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Kedves Beloiannisziak!
A 2014-es önkormányzati
választások tükröt állítottak
elénk. Bár nagyon szép,
amit benne látunk, és
örömre ad okot, nem szeretnénk sokáig ünnepelni
magunkat. Ettől függetlenül a konzekvenciákat le kell vonnunk belőle.
Összességében kijelenthető, hogy az előző
ciklus munkáját pozitívan értékelte a falu
lakosságának a többsége, választási szövetségünk meggyőző különbségű sikert aratott.
Komoly megerősítést jelent számunkra az a tény,
hogy az előző választásokhoz képest sikerült
számottevően növelni a támogatottságunkat.
Ezeknek a tényeknek a figyelembe vételével két
dolgot tartok fontosnak kiemelni. Nem fogunk
hátradőlni és az eredményeinktől elaltatva
esetlegesen lassítani a munkánkban, illetve
törekszünk arra, és hangsúlyozzuk, hogy nem
csak a ránk szavazók polgármestere és
képviselői vagyunk, hanem minden itt élő lakóé!
Ennek szellemében kezdte meg az új testület a
munkáját, melynek első lépéseiről szeretnék egy
kis tájékoztatást adni. Kezdeném a legfontosabbal, az Önkormányzatunk felépítésének
kialakításával. Mivel a munkájával nagyon
elégedett voltam, és keresve sem találtam volna
jobb jelöltet, újra Boka Erika képviselő asszonyt
kértem fel az alpolgármesteri tisztség ellátására,
aki örömmel mondott igent, és a testület
maximális támogatással Őt meg is választotta.
Két bizottságot alakítottunk, a szociális, valamint
az ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyon-

nyilatkozat-kezelői bizottságot. Az előbbi tagjai:
Vass Zsolt, Richter Csaba és Dr. Horváth István,
az utóbbi tagjai: Prekop László Kosztasz, Dr.
Horváth István és László József képviselő urak. A
bizottsági munkájuk mellett minden képviselő a
saját civil szakterületének megfelelő tudásával
segíti a munkánkat. Fontosnak tartom kiemelni,
hogy mind az alpolgármester asszony, mind a
képviselők társadalmi munkában végzik
feladataikat, hiszen a tiszteletdíjukról egységesen lemondtak!
Három fontos területen kezdtük a munkát, amiből
kettő kötelezően előírt, egy pedig számunkra bír
nagy jelentőséggel. A kötelezőkből az első, a
Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás aláírása, melyre a
változások miatt kellet sort keríteni. Itt jegyzem
meg, hogy az előző ciklus remek együttműködésének folytatása a célunk, amit az új Nemzetiségi
Önkormányzat szintén fontosnak tart. A megállapodás megszületett, a munka megkezdődött.

Békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket, és sikerekben
gazdag, boldog új évet
kíván
Beloiannisz Község
Képviselő-testülete
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A második fontos kötelezettségünk a közös
polgármesteri hivatal kialakítása. Mint bizonyára
tudják, mivel a lakosságunk összlétszáma nem
éri el a kétezer főt, ezért önálló polgármesteri
hivatalt nem alakíthatunk, hanem társulnunk kell
valakivel a szomszédból. Ezek a társulások egy
választási ciklusról szólnak, azokat minden
választás után újra kell kötni. Az előző ciklusban
Besnyővel volt közös Önkormányzati Hivatalunk.
Jelen pillanatban több községgel is folynak a
tárgyalások, amint megszületik a megállapodás,
a lakókat tájékoztatni fogjuk.
Végül a számomra legkedvesebbről a nem
kötelezően ellátandó feladatunkról is pár szót.
Nagyon fontos számunkra az itt élő lakók
életének színesebbé tétele, amit a legkönynyebben a helyben működő egyesületek és civil
szervezetek összefogásával és támogatásával
tudunk elősegíteni. Összehívtunk egy civil
fórumot, ahová minden helyben működő
szervezet vezetőit meghívtuk. Rendkívül
felemelő érzés volt, amikor több mint húsz
emberrel egy asztalnál Beloiannisz életének
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szervezéséről, a hétköznapjaink és ünnepeink
tervezéséről és lebonyolításáról egyeztettünk!
Aki jelen volt, megerősítheti, milyen alkotó
légkörben folyt a munka. Összeállítottuk a jövő
évi programtervezetet és elosztottuk a
feladatokat. A végső programtervezeten apró
pontosítások lesznek, de amint elkészül,
nyilvánosságra hozzuk. Annyit elárulhatok, hogy
színvonalas és sokoldalú programok várnak
ránk. Bízom benne, hogy ez a remek
kezdeményezés hagyománnyá válik és így
közösen a civilekkel szervezzük a településünk
kulturális életét.
Végezetül engedjék meg, hogy ezúton kívánjak
mindenkinek áldott ünnepeket! Békés, meghitt
karácsonyt a szeretteik körében, és eredményekben gazdag, boldog újévet! Amennyiben
megtehetik, jöjjenek el december 21-én a Falu
karácsonya rendezvényünkre, és ünnepeljünk
együtt a falu lakóival közösen!
Papalexisz Kosztasz
polgármester
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Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2015. évi I. félévi
munkatervét az alábbiak szerint
határozza meg:
I. Az ülés tervezett időpontja:
2015. január 28. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) A Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött megállapodás felülvizsgálata
2) Jegyzői beszámoló a Hivatal 2014.
évi tevékenységéről
3) Beszámoló az önkormányzat 2014.
évi adóhatósági tevékenységéről
4) Egyebek
II. Az ülés tervezett időpontja:
2015. február 25. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2015. évi
költségvetése
2) Társadalmi szervezetek
beszámolója
3) Egyebek

III. Az ülés tervezett időpontja:
2015. április 29. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) Az önkormányzat 2014. évi
zárszámadása
2) Beszámoló a Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrs
Besnyő - Beloiannisz Körzeti Megbízott
2014-ben végzett munkájáról
3) A Gyermekjóléti Szolgálat éves
beszámolója
4) Egyebek
IV. Az ülés tervezett időpontja:
2015. június 24. (szerda) 18.00 óra
Tervezett napirendi pontok:
1) A képviselő¬testület 2015. évi II.
félévi munkaterve
2) Egyebek

Az önkormányzati munkáról
2014. szeptember - 2014. december

Szociális célú
tűzifa pályázat

Az újonnan megválasztott képviselő-testület 4
alkalommal ülésezett a ciklus kezdete óta. Ezeken az
üléseken többek között ezekről a témákról esett szó:
• Abizottsági tagok megválasztása;
• Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata;
• 2015. évi belső ellenőrzési terv; Árajánlat belső
ellenőrzésre
• Iparűzési adó rendelet módosítása;
• Képviselői tiszteletdíjról rendeletalkotás;
• 2014. évi költségvetés módosítási javaslata;
• 2015. I. félévi munkaterv;
• LEADER csoport kérelme;
• Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása;
• Közös hivatal alakítása.

A képviselő-testület a 154/2014 (X.1.) sz.
határozatában döntött az 46/2014. (IX.25.)
BM rendelet szerinti szociális célú tűzifa
pályázat benyújtásáról. A kormany.hu
holnapon kihirdetésre került az eredmény,
miszerint önkormányzatunk egyszeri
497.840 Ft vissza nem térítendő
3
támogatást kapott, melyet 28 erdei m
kemény lombos tűzifa vásárlásra
használhat fel. A képviselő-testület
megalkotta a szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól szóló
11/2014.(XI.6.) önkormányzati rendeletét,
melyben meghatározásra került a
támogatás igénylésének menete, mértéke.
A képviselő-testület a beérkezett
3
kérelmeket a 28 erdei m kimerítéséig
tudja pozitív elbírálásban részesíteni.

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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Helyi iparűzési adómérték változása
2015. január 1. napján hatályba lép Beloiannisz
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi
iparűzési adóról. A 2010. november 1.-től hatályos
rendelkezések szerint az adómérték Beloianniszban állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adóalap 0,001 %-a. A 2013.
évben az önkormányzatok állami támogatási
rendszerét átalakították olyan módszer szerint,
miszerint az önkormányzatok állami támogatásának összegét az elvárt bevétellel csökkentik.
Az átalakult finanszírozási rendszer miatt a 0,001
százalékos adómérték megváltoztatása nélkül az
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Kedves Falubeliek!
A szívem repesett, amikor a Civil fórum
elnevezésű délutánon minden
beloianniszi szervezet, csoport
képviselőjével összeültünk, és
elterveztük, hogyan tovább közösen!
Az idei karácsonyi faluünnep már
megmutatja, hogy érdemes az összefogást szorgalmazni: nagyon sok
ember adja hozzá tudását, idejét,
ötletét, anyagi vagy egyéb
hozzájárulását, hogy élmény legyen
mindannyiunknak az a nap!
Már csak egy valami hiányzik a falu
közösségi életéből, már csak egy
hiányterület van: a vállalkozók
valahogy „lógnak a levegőben”. Mivel
magam is vállalkozó vagyok,
kézenfekvő az ígéret: januárban
összehívunk egy fórumot, hogy valahogy nekifogjunk a mi közösségünk
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önkormányzat kötelező feladatellátása veszélybe
kerülhetett volna, ezért döntött a képviselő-testület a
12/2014 (XI.27.) önkormányzati rendeletben az
adómérték 1,3 %-ra történő emeléséről. A rendelet
megtekinthető a Hivatalban kifüggesztve, valamint
a www.beloiannisz.hu honlapon, Rendeletek
menüpontban.
Biró Brigitta jegyzői referens

építéséhez. Terveink szerint párbeszédet kezdeményezünk, lássuk, miben
hogyan tudunk együttműködni.
Szeretnénk felmérni, mit várnak el a
vállalkozók, mitől érzik jól (vagy
kevésbé jól) magukat Beloianniszban,
miben tudnak segíteni, milyen
támogatást várnak tőlünk. Lehet
védnökséget vállalni egy-egy települési rendezvény felett, támogatni
szervezetet vagy intézményt (és itt nem
csak anyagi segítségre gondolok,
hanem munkára, kapcsolatokra stb!)
javaslataikra, ötleteikre kíváncsiak
vagyunk!
Kedves Vállalkozók! Azzal a hittel
indítom útjára ötletemet, hogy
nyitottak lesznek az együttműködésre
a helyi önkormányzattal és a civilekkel.
Bármi kérdésük, javaslatuk felmerül,
nyugodtan keressenek vele, vagy
írjanak e-mailt: falutukor@gmail.com.
A januárra tervezett eseményre
meghívót fogunk küldeni, de előre
készülhetnek rá!
Boka Erika alpolgármester
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TeSzedd! Beloiannisz
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb
önkéntes mozgalma. Idén immár negyedik, településünkön harmadik alkalommal valósult
meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítottak” a
TeSzedd! önkéntesei. Sajnos az eredeti időpontban meghirdetett esemény az eső miatt
elmaradt, de a lelkesedést látva úgy határoztunk, hogy mindenképpen megtartjuk egy
későbbi időpontban. Igaz, így a zsákokat nem vitték el az OHÜ munkatársai, de ígéretet
kaptunk, ha összeszedjük a szemetet, az Önkormányzat elviteti azokat. A „pótTeszedd”-re
2014. május 22-én, csütörtökön délután került sor. A hétköznapra szervezett eseménytől
kicsit féltünk, hogy nem leszünk sokan, de kellemes csalódás ért bennünket, amikor 37-en,
idősek, középkorúak, fiatalok és gyerekek egyaránt jöttek és írták alá a jelenléti ívet egy
átlagos munkanap délutánján. A megjelenteknek lehetőségük volt arra, hogy megjelöljék,
hogy magánemberként vagy valamelyik helyi szervezetet, egyesületet képviselve vesznek-e
részt a társadalmi munkában. Így a helyi Önkormányzat, Nyugdíjasklub, AEK Beloiannisz FC
és a Triandafylla tánccsoport képviseltette magát a szemétszedésen.
Idén sikerült településünk összes utcáját, az állomásra vezető járdát és bekötőutat is
végigjárnunk, összesen 20 zsák szemetet szedtünk. Első évben kb. 120, második évben kb.
40 zsák szemét jött össze. Olyan jó érzés volt látni az arcokat, hogy szinte szabadkoztak a
résztvevők, hogy csak ennyi szemetet találtak, szedtek össze! Ez a tendencia bizakodásra
adhat okot, hogy valami pozitív folyamat elindult ezen a téren is! Olyan jó érzés úgy
végigmenni az utcáinkon, tereinken hogy szép tiszták, rendezettek! Egyre többen figyelnek
portájukra, utcafrontjukra, szedik a mások által eldobott szemetet, nemcsak az akciónapon,
hanem egész évben! Köszönjük az ő munkájukat is, tartsák meg jó szokásukat! Azért
szervezzük meg mi is ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen, jó hangulatban
tisztítsuk meg környezetünket, közben beszélgetni is tudjunk, hiszen a rohanó életünkbe ez
egyre kevésbé fér bele. Azt is szeretnénk, ha ezzel a példamutatással a notórius szemetelők
is elgondolkoznának, kifejezésre juttatnák a bennük rejlő igényt a tisztaságra és
felhagynának a szemeteléssel! Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit
összeszedni! Emellett az is a célunk, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség ízére,
ami már több középiskolában a fiatalok számára kötelező is.
Beloiannisz tehát 3. alkalommal került fel a legnagyobb önkéntes mozgalom térképére,
tudnak rólunk, elismerik önkénteseink munkáját, kapjuk a pozitív visszajelzéseket!
Az akció jó hangulatban telt, befejezésekor az Önkormányzat finanszírozásában, a
nyugdíjasaink által készített finom vacsorával köszöntük meg az önkéntes munkát!
Becsüljük meg, amink van, legyünk büszkék településünkre! Kérünk mindenkit, hogy ne
rongáljanak, ne szemeteljenek, vigyázzunk közösen értékeinkre és környezetünkre!
Még egyszer mindenki nevében köszönöm a lelkes munkát, a finom vacsorát és a jó
hangulatot!
Remélem jövőre is találkozunk!
Papalexisz Ildikó
önkéntes koordinátor

Beloianniszi Falutükör

6.

2014. december

CIVIL FÓRUM
Egy novemberi délután összeült Beloiannisz valamennyi szervezetének vezetése. Kik
voltak ott? A nemzetiségi önkormányzat, a nyugdíjasok, Triandafylla és Pyrgos
Egyesület, AEK Beloiannisz sportkör, az iskola, a könyvtár, a művház, az SZMK, a
Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány, a Mozgássérültek Egyesülete és a Főzőklub
képviselői. Azzal az elhatározással trombitáltuk össze a találkozót, hogy a jövő évi
terveinkről, rendezvényekről, feladatokról és felelősökről beszélgessünk. Nagyon jó
hangulatú, építő, alkotó munka folyt több mint 2 órán keresztül. Ennek eredménye egy
FALUNAPTÁR lett, amelyben megtalálhatják az ünnepekhez, hagyományokhoz
kötődő eseményeket, illetve egy-egy újat is, amelyekből reményeink szerint ezután válik
hagyomány.
Köszönöm minden résztvevőnek a konstruktív hozzáállást, a nyitottságot és azt a
lelkesedést, ami izgalmassá és érdekessé tette a megbeszélést! Köszönjük a Főzőklub
tagjainak (nevezetesen Prekopné Mirkának és Vlahopuloszné Magdinak), hogy egy
igazán finom meglepetéssel zárhattuk az estét! A találkozó végén ugyanis hivatalosan
átadtuk a civileknek a nyáron felújított klubhelyiséget és konyhát – stílusosan némi
helyben készített falatozni valóval.
Kedves Falubeliek! Önökön a sor! Keressenek közösséget, ahova szívesen tartoznak,
válasszanak programot, ahova örömmel jönnek – csak rajtunk múlik, hogy egy élhető, jó
hangulatú település legyen Beloiannisz!
Boka Erika

IDÉN SZÜLETTEK
Gyarapodott Beloiannisz lakossága idén hat
újszülöttel! A szerkesztőség és az önkormányzat
nevében is jó egészséget, sok örömet kívánunk
nekik és családjuknak is!
Köszöntjük érkezésedet:
Mester Konrád Bence - 2014. 02. 20.
Huszár Zsigmond Benjámin - 2014. 06. 12.
Kovács Bence - 2014. 07. 22.
Varga Balázs - 2014. 08. 17.
Darida Botond - 2014. 08. 21.
Varga Linett - 2014. 09. 12.
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Mindenkiért egy-egy gyertya égett...
Idén is gondot fordítottunk arra, hogy Mindenszentek és halottak napja előtt rendbe tegyük a
temetőt. Mivel a környezet a folyamatos
gondozásnak köszönhetően rendezett volt, arra
hívtuk a lakókat, hogy gazoljuk ki az elhagyatott
sírokat, szedjük össze a szemetet. 80 sírhelyet
tettünk rendbe, közel harmincan voltunk kint a
november végi szombatra hirdetett társadalmi
munkán. Nagyon pozitív visszhangja volt
cselekedetünknek, jóleső érzés a sok hozzátartozónak örömöt szerezni!
Köszönöm, hogy nyitottak voltak a kezdeményezésre, és 2014-ben egyetlen sír sem maradt
gondozatlan, virág és mécses vagy gyertya is jutott minden sírra! Jó volt látni, mennyien jöttek a
hívó szóra. November 2-án mindenkiért égett gyertya a beloianniszi temetőben, egyetlen sír sem
maradt virág nélkül... Megkondult 16 órakor a falu templomának harangja is – ezzel is eleinkre
emlékeztünk.
Acsendes megemlékezés reményeink szerint hagyománnyá válik, ami csak rajtunk múlik.
Boka Erika

Rókák a településünkön
Önkormányzatunkhoz több bejelentés érkezett vadon élő állatok (rókák) megjelenéséről. Ezzel kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
A beloianniszi erdők ( Templom melletti, Szeptember utca mögötti, Sport pálya melletti erdő) olyan részei a
településnek, melyek régóta természetes élőhelyei a rókáknak és más vadon élő állatfajoknak (fácán, récefélék,
stb.). A rókák megjelenése a lakott területeken, illetőleg annak közelében, a kertekben a téli időszakban
előfordulhat, ilyenkor táplálékot keresnek. Ennek során az élelmiszer-hulladékot, a háziállatoknak kitett eleséget,
esetlegesen a nem kellően védett baromfit is elfogyasztják. Rendellenességnek a megváltozott viselkedése számít, pl.
ha az ember pár méteren belüli közelségétől nem riad meg. Ez veszettség-gyanúra adhat okot. Sajnos a rókák
elszaporodásával kapcsolatos probléma országos szintű.
Fentiek figyelembevételével javasolom a lakosságnak:
- ne tegyünk élelmiszer-hulladékot tartalmazó szemetet a kuka mellé, csak
a kukába
- a háziállatoknak csak annyi eleséget adjunk, amennyit elfogyasztanak,
éjszakára semmi esetre se maradjon elöl semmi
- a baromfit éjszakára zárjuk be
- ellenőrizzük a kerítéseket
- ha szelíden viselkedő, vagy idegrendszeri elvátozásból eredő tüneteket
produkál az állat, (pl. nyálzik, görcsöl, nekimegy a tárgyaknak) veszettséggyanús, melyet azonnal jelentsünk be a hatóságoknak és SEMMIKÉPPEN SE ÉRJÜNK HOZZÁ!
A rókák gyérítése a területileg illetékes vadásztársaság feladata, így 1-2 hónappal ezelelőtt felvettük a kapcsolatot a
területileg illetékes vadász társasággal, melynek elnöke arról tájékoztatott, hogy a rókák gyérítése megkezdődött. Majd
az utóbbi időben folyamatos lakossági jelzések miatt ismét megkerestük a vadásztársaságot, akik azt a tájékoztatást
adták, hogy még nagyobb erővel fognak dolgozni.
Kérem a lakosságot, hogy aki rókát lát belterületen jelezze ügyfélfogadási időben a Hivatalban, vagy
hivatal@beloiannisz.hu e-mail címen, vagy a 06-25-898-055-ös telefonszámon.
Biró Brigitta jegyzői referens
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Mindenki a saját háza táján söprögessen!
A téli, zord hideg közeledtével egyre
fontosabb, hogy nemcsak ingatlanon
belül, hanem az utcán, házunk előtt is
rendben tartsuk a portánkat. Az ide
vonatkozó jogszabályra szeretném
felhívni a figyelmet:
A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet 6. § szerint:
„6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv,
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
….
(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva
tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán
tartani és a hulladékot eltávolítani.”
A jogszabály szerint tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, a járda
melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
Felhívom figyelmüket, hogy a jogszabályi kötelezettségének haladéktalanul tegyenek
eleget, és az előírásoknak megfelelően az ingatlantulajdonukkal érintett járdaszakasz
síkosság- és csúszásmentesítéséről gondoskodni szíveskedjenek, a havat távolítsák el, a
csapadék lefolyását biztosítsák!
A jogszabály be nem tartása eljárás kezdeményezését vonja maga után, illetve az
esetleges balesetek és károk bekövetkezése tárgyában, az ingatlantulajdonos
büntetőeljárás megindításával és kártérítési felelősséggel számolhat!
Még egy gondolatot fűznék a síkosság-mentesítéshez, só helyett használjunk alternatív
anyagokat: a zeolit, a fűrészpor és a lefagyott jég és hó olvasztását a konyhasónál sokkal
hatékonyabban végző, a növényeket nem károsító acetátok és karbamid alapú jégolvasztó szerek.
További kiváló módszer a hó ellapátolása, seprése a ház előtti járdáról (ez nem utolsó sorban jó
lehetőség egy kis testedzésre is), így az említett anyagokból is lényegesen kevesebb jut a talajba!
Biró Brigitta jegyzői referens
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Üzlet épül!
Nem tudom, más hogy van vele: nekem öröm, ha
lepusztult dolgok új életre kelnek, ha épül-szépül
valami, ha fejlődést tapasztalok.
Így áll most az egykori költségvetési üzem épülete:
több évtizedes lassú amortizálódás után tavaly
gazdára lelt, és már megkezdődött az építkezés.
Hivatalos információt oszthatok meg Önökkel: a
Bóna Haus Kft. élelmiszerboltot épít, valamint
bérelhető irodákat alakítanak ki a falu szélén, a
víztorony tövében. Tágas parkolóval, szépen
kialakított környezettel várják majd a vásárlókat és
bérlőket. Áprilisra várható a nyitás, addig a tető alá
hozott épület belső kialakítása és az engedélyeztetés zajlik.
Boka Erika

11.

A Triandafylla tánccsoport október
17-én nagy sikerrel mutatkozott be az
Országos Onkológiai Kórház egyik
kísérleti csoportjában. A tánccsoport
meglepetés-fellépése öröm volt a
betegeknek és az őket kezelő orvosés ápoló személyzetnek. Sikerült
elfeledtetni egy kis időre a
mindennapi küzdelmet az életért.
Parzinka Hrisztina
Házszámtáblák kihelyezése
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a
lakóházakat, illetve ingatlanokat házszámmal,
vagy (ahol helyrajzi szám jelöli az ingatlant)
helyrajzi számmal kell jelölni.
A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának,
kezelőjének, használójának kötelessége
kihelyezni, ezzel is segítve a Mentők, Tűzoltók,
Rendőrség, Közszolgáltatók, Posta és a
Hivatal munkáját. A hiányzó utcanév tábla
kihelyezése, karbantartása és pótlása az
önkormányzat feladata. A hiányzó utcanév
táblákat az önkormányzat megrendelte, pótlásuk
hamarosan megkezdődik. A beazonosíthatóság a
lakosság érdekeit, valamint a közbiztonság
megteremtését szolgálja.
Kérjük a Lakosságot, hogy az ingatlanokra a
házszámokat – a közterületről jól látható
módon mielőbb helyezzék ki!
Az ingatlan házszám táblával történő ellátásáról,
annak folyamatos karbantartásáról és szükség
szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa,
kezelője, használója kötele gondoskodni.
Biró Brigitta jegyzői referens

A „Falunaptár 2015” megbeszélésen konkretizáltuk a VASZILOPITA ÜNNEP
tervezett időpontját: 2015. január 10-én, szombaton lesz.
A vaszilopita megszegését Kalota József protopresbiter végzi.
A programban fellépnek a Pyrgos és a Triandafylla táncegyüttesek.
A rendezvényt táncház zárja. A zenét a Pyrgos együttes biztosítja.
Dulasz Takisz (GNÖ elnök)
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Akikre büszkék
vagyunk...
Zumbulisz Martina
1991. december 23-án született
Dunaújvárosban. Az általános iskola
befejezése után a dunaújvárosi Rosti
Pál Gimnáziumban kezdte el tanulmányait, majd az Adu Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnáziumban fejezte
be, ahol a cukrász szakmát sajátította
el.
Jelenleg a dunaújvárosi Momert Zrt.
alkalmazottja, és a munka mellett él
igazi hivatásának, ami nem más, mint
a labdarúgás.
Martina hét éves kora óta rúgja a bőrt,
a testvéreivel járt ki a pályára... és ott is
ragadt.
Az iskolában Prekop László, majd
Fülöp Ferenc kezei között edzett,
futhatta a köröket a pályán, ezek után
került át Iváncsára.
2009 volt számára a nagy változás
éve, amikor a dunaújvárosi PASE
csapatába szerződött, ahol csatárként
hasznosítja magát. Ennek immár 5
éve, és a folyamatos lendület, a heti 3 x
másfél–két órás edzés, minden egyes
izzadságcsepp meghozta neki az
eredményt: 23 oklevél, érmék, kupák,
gólkirálynői címek díszítik szobája
falait, polcait.
Távolabbi tervei bekerülni az MTK-ba,
és még tovább fejlődni, focizni, és
hivatásszerűen űzni a cseppet sem
hobbinak mondható szenvedélyét.
Sok sikert kívánunk a továbbiakban is
Martinának!
Vass Zsolt
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AEK BELOIANNISZ
Idén októberben rendeztük meg a sportbálunkat, ahol szép számmal összejöttünk.
Nagyon értékes tombolanyeremények voltak, a fődíj pedig egy athéni repülőút 2 fő
részére. Köszönjük a tombola ajándékok felajánlását, a vállalkozók és magánszemélyek
támogatásait! Díszvendégünk Détári Lajos focista, hétszeres világválogatott volt, akit
nagy szeretettel fogadott a közönség. A szórakozáshoz hajnalig tartó magyar zenét
biztosítottunk, amelynek igen nagy sikere volt.
Utánpótlás-hírek:
Az idén már részt vettünk a Bozsik Programban, ahol nagyon szép eredményeket értünk
el. November 28-án már negyedik alkalommal rendeztük meg az AEK Beloiannisz
utánpótlás csapatának a Mikulás ünnepségét, amelyhez nagyon sok segítséget kaptunk a
szülőktől, nagyszülőktől. A gyerekeknek kedveskedtünk egy kis szendviccsel, sütivel,
üdítővel, és minden gyermeket megajándékozott a Mikulás egy kis csomaggal. A
vezetőség átadta mind a 3 utánpótlás korosztálynak az új mezeket, melyet szponzorok
segítségével sikerült megvásárolnunk. Köszönjük Bozoki Jánosnak, a Ferencvárosi
Görög Nemzetiségi Önkormányzatnak és HavránAnnának a támogatásukat!
Vlahopuloszné Kovács Mónika
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A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola eseményei
A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola az elmúlt

ban zajlottak a foglalkozások. A legnagyobb

időszakban számos programmal kedveskedett

sikere mégis a kis házi kedven-ceknek volt, akik

a gyerekeknek.

az „iskolába látogattak” ezen alkalomból.

Örömteli élménybeszámolóval érkeztek haza

A felsősök örömére testnevelő kollégánk két

az alsó tagozatosok Százhalombattáról.

alkalommal látogatást szervezett a Százhalom-

Kiránduláson vettek részt a gyerekek a

battai Lövészklub lőterére. Itt puskával,

„Matrica” Múzeumban. Játékos foglalkozá-

pisztollyal lőhettek versenyszerűen is. A

sokkal, kézműveskedéssel és lepénysütéssel

lövészklub vezetője, Kéri Attila azóta is

várták őket.

támogatja iskolánk lövészetét. Év végéig
használatra kaptunk egy lézeres számítógép
vezérelt puskát, amivel diákjaink órán és órán
kívüli foglalkozás keretében gyakorolhatnak.
Továbbá segítséget nyújt a Beloiannisz
Lövészklub kialakításában, fegyverek, lőszer,
lőlap és a lőhelyiség kialakításában.

A felső tagozatosok a Hagyományok Házába

Ezúton szeretnénk megköszönni az SZMK

látogattak, ahol előadásokat hallgattak és

tagjainak, hogy idén októberben is megszer-

kézműveskedtek (rongybabát készítettek,

vezték az immár hagyományossá vált

nemezeltek) és néptáncot is tanultak.

Jótékonysági bált!

Az állatok világnapján több állomáson
különböző programokkal készültünk. Nagyon
tetszett a gyerekeknek, hogy most előzetes
jelentkezés alapján szabadon választhattak,
melyiket választják: kézműveskedés, zenés
mulatságok, filmnézés, vetélkedők, mozgásos
feladatok. Mindegyik helyszínen telt létszám-

Novemberben egészséghét keretében szintén
mozgalmasan teltek napjaink. Felsorolás
szintjén említeném programjainkat: jóga,
mozgásos délután, gyümölcsevés, kézműves-
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kedés, egészségügyi mérések, dietetikus előadása, elsősegély alapismeretekről előadás.
Minden előadónak és a szülőknek most is
köszönet az együttműködésért!

A hónap elején szerveztük angol versenyünket, melynek témája az őszhöz kapcsolódó
Halloween volt. A verseny több fordulós, ezért
a gyerekek tovább folytatják a felkészülést.

Az elkövetkező időszakot is izgatottan várjuk,
hiszen az adventi készülődés nemcsak a
gyerekeknek, de nekünk is nagy lelki
feltöltődést jelent!
Kocolárisz Eftichia
A Nikosz Beloiannisz ÁMK Könyvtára
tanítási időben nyitva:
hétfőn, szerdán 11 - 12.30 és
kedden, csütörtökön 16.00 - 18.00 óra
között. Szünidőben zárva.
Új könyvek, folyóiratok, ingyenes
internetezési lehetőség,
wifi várja az olvasókat.
Sok szeretettel várok Mindenkit!
Farcalasz Johanna
könyvtáros
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Meghívó

A Szülői Munkaközösség, a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány és
a Beloianniszi Főzőklub közös rendezésében, Beloiannisz Község
Önkormányzatának támogatásával szeretettel meghívunk
kicsiket és nagyokat

A KÖZSÉGI ADVENTI RENDEZVÉNYÜNKRE.
Helyszín: Művelődési Ház
Időpont: 2014. december 21. (vasárnap)
Program:
14:00 órától: gyermekek kézműves foglalkozása,
karácsonyi dísztárgyak készítése
17:00 órától:
Az 5. osztályos diákok Betlehemezése
Közös Adventi gyertyagyújtás a téren
Adventi köszöntő
Karácsonyi dalok a Szülői Munkaközösség előadásában
Ezen a kellemes hangulatú rendezvényen vendégeinket meleg teával,
forralt borral, zsíros kenyérrel, a gyerekeket melegszendviccsel
kínáljuk jó szívvel.
Szeretettel várunk Benneteket kedves gyerekek, Önöket kedves
beloiannisziak és minden velünk együtt ünnepelni szándékozót!
Szülői Munkaközösség
Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány
Beloianniszi Főzőklub

