Besnyő 18 3 4 11 26 46 -20 13
12. Beloiannisz 18 8 2 8 38 41 -3 7
13. Baracska 18 2 0 16 22 111 -89 6
14. Ráckeresztúr 19 2 0 17 18 86 -68 0

Alba Regia-Velence

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő

(M=játszott meccs, GY=győzelem, D=döntetlen, V=vereség, LG=lőtt gól, KG=kapott gól, GK=gólkülönbség P=pont)

Az AEK Beloiannisz öregfiúk csapatának eddigi eredményei,a bajnokság menetrendje, a
bajnokságban elfoglalt helye, góllövőlistája, játékoskerete a 2013-2014-es bajnoki idényben.

Góllövők Beloianniszból ranglista szerint:
Tóth Csaba
Lakakisz Vangelisz
Lakakisz Kosztasz
Sárai György
Hosszú Lajos
Vlahopulosz Jorgosz
Sztefopulosz Pandelisz
Baki Imre

(ranglista: 12. LG:11)
(ranglista: 16. LG:9)
(ranglista: 20. LG:8)

(ranglista: 24. LG:7)
(ranglista: 82. LG:2)

(ranglista: 116. LG:1)
(ranglista: 116. LG:1)

(ranglista: 116. LG:1)

Az AEK Beloiannisz U7 és U9-es csapatainak eddigi eredményei,
a torna menetrendje, játékoskerete 2013-2014-ben.

2013-as évben:

2014-es évben:

Bozsik Tornán hat alkalommal vettek rész U7 és U9-es csapataink. Az U9-esek mindegyiken
tornagyőzelemmel zártak, maguk mögé utasítva a városi sportklubokat is!! U7-es csapataink (ovisok) szokták az idegen
új környezetet és nagyon élvezték.
Mikulás Kupa Pusztaszabolcson 6 csapatos: U9 tornagyőzelem • Diákolimpia első selejtező Rácalmáson 10 csapatos:
U9 veretlen tornagyőzelem • Augusztus 20-i torna itthon 5 csapatos: U7 tornagyőzelem, U9 tornagyőzelem • Görög
Húsvét Nyuszi Kupa itthon 5 csapatos: U7 tornagyőzelem, U9 2. helyezett

Évnyitó Torna Pusztaszabolcson 6 csapatos: U9 1. helyezett • Ovis fociAdonyban: U7 3. helyezett
Diákolimpia második selejtező Rácalmáson 10 csapatos: U9 1. helyezett • Diákolimpia megyei döntő
Székesfehérváron. A megye összes nevezett csapatának részvételével: U9 7. helyezett • Görög Húsvét Nyuszi Kupa
itthon 5 csapatos: U7 1. helyezett, U9 1. helyezett • Majális Kupa Ercsiben 5 csapatos: U9 2. helyezett (veretlenül
gólkülönbséggel!)
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Játékoskeret:
Kovács Norbert, Séder Márk,
Molnár Norbert, Sztefopulosz Andreász, Góman
László,
Nagy Krisztián, Fülöp Ferenc, Baranyai
Richárd, Dénes Csaba,
Víg Alex, Tunyogi Balázs,
Szabó Gergely, Petkes Gábor,
Briczky Richárd, Sztefopulosz Leonidász,
Sztefopulosz Petrosz,
Kiss Csaba, Szabó Gergely,
Mágocs János (19 fő)
Edző: Lakakisz Kosztasz
Edzés időpont: kedd, péntek 18.30
Tagdíj: 1000 Ft

Játékoskeret:

Megbízott játékos edző: Sárai György

Agócs Gábor, Bóna János,
Galanisz László Vaszilisz, Prekop László
Kosztasz, Dankó József, Kosztopulosz
Dimitrisz, Vlahopulosz Jorgosz, Sztefopulosz
Pandelisz, Sárai György, Lakakisz György,
Lakakisz Vangelisz, Lakakisz Kosztasz, Baki
Imre, Tóth Csaba, Varga László, Zelenka
Krisztián, Kiatipisz Anasztaszisz, Liszi József,
Gábor János, Hosszú Lajos, Hankó György
A csapat további tagjai, de nem aktív játékosok:
dr. Horváth István, Papalexisz Kosztasz

Megjegyzés: 19 pont levonással sújtották a
csapatot az őszi szezon végére, mert nyolc
játékos sportorvosi igazolása, (az orvos
aláírásának hiányában) érvénytelen volt, és így
jogosulatlanul szerepeltek a bajnokságban.
Edzés időpont: péntek 18.30
Tagdíj: 3000 Ft

További események, tornák 2014-ben az U7 és U9-es csapatoknál:

U7 játékoskeret:

U9 játékoskeret:

Edző: Ruzsás László

Budapest, Görög sportnap május 17-én (U7,U9)
Iváncsa, Baki torna a nyár folyamán (pontos dátum egyeztetés után). (U7, U9)
Beloiannisz, Augusztus 20-i foci kupa. (U7, U9) • Baracs: június elején. (U7, U9)
Folyamatos edzőmérkőzések egész évben.
Edzés időpontok: U7: kedd, péntek 16-17 óráig, U9: kedd, péntek 17-18.30-ig
Tagdíj: 1500 Ft

Varga Levente, Cinege Olivér, Gákisz Theofilisz, Egervári Anesztisz, Hosszú Bence, Lakakisz
Párisz, Kosztopulu Alexandra, Lestár Attila, Schönléber Zsombor, Sziderisz Panajotisz, Vörös Kristóf, Vlahopulosz
Dimitrisz, Pulai Amira (13 fő)

Kocoliárisz Andonisz, László Gergő, Kiatipisz Arisztotelész, Mészáros Balázs, Nikolics László,
Tunyogi Roland, Parzinkász Dimitrisz, Novák Nikitász, Vágó Patrik, Vlahopulu Aphrodité, Tóth Kende (11 fő)
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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.

Röviden A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213 sz. elnevezésű pályázat keretében a télen
és kora tavasszal lezajlott programjainkról:
• 18 fő többé-kevésbé aktív részvételével megtartottuk a Dohányzásról leszoktató klubot, amit 14 fő végig csinált.

Az eredmény: Gratulálunk mindenkinek, aki megpróbálta, és nagyon büszkék
vagyunk azokra, akik abba is tudták hagyni a dohányzást!

• Február 20-án dr. Gáncs László szakorvos előadását hallgatták az érdeklődők az alvászavarokról és a problémás
alvás következményeiről.

• Zajlik a második ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM! Hétfőnként 17:30-tól a könyvtárban várjuk az érdeklődőket. Május
12-én lesz az utolsó foglalkozás.

• Térségi görög húsvéti focikupát szervezett az AEK Beloiannisz az utánpótlás csapatainak. A rendezvényen 100
gyermek aktív közreműködésével 8 csapat játékával zajlott. Szépen megszervezett, nagyon jó csapatmunkát
láttak az érdeklődők, ezúton is köszönet a rendezőknek!!

• Ahelyi lakosok által szabadon szerveződő csapatainak kispályás focikupával, játékokkal, közös ebéddel zajlott a
MAJÁLIS, egyetlen zavaró körülménnyel, a délutáni esővel… A focira 5 csapat nevezett be, a győztest pedig a
helyi öregfiúk hívták ki egy mérkőzésre. Délelőtt nagyon sokan kijöttek a focipályára, reméljük, valamennyien jól
érezték magukat!

A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213-as számú pályázatunk keretében az elkövetkező hetekben az alábbi
programokon vehetnek részt:

az egészséges táplálkozásról hallhatnak előadást, utána indul a reformkonyhát
bemutató klubunk a korszerű főzéstechnikákról, receptekről. A klub a felújított közösségi konyhában és a
klubhelyiségben lesz a „pártház” oldal bejáratánál.Aklubfoglalkozások péntekenként 18 órától lesznek.

állapot-felmérést és szűréseket szervezünk
• vérnyomás-, vércukormérés • testsúly és magasságmérés • BMI index, testzsírmérés • melanoma-szűrés

(anyajegy-vizsgálat - előzetes bejelentkezéssel, kb. 20 fő vizsgálatára lesz lehetőség.)
• hallásvizsgálat. A vizsgálatokra előzetes bejelentkezés a háziorvosi rendelőben: tel. (25) 898-071, a szűrések a

községi könyvtárban és a felújított klubszobában lesznek.
• kerékpártúrát Cikolára szervezünk
• gyalogtúra és lesz, részletek később…
Legnagyobb rendezvényünket a pályázat keretében szombaton tartjuk, amikor a hagyományos
falunapot az témája köré szervezzük.Arészletekről később tájékoztatjuk Önöket!

„Egészséges Beloiannisz“

ÖTEN LETETTÉK A CIGIT!

Kedves Beloiannisziak!

Május 9-én, pénteken 17 órától

Május 10-én, szombaton 10 – 17 óra között:

június 28-án, szombaton;
július 12-én augusztus elején

augusztus 16-án,
egészség

Kedves Falubeliek! Egészségre föl! Szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő hónapok
rendezvényeire is, amelyeken a részvétel ingyenes!

Beloiannisz Község Önkormányzata
„Egészséges Beloiannisz“

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1213

2014. május

FELHÍVÁS! Az augusztusi falunap eseményeit helyi alkotók munkáiból
összeállított bemutatókkal, kiállításokkal szeretnénk színesíteni. Várjuk a
jelentkezőket, javaslatokat, milyen tárgyak kerüljenek a látogatók elé!

(kézimunkák, festmények, szobrok… stb.) Köszönjük! Boka Erika
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Akikre büszkék vagyunk!
Mindig örömmel adunk hírt, ha falubeliek sikereket
érnek el. Egyik fiatal lakó, aki
fodrásznak készül, a közelmúltban több rangos
versenyen indult, méghozzá nagyon szép
eredményekkel.

Gyakorlata: Lefti hajstúdió – Papalexisz Elefteria
Dunaújváros

Nyíregyháza - 2014. február 9.
tanuló-farsangi konty kategória:

Miskolc - 2014. március 16. -
N

•
•

április -

Leidli Loretta,

Iskolája: MOSZI ipartestületi Szakközép- és
Szakiskola (2013. május óta)

Versenyre felkészítette: Berendi Györgyi

7.
helyezett

1. verseny:

2. verseny:

Szabolcs kupa:

Kézműves
kupa: ői fodrász 2. évfolyamos tanuló utcai konty
kategória: női fodrász 2. évfolyamos
tanuló nyitott haj kategória: női
fodrász tanuló utcai viselet összetett (nyitott
haj+konty):

Dunaújváros - 2014. 16.
alkalmi konty kategória:

3. helyezett
2. helyezett

1. helyezett

1.
helyezett

3. verseny:
Lorántffy háziverseny:

Gratulálunk a sikerekhez, Lori, és további
hasonlókat kívánunk!

Székesfehérváron ismét megrendezésre került a
A Nikosz

Beloiannisz Általános Iskolából 4 fő jelentkezett a
február 7-ei elődöntőre, szólóének kategóriában:

7. osztályos tanuló
4. osztályos tanuló

4. osztályos tanuló
3. osztályos tanuló

Diákjaink nagyon szépen szerepeltek,
pedig továbbjutott a megyei döntőbe, ami

február 28-án Rácalmáson került megrendezésre.
Kiara ott is eredményesen szerepelt, amelyhez
gratulálunk neki, és további sikeres szerepléseket
kívánunk!

Április hónapban többféle versenyen is megméret-
tetésre kerültek a Nikosz Beloiannisz ÁMK tanulói.
Természetismeret tantárgyból két verseny megyei
szintű verseny is zajlott: az Apáczai Csere János
versenyen a harmadik osztályos
1600 résztvevő közül a 39. helyet szerezte meg,
közülük az első 55 jutott tovább. A Bendegúz
versenyen Székesfehérvárott az ötödik osztályos

a 8. 9. helyet
szerezték meg. Mezőfalván zajlott az alsó tagoza-
tosok szavalóversenyének megyei fordulója, ahol
az első osztályos 2. helyezett, a
negyedik osztályos 3. helyezett
lett. Az országos görög verseny szóbeli fordulóján
iskolánk három tanulója vett részt a hetedik osz-
tályból: az 5., a 6.,

a 7. helyezést érte el.

Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny.

Fábián Fanni
Fábián Orsolya

Vanopulosz Korin
Fülöp Kiara Zoé

Fülöp Kiara
Zoé

Fülöp Szonja

Csorba Renáta és Fogas Cecília

Vörös András
Madarász Bálint

Kocsis Dániel Fábián Fanni
Kiatipisz Jannisz

Az elmúlt napokban többször is jártam a

temetőben.

jó volt látni a

gondozott területet!

Nagyon köszönöm azoknak,

akik rendet tartanak ott,

(És már csak egy notórius viszi a fal tövébe a
szemetét…) Boka Erika



Beloianniszi Falutükör10. 2014. május

Pillanatok az iskola életéből
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Nikosz Beloiannisz ÁMK 2013. június 1-jével kezdte meg projektjét, mely a

elnevezést kapta. Az iskola tanulói
vissza nem térítendő támogatásban részesültek az Új Széchenyi Terv keretében. A
gyerekeknek 7 témanapon, 6 szakkörön, 2 vetélkedősorozatban és 3 táborban vehettek részt.

szerveztek az iskola tanulói részére, mindegyikben 34-34 gyermek
vett részt. A tanév kezdetével, szeptemberben elindult három szakkör
A szakkörök mellett versenyek és témanapok is zajlottak az elmúlt 11 hónapban.

volt a projekt időtartama alatt. Ezeket kiemelt napokhoz és ünnepekhez kötöttük,
így volt elnevezésű témanap, októberben témanap,
decemberben januárban a márciusban nemzetiségi iskolák
találkozója, áprilisban tartottak, május végén pedig pedig a
témanap kerül majd megszervezésre.
Az Új Széchenyi Terv által kihirdetett és elnyert pályázattal lehetővé vált, hogy az ÁMK
tanulóinak több programot biztosítsanak, amelyek a családoknak nem kerül költségbe, illetve
a már hagyományos rendezvényeket fel tudták lendíteni, bízva abban, hogy a diákok
érdeklődéssel vesznek részt ezeken az eseményeken, szakkörökön, táborokban.

’Színes
Beloiannisz’ 29.790.000 forint 100 %-os támogatású,

2013 nyarán három tábort

Hét témanap
augusztus 20. hon-és népismereti

karácsony, vaszilopita ünnepség,
görög húsvétot gyermekek napja

„Színes Beloiannisz“

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0400.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Gondolom, nem sokaknak mondok újat azzal, hogy a dunaújvárosi Acélbikák, a
csapatának kapitánya és jeles játékosa beloianniszi fiatalember, falunk szülötte. Nem kevesebbel

dicsekedhet a fiatalember, mint hogy világrekordot állított fel: 4 másodperc alatt 2 gólt lőtt nemrégiben!
Örömmel kaptunk a rendkívüli lehetőségen, hogy elmenjünk közösen szurkolni a rangadóra, a székesfehérvári
csapat elleni mérkőzésre. Pár óra alatt megtelt a nagy busz, közel ötvenen voltunk kíváncsiak az összecsapásra.
A belépőket Nika csapata ajánlotta fel, a buszt az önkormányzat fizette. Február 11-én sokan kerültünk közelebb
ehhez a sportághoz! A legkisebb szurkoló, Nika és Vivi kisfia néha ugyan belealudt a mérkőzésbe, de elnézzük
neki, bezzeg Nikareti végigizgulta apukájának és csapatának a küzdelmét!
Felejthetetlen élmény volt! Mindenki izgatottan, szinte felajzottan jött ki a sportcsarnokból, annyira magával
ragadó volt a meccs hangulata! Napokig beszédtéma volt, és örömmel hallottam, hogy többen azóta is kijárnak a
jégkorong mérkőzésekre: „megfertőződtek” a játék szeretetével.

Galanisz Nikandrosz

Dab.Docler

Galanisz Nika! Nagyon büszkék vagyunk az eredményedre, a sikereitekre! És amint végre tudunk időpontot
egyeztetni, riportot is készítek veled… Három hónap alatt még nem sikerült ez a „mutatvány…” De bepótoljuk,
ígérem!

Boka Erika
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