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Kedves Beloiannisziak!
Eljött a számvetés ideje,
hamarosan megméretik az
elmúlt négy esztendő
munkája. 2014. október 12én, vasárnap, kifejezhetik
érzéseiket, megfogalmazhatják további igényeiket a
falu jövőjének tekintetében. Mondhatom, hogy
büszkén és bátran állunk a megmérettetés elé,
hiszen tiszta a lelkiismeretünk, minden tőlünk
telhetőt megtettünk az elmúlt 4 év során.
Most Önökön a sor, remélem minél többen élnek a
jogukkal, és elmennek szavazni, hogy aztán
nyugodt szívvel elmondhassuk, hogy a többség
akarata szerint folyik tovább a település irányítása.A
technikai feltételek adottak, a választási bizottság
összeállt, a hivatal dolgozói elkészítették a
szükséges dokumentációkat a választás utáni
időszakra.
Mindeközben javában zajlik a kampányidőszak, és
azt gondolom, joggal lehetünk arra is büszkék, hogy
a korábbi időszakoktól eltérően elkerülnek minket a
botrányok, nagyon kevés a tájékozatlan ember, és
meggyőződésem, hogy ez annak köszönhető, hogy
a teljes ciklus alatt nagy gondot fordítottunk arra,
hogy az információkat a legtöbb csatornán keresztül
eljuttathassuk Önökhöz.
Ennek szellemében újítottunk fel egy régebbi
hagyományt, miszerint a választásokat megelőzően
minden azon induló jelöltnek biztosítottuk azt a
lehetőséget, hogy a választópolgárok elé
kiállhassanak, programjukat ismertethessék, az
esetleges kérdésekre válaszolhassanak. Nagy
sikere volt a rendezvénynek, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy több mint százan megtisztelték a
jelenlétükkel, kifejezve a jövőnk iránti elkötelezettségüket! Köszönjük szépen minden bemutatkozó

jelölt nevében! Aki eljött, láthatta, barátságos
hangulatban zajlott le e rendezvény, és minden jelölt
bemutatkozását tapssal köszönte meg a jelenlévő
közönség. Szeretném tájékoztatásul megosztani
Önökkel, hogy minden jelölt személyre szóló
meghívót kapott, és többen ennek ellenére sem
fogadták el a meghívást, tisztelet a kivételnek, aki
munkahelyi elfoglaltsága miatt, előre bejelentve
maradt távol. Sajnálom, hogy így alakult, hiszen
emiatt nem sikerült ütköztetni az érveket,
programokat, elősegítve ezzel a választók döntését.
Végezetül engedjék meg, hogy a személyes
gondolataimmal zárjam soraimat. Akármilyen
eredménnyel is végződnek a választások,
köszönöm a lehetőséget, hogy szülőfalum
vezetését 4 évig rám bízták! Elmondhatatlanul
büszke vagyok rá, és életem végéig örömmel
gondolok erre az időszakra! Remélem munkám
meggyőzte Önöket, és további bizalmat szavaznak
számomra! Lokálpatriótaként Beloiannisz fejlődése
az, amit szem előtt tartok, és bízom benne, hogy
minden jelöltet ez a cél vezérel, hiszen bárki nyer a
választásokon, ezt szem előtt tartva kell a munkáját
végeznie!
Papalexisz Kosztasz
polgármester
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FELHÍVÁS
Idén is tervezünk temető-rendezést a halottak
napja előtt a beloianniszi temetőben. Figyeljék a
kiírásokat: plakátok a közösségi helyeken, üzletek
előtt, www.beloiannisz.hu honlap és FB, ott fogjuk
közzétenni az időpontot, ami nagyban függ az
időjárástól is!
Mivel már lényegesen rendezettebb a terület a
réginél, szeretnénk az elhanyagolt sírokra is
figyelmet fordítani: akinek nincs már itt
hozzátartozója, azok is kapjanak méltó környezetet.
Várjuk majd a tenni akaró falubelieket!
Középiskolások! Több iskola közösségi szolgálatának igazolására van jogosultságunk, amelyhez nincs, megállapodást köthetünk az intézménnyel, keressetek, ha szeretnétek Beloianniszban segíteni a z önkéntes munkátokkal!
Boka Erika alpolgármester
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TŰZIFA
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2014 októberében ismét benyújtotta
önkormányzatunk a pályázatot
szociális célú tűzifa igényléséhez.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy
eredményes pályázat esetén egyszerre dönt
a szociális bizottság a teljes mennyiség
kiosztásáról. Ezért azt kérjük a
lakosságtól, akik szeretnének ebben a
támogatásban részesülni, figyeljék a
felhívást (minden lakásba eljuttatjuk
róla az értesítést), és aki jogosult rá,
adja be hozzá az igénylését.
Bővebb felvilágosítást erről
Biró Brigitta aljegyzőtől kaphatnak.

Kedves Falubeliek!
Tervezzük egy újabb rovat, az ANYAKÖNYV bevezetését a Falutükör oldalaira.
Az év végére tervezett számhoz kérjük a 2014-ben született gyermekek szüleit,
legyenek szívesek egy fotót eljuttatni a szerkesztőségbe, hogy betehessük az idei
babákat mindenki örömére! Köszönjük szépen!
Boka Erika
Az önkormányzati munkáról
2014. május - 2014. szeptember
Négy testületi ülésen és a szeptember 19-én megtartott
közmeghallgatáson az alábbi rendeleteket és határozatokat
hoztuk az elmúlt 5 hónapban:
Rendeletek:
• 4/2014 (IV.08.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról
• 5/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról
• 6/2014 ( IV.29.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályiról szóló 5/2009.(VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
• 7/2014 ( IV.29.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
• 8/2014 (VII.08.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodásról
• 9/2014 (IX.12.) önkormányzati rendeletek a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás rendjéről
Határozatok:
• 4 határozatot hozott a testület a játszótérrel kapcsolatban (kis épület
felújításáról, tuják vásárlásról, a művelődési ház oldalának felújítási
munkáiról, kapugyártás költségeiről)
• 2 határozat az Egészséges Beloiannisz pályázatról (saját forrás
megelőlegezéséről, finanszírozásról)

• támogatásokról (Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány, AEK
Beloiannisz FC Egyesület, Pyrgos Egyesület, Triandafylla
Egyesület – Nyugdíjas rendezvény)
• kétszer a közútkezelői hozzájárulás megadásáról
• a képviselő-testület 2014. évi II. félévi munkatervéről
• térfigyelő rendszer kiépítéséről
• azAgárdi Pop Stranddal együttműködési megállapodásról
• Elvi döntés ingatlan eladásáról
• Köztisztviselői napról
• Vízfolyás kezelő hozzájárulás megadásáról
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
• Törvényességi felügyeleti eljárás lezárásának tudomásulvételéről
• Falutükörben megjelenő újság hirdetésekről
• Rendőrséggel való együttműködésről
• Az önkormányzat várható saját bevételeiről és adósságot
keletkeztető ügyletből származó kiadásairól
• a polgármester szabadságkérelméről
• 2 határozat az augusztus 16-iki rendezvénnyel kapcsolatban
(tűzijáték, zenekarok)
• Közép-Duna Vidéke Társulás megállapodás módosításáról
A rendeletek, határozatok és a jegyzőkönyvek a
www.beloiannisz.hu
honlapon elérhetők, illetve a hivatalban
Biró Brigitta aljegyzőtől egyeztetett időpontban
(vagy ügyfélfogadási időben) kikérhetők.
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Beloianniszért-díjasunk
Vlahopulosz Ziszisz beloianniszi lakos
Született: 1942. április 22.
Születési hely: Hionato Kastorias (Görögország)
Vlahopulosz Ziszisz 1948 decemberében érkezett
Magyarországra. Szülei 1950-ben telepedtek le az akkori
Görögfalván. A család 1951-ben a Vöröskereszt
családegyesítő programjának segítségével egyesült a
faluban. Iskoláit Beloianniszban, Dunaújvárosban, majd
Budapesten végezte.
1985-től Beloiannisz Község tanácselnöke, majd 1990-től
1998-ig a település polgármestere. Polgármestersége
ideje alatt, közreműködésének köszönhetően 1996.
május 2-án létrejött egy testvérvárosi kapcsolat a
beloianniszi és az athéni Agios Dimitrios Önkormányzat
között. Ugyanebben az évben közbejárása eredményeképpen az általános iskola részére a Görög Kormány
görögtanárt küldött az anyanyelv oktatására. Polgármestersége alatt mindig szem előtt tartotta a településünk
nemzetiségi jellegét. Nagy szerepet játszott abban, hogy
a településen élő görög származású fiatalok megkaphassák a görög állampolgárságot. Sokat segített a
szükséges iratok beszerzésében, a megfelelő
szervekhez való eljuttatásában. Igen nagy szerepe volt
abban, hogy a nehéz időkben ezek a fiatalok külföldön
munkát tudtak vállalni, és a mai napig is ott dolgoznak.

Sok energiát fordított a faluban élő nemzetiségek jó
kapcsolatának kialakításában.
2002-től 2 cikluson át a Beloianniszi Görög Nemzetiségi
Önkormányzat elnökeként tevékenykedett. Az ő nevéhez
fűződik az azóta is minden évben megrendezésre kerülő
Vaszilopita-ünnep és görög húsvét megünneplése.
Polgármestersége alatt, 1995-1996 között megépült az
Ortodox templom, ami a településünk bejáratánál
található és dicsőségére válik településünknek.
2002-ben az Országos Görög Önkormányzat egyik
alelnöke, 2004-től 2008-ig az AEK Beloiannisz FC
sportelnöke. Kapcsolatai révén anyagi és eszköztámogatásokat kapott az egyesület.
Jelenleg a Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként
tevékenykedik.
A mai napig is aktívan részt vesz a görög nemzetiségi
kultúra és hagyományok újraélesztésében, a görög
identitás megőrzésében. Egy olyan ember, aki eddigi
munkásságával rászolgált erre a megtisztelő díjra.

EGÉSZSÉGNAP BELOIANNISZBAN - 2014. AUGUSZTUS 16.
2014. augusztus 16-án nem hagyományos „buli” zajlott Beloianniszban. Az Egészséges Beloiannisz
pályázat keretében egészségnapot szerveztünk arra a szombatra, amelynek során szűrővizsgálatok,
ételkóstoló, bemutatók és tanácsadások zajlottak a falu központjában. Erről a színes pályázati
kiadványban részletesen olvashattak már, nem ismételjük azt meg. A későbbiek azonban
megérdemelnek pár szót:
14 órától falubeli alkotók munkáiból nyílt kiállítás, amit nagyon sokan meglátogattak. Ezúton is
köszönjük Boka János, Gráczer Dávid, Pasztorek Márta és Prekopné Mirka néni aktivitását és
gyönyörű munkáit, amiket csodálhattunk! A gyerekek sötétedésig ugrálhattak a légvárban és a
trambulinon.
A délutáni színpadi produkciókkal tért vissza az ünnep a szokásos kerékvágásba: a Pyrgos, a
Triandafylla és a Mezőfalvi Néptánccsoportok mellett a Szedtevette zenekar is érdekes műsorral
szerepelt. A néptáncosok fellépése után Papalexisz Kosztasz polgármester úr köszöntötte a
résztvevőket, majd átadta a Beloianniszért-díjat Vlahopulosz Ziszisznek. Ezután következett a
hagyományos kenyéráldás, és az öt kenyér szétosztása az összegyűltek között.
Az éjszakába nyúló táncházat éjfélkor a tűzijáték miatt szakítottuk meg, ami idén is nagy sikert aratott.
Minden aktív közreműködőnek és segítőnek itt is köszönjük, hogy számíthattunk rájuk! Reméljük, sok
ilyen és hasonló ünnepet tartunk még Beloianniszban.
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Átadtuk az újonnan elkészült
kamerarendszert Beloianniszban!
Több sikertelen pályázat után idén
nyertünk 5 millió forint vissza nem
térítendő támogatást térfigyelő
kamera-rendszer kiépítésére! Sikeres
lobbitevékenységünknek köszönhetően tudtunk bekerülni a 170 település
közé, akik több mint 2 ezer jelentkező
közül lehettek sikeresek. A pályázati
forrásból telepített 8 kamera mellé
saját forrásból is elhelyeztünk további 3
kamerát, amivel úgy gondoljuk, a
legfontosabb pontokat ezentúl
megfigyelhetjük. Kamera került az
összes bevezető úthoz és a fontosabb
belső területek közül a játszótérre, a
temetőhöz mindkét irányból, a centrumban lévő vendéglátó üzletekhez,
valamint a Fő terünkre is. A rendszer
úgy épült ki, hogy bármikor tovább
bővíthető további kamerákkal.
Beloiannisz közbiztonságának javítása
érdekében ez már a második nagy
előrelépésünk volt a ciklusban. Először
saját körzeti megbízott rendőrünk lett,
és most elkészült ez a beruházásunk,
aminek köszönhetően a környező
települések közül messzemenően
nálunk a legjobb a közbiztonság!
Papalexisz Kosztasz
polgármester

KEDVES FALUBELIEK!
Nagy öröm számunkra, hogy a
játszóteret átadhattuk a falu
aprajának. Azt kérjük mindenkitől,
tartsák be a szabályokat:
ne vigyenek kutyát a parkba és
ne dohányozzanak a területén!
Új táblákkal figyelmeztetünk erre
mindenkit, mind a két bejáratnál jól
láthatják a tiltásokat. Reméljük, hogy
mindenki belátja, ez az intézkedés a
gyermekek érdekében történik, és
nem öncélú parancsolgatás.
Köszönjük, hogy együttműködnek!
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II. GÖRÖG-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA
2014. szeptember 20-án, 7 órától kezdődtek el az
előkészületi munkálatok Beloiannisz főterén a
Pyrgos és a helybéli önkéntes lakosságával
karöltve. A "nagyszínpad " ebben az időben már
megérkezve várta, hogy első ízben a községben,
látványos műsorok új helyszíneként emelkedhessen a magasba. A zászlókkal díszített épületben
a helyi nyugdíjas klub tagjai az ebédkészítésnek
álltak neki, amíg a szomszéd település a Besnyői
Polgárőrség tagjai az útlezárásban segédkeztek. A
polgárőrök a rendőrséggel együtt biztosították a
rendezvény helyszínét egészen hajnalig. 16 órakor
a megnyitó után, Kalota József (protopresbyter)
görög artoklaszia - öt kenyér áldása következet,
majd a kulturális műsorok.
A kulturális műsorokat Szabó Anna gyönyörű
hangjával nyitotta meg. Folytatásként 11 táncegyüttes nagyon színvonalas műsora ragadta fogságába
a nézőket, akik közül többen végignézték a műsort,
ami közel 6 órás volt.
A közkedvelt Szedtevette zenekar több táncegyütAmi nálunk még nem volt!
A 64 éves településünkön először volt nagyszínpad, nagy
hang-, fénytechnika, amin fogadni tudtunk 300 fő
néptáncost és Papalexisz Kosztasz polgármester
segítségével sztárvendégként első ízben Zsédenyi
Adriennt. ZSÉDA előadását élvezhettük 2014. szeptember
20-án, Beloiannisz főterén.
A rendezvény a beloianniszi Pyrgos Közhasznú Egyesület
szervezésében valósult meg.
Köszönjük Beloiannisz polgármesterének, Papalexisz
Kosztasznak és akik a rendezvényt támogatták:
Emberi Erőforrások Minisztériuma • Beloiannisz Község
Önkormányzata • Magyarországi Görögök Országos
Önkormányzata • Belváros - Lipótváros Görög
Nemzetiségi Önkormányzata • Budapesti Főváros XV.
kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzata • Komló
Város Önkormányzata – Görög Nemzetiségi
Önkormányzat • Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata – Görög Nemzetiségi Önkormányzata •
Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete –
Syllogos • Violin Alapfokú Művészoktatási Intézmény,
Dunaújváros • Baki-Trans Kft. • Visual Go Hungary Kft. •
Auchan, Törökbálint • Gyradiko Görög Étterem • ZSÉDA
Produkció Kft. • Kész Józsefné Mirka
valamint az önkéntes segítőinknek, hogy sikeresen és
színvonalasan valósult meg a II. Görög - Magyar Barátság
Napja rendezvény!

test élőben kísért a műsorokban, majd 22 órakor
magyar táncházzal örvendezte meg a táncolni
vágyó közönséget.
ZSÉDA éjféli sikeres produkcióját többen megvárták. A képen látszik, hogy az emberek teljesen
betöltik a főteret.
A rendezvényről készült képek a pyrgos.hu oldalán
nyilvánosan elérhetőek. Készült egy kis videó a
ZSÉDA PRODUKCIÓ KFT. engedélyével, a felvételt
készítette: PYRGOS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
(honlapunkon ez is elérhető).
Köszönjük a visszajelzéseket!
Két évvel ezelőtt megtaláltuk Papalexisz Kosztasz
polgármesterrel a közös utat, ami előre visz minket,
önöket. Így a jövőben majd újra lehetnek hasonlóan
tartalmas és színvonalas rendezvények, ami már
kellett egy "falusi" embernek is! Közös jövőbéli
terveink vannak a jelenlegi polgármesterrel,
valamint több budapesti görög önkormányzattal
együttvéve. Támogatásukat ezúton is köszönjük!
Pletser István

6.

Beloianniszi Falutükör

2014. október

Karate eredmények
Az iváncsai klubban több beloianniszi lakos is sportol, így örömmel adunk hírt erről a területről is!
Bachmann Tibor 4 danos vizsgája után a tanítványok is kitettek magukért, hiszen februárban Nánai Ferenc
8 danos karate mester jött vizsgáztatni a karate diákokat, és mindenki eredményesen vette az akadályt.
Február végén Horváth József a karate diákolimpiára nevezett be. Az olimpián sok profi versenyző is
képviseltette magát. József a 17 évesek mezőnyében kumite (küzdelemben) versenyzett, és bronzérem
került a nyakába. Az Iváncsai Klubnak ez az első diákolimpiai érme,
amihez gratulálunk!
Március végén Szigetszentmiklósra utazott az Iváncsai csapat a
kakusei országos karate bajnokságra. A versenyen ifj. Bachmann
Tibor és Fábián János is versenyzett. Most először fordult elő a klub
történelmében, hogy edző és tanítvány egy versenyszámban
induljon. Nem sokkal később az old boys kumite vette kezdetét, ami
id. Bachmann Tibor és Fábián Jánosnak volt nagy feladat. A
versenyszámban körmérkőzést hirdettek. János két mérkőzését
fölényes pontozással nyerte, az utolsó döntő mérkőzésén szoros 5-4 pontozással alul maradt, így
ezüstéremmel térhetett haza. Id. Bachmann Tibor nagyon szép szoros mérkőzéseket vívott, és a végén
harmadik helyen végzett. Gratulálunk a versenyzőknek!
Április 12-én Ercsi adott otthont a 201-es Fudokán országos bajnokságnak. Ezen a megmérettetésen az
iváncsaiak edzője, Bachmann Tibor továbbjutott a döntőbe, ahol második lett. A verseny végén Horváth
József a 17 évesek mezőnyében indult, és negyedik lett.
Iváncsai Kiai Shotokan Karate Sportegyesület

GYERMEKNAP 2014.
Az idei gyermeknapot 2014. június 8-án rendeztük meg,
az újjáépített játszótér avatásának napján. A rendezvényre hatalmas játékokat tudtunk bérelni az SZMK, a
beloianniszi Önkormányzat, a Beloiannisz Község
Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Beloiannisz
Közoktatásáért Közalapítvány összefogásával. A játékok
bérlésénél gondoltunk az egész picikre, nekik komplett
játszóházat béreltünk. Gondoltunk a csúszni vágyókra, ők
egy 8 méteres dupla csúszdán versengtek egymással.
Gondoltunk a fociimádó gyerekekre, akik egy élő csocsót
próbálhattak ki. De a legnagyobb sikere a rodeó-bikának
volt. Ezeken a játékokon versenyeket is hirdettünk.
Reggeltől késő délutánig egyre több pókember, pillangó
és más hasonló arcok mászkáltak köztünk, hisz az SZMK
jóvoltából egy ügyes kezű arcfestő-lány festette a lurkók
arcát. Természetesen a „nagy gyerekekre”, a szülőkre is
gondoltunk, a 3 pingpongasztal hatalmas élmény volt
számukra. Így nekik is rendeztünk versenyt. A díjakat a
helyi Önkormányzat pályázatából vásárolták. Délben az
SZMK szorgos csapata néhány nagymama segítségével
frissen sült lángossal várta a kicsiket és nagyokat,

valamint görög édességgel és finom üdítővel. Jó idő lévén
természetesen nem maradhatott el a fagyi sem, amit
szintén az önkormányzat pályázatából finanszíroztak.
A rendezők szíve nagyon boldog volt, hiszen körülnézvén
nem láttunk mást, csak felhőtlenül szórakozó családokat,
gondjukat elfeledvén, kilépve szürke hétköznapokból.
Ennek a rendezvénynek a megvalósításában igazán
megmutatkozott az összefogás ereje.
Köszönet MINDENKINEK, aki munkájával hozzájárult e
nemes eseményhez!
Fülöpné Kipru Miranda
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AEK BELOIANNISZ
A nyáron jelentősen átalakult helyi felnőtt labdarúgó csapat. A játékosok zöme kicserélődött, és új edzővel
vágtak neki a bajnokságnak. Csapatról, célokról a vezető edzőt, Sztefopulosz Mihaliszt kérdeztem.
Sztefopulosz Mihalisz 1999-ben UEFA D-szintű edzői tanfolyamot végzett. Azóta Iváncsán dolgozott, most
pedig Beloianniszban a nagycsapat edzője.
B.K.: Egy megfiatalodott csapattal kezdett el dolgozni. Meséljen a kezdetekről!
Sz.M.: Miután megbeszélték a fiúk, megkerestek azzal, hogy engem szeretnének
edzőnek a csapathoz. Pár dolgot letisztáztunk, hogy mit kérek. 22-24
játékossal indultunk. Kértem, hogy a heti két edzés közül legalább az egyiken
meg kell jelenni, mert ahol munka folyik, ott lehet eredményt várni. Úgy volt,
hogy megszűnik a csapat, örültek neki mindenhol, hogy végül összeállt a
gárda és elindultunk. A régiek közül sokan átmentek az öregfiúk csapatba, így
maradtunk mi, javarészt fiatalok.
B.K.: Hol tart most a munka?
Sz.M.: Hat mérkőzés lement: 2 győzelem, 2 vereség és 2 döntetlen, a hetedik helyen állunk. Nincs semmi
probléma, a fiatalok akarnak, csinálják a dolgokat. Bizakodó vagyok, nem bajnokságot akarunk
nyerni.Ahhoz legalább 4-5 év kemény munka kell.
B.K.: Mik a csapat céljai?
Sz.M.: Egyelőre a cél az első öt-hatban bent lenni. A közép mezőnyben foglaljunk helyet, aztán később fel
lehet zárkózni a tabella élére. Ezt a célt tűztem ki.
B.K.: Még nem sok mérkőzés telt el. Milyen visszajelzéseket kaptak?
Sz.M.: A sorsolás úgy hozta, nem sok hazai meccsünk volt. A pálya miatt az első hazai meccsünket el kellett
cserélnünk. Amit hallok az emberektől, örülnek, hogy van csapat. Foglalkozunk a fiatalsággal,
edzés, hétvégén meccs van, harcolunk a pontokért. Csak jót hallottam eddig a csapatról, rosszat
nem.
B.K.: Melyik meccsüket emelné ki az eddigiek közül?
Sz.M.: Pettendet fogadtuk itthon kupamérkőzésen, és 3-3 lett az eredmény. Ezzel kiejtettünk egy magasabb
osztályú csapatot. Akkor nagyon jól játszottunk. Kiemelném még az első bajnoki mérkőzésünket
Baracskán. Ott maximálisan meg voltam elégedve mindenkivel. Mindenki kitett magáért, harcoltak
és három ponttal távoztunk. Szeretettel várok minden fiatalt, aki úgy érzi, akar futballozni.
B.K.: Én pedig további sok sikert kívánok a képviselő - testület nevében.
(Bene Krisztián)

UTÁNPÓTLÁS FOCI
Ebben az évben már 3 korosztályban indultunk: U7, U9, és U11-es
korcsoportban.
Az U11 Gárdonyba jár Bozsik-tornára, ahol az akadályokat jól
vettük, bár a környezetváltozás a gyerekeket kicsit visszafogta, de
büszkék lehetünk rájuk!
Az U7 és az U9 korosztályok pedig Martonvásárra járnak, velük
úgyszintén jól vettük az akadályokat. Ebben az évben a
sportegyesületnek sikerült buszt bérelni, így a kicsik igazi
családias hangulatban utazhatnak.
A diákolimpián is részt veszünk: U9 és U11-es korosztállyal, ami
nagyon jó, mert a fejlődésüket mutatja, azt, hogy mindenhol
megállják a helyüket a beloianniszi gyerekek!
Ruzsás László edző
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Tanévkezdés

Legyen öröm a tanulás! Ezzel a lelkülettel kezdtük meg a 2014/2015-ös tanévet a Nikosz Beloiannisz
Általános Iskolában.
Ehhez azonban az is kellett, hogy a nyáron 3 helyszínen
szervezett táborban pihenhessék ki magukat a
gyerekek. Erre lehetőségük volt Balatonberényben, a
görögországi Tsaf-Tsoufban és itt Beloianniszban, a
Szivárvány táborban is. Ahol persze nem csak pihentek,
hanem izgalmasabbnál izgalmasabb foglalkozásokon
vehettek részt.
A pedagógusok számára a munka augusztusban
folytatódott. Székesfehérváron továbbképzésen vettünk
részt a tehetséggondozás témakörében. Utána pedig kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy egy
barátságos, kellemes légkörű iskolába érkezzenek a kisdiákok. A teremfestés, pakolás, dekorálás után
izgatottan vártuk a gyerekeket az évnyitóra.
Nagy örömünkre szolgál, hogy idén 17 kis elsős kezdte meg a tanévet iskolánkban. Az iskola jelenlegi
gyermeklétszáma így 115 fő.
Szeptember hónapban a tanítási órákon túl nemzetiségi témanapot tartottunk és sor került a papírgyűjtésre.
Lezajlottak már a népmese, a zene és az állatok világnapja alkalmából szervezett programok is.
Mindenesetre mi minden reggel azt kívánjuk, hogy amikor útnak indul a sok kis iskolás, öröm legyen
számukra a tanulás!
Rédli Kata

Néptáncos toborzó
Iskolánk 12 éve igyekszik része lenni Beloiannisz kulturális
életének. Kezdetben az igazgatónő invitálására gitár és
zongora hangszereket, valamint modern táncot tanítottunk
és igyekeztünk az iskola ünnepségein együttműködni,
színesíteni a műsorukat.
Később néptáncot is, pontosabban görög táncot kezdtünk
tanítani, ami máig mint lehetőség megmaradt a gyermekek
számára.
Ez a feladat egyedülálló volt és ma is az, iskolánk 13
telephelye között, amit mindvégig a görög tánchagyományok gyűjtőjének és tanító mesterének értő
közreműködésével valósítottunk meg.
Ki ne ismerné itt helyben is Wünsch Lászlót, aki úgy is, mint
a dunaújvárosi Violin Művészeti Iskola igazgatóhelyettese
irányítja a gyermek csoportjainkat, akik a Pyrgos
Tánccsoport utánpótlásai lehetnek.
A Mester mellett a gyermekcsoportunk vezetője a
kezdetektől Takács Katalin, akik maga is egykori táncos
volt a beloianniszi együttesben.
Közoktatási intézményként, iskolarendszerben működünk, ami azt jelenti, hogy minden tanévben szeptember
első felében történik a beiratkozás, és az órabeosztást
követően indul az oktatás 12 évfolyamon, ami 2 év
előképzőt, 6 év alapfokot és 4 év továbbképzőt jelent.

Zene-, tánc-, képző-, és színművészeti ágon a félévi
vizsgán, majd a tanév végi záró gálán adnak számot a
gyermekek tudásukról nyilvános fellépés alkalmával. Ezen
kívül igyekszünk részt venni a község kulturális
programjaiban. A tanév végén művészeti bizonyítványt
kapnak tanulóink, amit továbbtanulásuk alkalmával
hasznosíthatnak.
Bízom benne, hogy idén Beloianniszban még több
gyermek csatlakozik hozzánk, ismeri meg a görög néptánc
kultúra szépségét egy jó hangulatú társaságban irányító
kezek mellett. Örülünk, hogy a működésünket mind a
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának
Hivatala, mind pedig a helyi önkormányzat segíti.
Puskásné Radnó Ágnes igazgató
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Beloiannisz
község apraját és nagyját az ÁMK Nikosz
Beloiannisz Általános Iskola és Óvoda
javára rendezendő hagyományos

J Ó T É K O N Y S Á G I B Á L R A.
HELYSZÍN: Művelődési Ház
IDŐPONT: 2014. október 11.,
szombat 18.00 ÓRA
Fellépnek:
Balett-táncosok (Füsi Gyöngyi
beloianniszi növendékei) • Óvodások
• 4. osztályos tanulók • Pyrgos Görög
Néptánc Együttes • Szülői
Munkaközösség • Triandafylla
Táncegyüttes • Pusztaszabolcsi
Szabadidő Sportegyesület
versenytáncosai
A műsort követően tombolatárgyak
sorsolására kerül sor (tombolajegy ára
100,- Ft), majd a mulatozás a Taverna
zenekarral.
Belépőjegy ára: 300,- Ft
(A belépés 8. osztályos korig ingyenes)
Az este folyamán összegyűlt bevételt
(belépőjegyek, a helyszínen megvásárolható adománylevelek, a büfé, valamint a
tombolajegyek árát) az általános iskola
diákjai és az óvoda óvodásai részére
fordítjuk.
Szülői Munkaközösség

Beloianniszi Szülői Munkaközösség
2013/2014-es tanévben végzett munkája
A beloianniszi szülői munkaközösség
minden évben különböző programok és
rendezvények szervezésével igyekszik
támogatni a helyi iskolát és óvodát. Ez így
történt a 2013/2014-es tanévben is.
A decemberben megrendezett karácsonyi
kézműves délutánon – ahol a szülők
színdarabot adtak elő – a gyerekek sok szép
ajándékot készíthettek, közben melegszendvicset és teát kaptak.
Év közben az iskola részére műszaki
cikkeket és labdákat vásároltunk, illetve a
farsangon minden osztály tortát kapott.
Ez év tavaszán megrendeztük a már hagyománnyá vált jótékonysági bált, májusban
pedig a gyermeknap alkalmából igazi
"játszóházban" érezhette magát a falu
apraja-nagyja.
Támogatást nyújtottunk a foci táborosoknak, s végül, de nem utolsó sorban
Mészáros Kálmán és csapata segítségével
megkezdtük az iskola udvar szépítését.
Ez úton szeretnék mindenkinek megköszönni a támogatást és gondos munkát!
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Labdarúgó mérkőzések
Felnőtt csapat (mérkőzések vasárnaponként)
2014.10.12. 14:30 Beloiannisz-Újbarok
2014.10.19. 14:30 Vértesboglár-Beloiannisz
2014.10.26. 13:30 Beloiannisz-Gyúró

Zene: Digitál
Együttes

2014. október

Öregfiúk (meccsek szombati napokon)
2014.10.11. 14:30 Kápolnásnyék-Beloiannisz
2014.10.18. 14:30 Beloiannisz-Sárosd
2014.10.25. 14:30 Beloiannisz-Pusztaszabolcs
2014.11.01. 13:30 Beloiannisz-Dunaújváros PASE
2014.11.08. 13:30 Baracs-Beloiannisz
2014.11.15. 13:00 Beloiannisz-Martonvásár

Beloianniszi
Művelődési
Ház

Értékes tombolanyeremények!
Tombola a helyszínen is kapható!

TRIANDAFYLLA

Rudabányán járt a tánccsoport szeptember elején a Nemzetek napja elnevezésű eseményen. A
megszokottól eltérően nem csak táncoltak az asszonyok, hanem főztek is. A meghívás ugyanis így
szólt: a résztvevő nemzetek kondérban jellegzetes sajátos ízeiket
produkáljanak, amit a résztvevők és érdeklődők megkóstolhatnak. A
mieink „TURLU”-T főztek: bográcsos zöldséges ragut. Mind a
szereplés, mind a finom étel sikeresnek bizonyult! Gratulálunk,
Asszonyok! Az esemény fantasztikus volt, a vendéglátók kitettek
magukért, kirándulásokra is jutott idő, ahol olyan helyeken is jártunk,
amit addig sosem láttunk.
Köszönjük a rudabányai városvezetésnek a meghívást és a vendéglátást!
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