
hetően – besegített a parlament görög
nemzetiségi szószólója Koranisz Laokratisz úr,
valamint Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
úr is – a Kormánymegbízott úr Adony várost
jelölte ki számunkra partner településként. Az
előzetes egyeztetések és kalkulációk alapján
számunkra ők ideális társnak bizonyultak. A
képviselő-testületük, valamint Ronyecz Péter
polgármester úr is rendkívül korrekten álltak a
kérdéshez, ezért pillanatok alatt megállapodtunk
a feltételekről, és januárban megkezdődhetett a
közös hivatal megszervezése. A lakosság ebből
nem sokat észlelhetett, hiszen igyekeztünk a
legkevesebb változtatással, a megszokott
feltételekkel fogadni az ügyfeleinket. Az együtt
töltött rövid idő alatt kijelenthetem, hogy
számunkra rendkívül előnyös együttműködés
alakult ki, élvezzük Adony város hivatalának
szakmai és emberi támogatását! A helyben folyó
szakmai munka folyamatosan igazodik
Adonyhoz, igyekszünk a több éves, évtizedes
lemaradásainkat véglegesen megszüntetni.
Ebben nagy segítségünkre van Földi Ilona jegyző
asszony, akinek ilyen rövid idő alatt is nagyon
sokat köszönhetünk. Bízom benne, hogy ez a
kapcsolat a két település között időállónak
bizonyul és a következő választások után
mindkét fél elégedetten hosszabbíthatja meg ezt
az együttműködést.

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Új év, új kezdet,
új lendület

Nehéz évkezdeten vagyunk
túl. Kemény munkával zártuk
a z e l m ú l t e s z t e n d ő t -
december 31-én még testü-
leti ülésünk volt – és ennek

folytatásaként nem állhattunk meg januárban
sem. A munka apropóját az a tény adta, hogy
2000 fő alatti lakosságszámú településként
törvényi kötelezettségünk a választást követő 60
nap alatt közös önkormányzati hivatalt
kialakítanunk. Nekünk 2012 és 2014 között
Besnyővel volt közös hivatalunk, elsősorban
velük próbáltunk meg a folytatásról megegyezni.
A két év közös munkájának tapasztalatait
értékelve sem anyagilag, sem szakmailag nem
sikerült olyan konszenzust kialakítanunk, ami
mindkét településnek megfelelt volna, ezért a
további lehetséges partnerekkel kezdtünk
tárgyalásokat. Először Iváncsa községgel
kezdtük meg az egyeztetéseket, és kezdetben
nagyon gyorsan és biztatóan indultak a
tárgyalások. Miután minden részletről
megegyeztünk az iváncsai polgármester
asszonnyal a testületi ülésünkön, a képviselők
egyöntetűen az Iváncsai Közös Önkormányzati
Hivatal mellett tették le a voksukat. A csavar
ezután jött, mert az iváncsai képviselő-testület
elutasította Beloiannisz csatlakozási szándékát.
Mivel ezt a törvényi határidő lejárta előtt egy
nappal tette, rendkívül kellemetlen helyzetbe
hozta önkormányzatunkat. A jogszabályoknak
megfele lően i lyenkor a Fejér Megyei
Kormánymegbízott hatáskörébe került a döntés.
Hathatós lobbi tevékenységünknek köszön-
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Legújabb beruházásaink

A választásokat követően én, személy szerint nem
sok fejlesztésre számítottam a 2015-ös évben.
Megváltozott adórendeletünk következtében több
vállalkozás is elhagyta településünket, viszont a
település állami finanszírozását tekintve az adóerő-
képességük még a mi településünknél jelentkezik,
ami röviden annyit tesz, hogy kevesebb állami
támogatást kapunk. Az átszervezés okozta
finanszírozási mérlegünk várhatóan a 2016-os évtől
kerül egyensúlyba, ezért én a fejlesztéseinket is
ettől az időszaktól terveztem. Az élet viszont úgy
hozta, hogy idén sem kell szégyenkeznünk, hiszen
még csak tavasz van, de két komolyabb
beruházásról számolhatok be.
Két ingatlan eladásából (az ipartelep és a mellette
fekvő üres ingatlan) származó bevételeinkből
felújíthattuk a falu centrumában, az óvoda és az
üzletsorok előtt haladó U alakú körutunkat. Itt
szeretnék több dolgot is megjegyezni. Először is
több helyről is felvetődött, hogy miért azt csináltuk
meg, miért nem mást. Egyrészt a választási
programunk ugyanúgy tartalmazta ezt a fejlesztést
is, másrészt nem mindegy, milyen a falu kirakata, a
centrum. Idetévedve a településünkre bárki is
legyen az, először ott néz körül, azokat a
benyomásait viszi magával, és egyáltalán nem
mindegy, hogy ezek milyenek. Mi büszkék vagyunk
a falunkra, szeretnénk, ha a külső megítélésünk is
ennek megfelelő lenne. Óhatatlanul felmerül
ilyenkor, hogy miért csak eddig csinálták meg, ez
meg ez miért nem fért még bele, más előtt miért
csinálták meg, előttem miért nem? Egyszerű a
válasz, ennyi pénzünk volt rá, azok a területek, amik
például az óvoda előtt kimaradtak, majd egy
következő ütemben folytatódni fognak. Valamint
voltak olyan vállalkozók is, akik a saját költségükön
az ingatlanjaik előtti területeket szintén megcsinál-
tatták a kivitelezővel. Ezek az építési naplóban
dokumentálva vannak, bárki erről érdeklődne, a
hivatalban megteheti, minden adat nyilvános.
Január közepén kaptuk a jó hírt, miszerint Koranisz
Laokratisz parlamenti nemzetiségi szószóló,
valamint Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr
segítségével kapott a településünk 50.000.000,- Ft
állami támogatást a sporttelepen felépítendő 60x40-
es méretű műfüves focipálya felépítésére, valamint

az azt kiszolgáló öltöző épület rekonstrukciójára!
Nagyon megörültünk, hiszen saját erőből ilyen
volumenű beruházásról nem is álmodhatunk. Az
épület mára már szinte használhatatlan állapotba
került, a legjobbkor jött a segítség. Ezekkel a
beruházásokkal az itt élő gyerekek is hozzá-
juthatnak azokhoz az élményekhez, ami a
szomszédos településen élőknek már évek óta
megadatott. Újabb dolgot pipálhatunk ki a
tennivalóink közül. Az építkezés várhatóan
áprilisban indul, jelenleg a közbeszerzési eljárás
zajlik, reményeink szerint a nyárra elkészül és
használatba vehető lesz. Soha rosszabb évet nem
kívánok magunknak!

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
A képviselő-testület (…) az önkormányzat, 2015. évi
költségvetését költségvetési bevétellel,

költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési
egyenleggel állapítja meg.

- működési költségvetési bevétel
- felhalmozási költségvetési bevétel

- működési költségvetési kiadás:
- felhalmozási költségvetési kiadás:

91 270 e Ft 91
270 e Ft

29 870 e Ft,
61 400 e Ft.

29 919 e Ft,
61 351 e Ft.

Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzata
melyből

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási
előirányzata melyből

91 270 e Ft

91 270 e Ft,

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSZÁMAI
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Földi Ilona,Adony város és 2015. január 1-jétől Beloiannisz község jegyzője

2015. január elsejétől közös önkormányzati hivatalt tart fenn Adony város és Beloiannisz
község önkormányzata. A közös hivatal jegyzője Földi Ilona, aki mindkét település
törvényes működéséért felel.Akezdeti lépésekről, a terveiről kérdeztük az új jegyzőt.

Nevem Földi Ilona, dunaföldvári lakos vagyok. A közigazgatással ismerkedést
pályakezdőként a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalban kezdtem. Ezt követően
Daruszentmiklóson láttam el egy évig aljegyzői, majd hat évig jegyzői feladatokat.
2009 őszén neveztek ki Adonyban aljegyzőnek, és 2013. február óta dolgozom
jegyzőként azAdonyi Polgármesteri Hivatalban.

Bár kötelező jelleggel jogszabály nem írja elő Adony számára a közös hivatalban való részvételt, azonban mind
Ronyecz Péter polgármester, mind a képviselő-testület úgy gondolta, hogy városként fel kell ajánlani a segítségünket.
Sok idő nem volt a felkészülésre, hiszen december közepén derült ki, hogy Adony és Beloiannisz fog közös hivatalt
létrehozni, és január elsején el is kellet indulni. Az adonyi hivatalnak ezen a téren még nem volt tapasztalata, de azt
gondolom, hogy ismerve az adonyi apparátus pozitív hozzáállását, és látva a kirendeltségen dolgozók igyekezetét is,
közösen meg fogjuk oldani ezt a szakmai kihívást.

Az első hónapok nehézkesen teltek olyan szempontból, hogy az Állami Számvevőszék januárban és márciusban is
ellenőrzést folytatott, ami a beloianniszi kirendeltség dolgozóit teljesen leterhelte, illetve személyi változások is
történtek a kirendeltségen. De ezzel párhuzamosan próbáltunk mindkét hivatalban egységes ügymeneteket
kidolgozni, és optimistán megkezdtük a 2015-ös évet.

Úgy gondolom, hogy a lakosság nem érzékeli a változást, hiszen a beloianniszi kirendeltség korábbi létszáma és az
ügyfélfogadás sem változott.
A hivatal mellett az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását Adonyban végezzük, mert ott adott
az a személyi és technikai háttér, ami a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A többi feladatot pedig úgy gondolom,
hogy a kirendeltség munkatársai el tudják látni helyben, a székhely pedig az ehhez szükséges szakmai és technikai
segítséget próbálja biztosítani.

Hetente egy napot szeretnék a kirendeltségen tölteni, de ez természetesen függ a felmerülő feladatok mennyiségétől
is.Továbbá részt veszek a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, illetve a görög nemzetiségi önkormányzat
ülésein.

A Vaszilopitán és az Országos Görög Nemzetiségi Önkormányzat kihelyezett ülésén volt szerencsém alaposabban
ismerkedni a görög nemzetiséggel.
Azt gondolom, hogy teljesen hasonló az adonyi német nemzetiségi önkormányzat munkájához, terveihez, felada-
taihoz a görög nemzetiségi önkormányzat működése is. A szakmai háttér biztosításában tud a hivatal elsősorban
segítséget nyújtani.

A munkakapcsolat az első perctől kezdve nagyon jó a kirendeltség dolgozóival, és a képviselő-testülettel is.
Természetesen még ismerkedünk egymás elvárásaival, de mivel mindenkinek az az érdeke, hogy jó és működőképes
legyen ez a kapcsolat, így mindenki próbálja is ebbe beletenni a saját részét. Örülök, hogy a közös hivatal vezetésével
lehetőséget kaptam arra, hogy Beloiannisz életébe bepillantást nyerjek.

- Kérlek, röviden mutatkozzál be nekünk!

- Hogy fogadtátok, fogadtad a hírt, miszerint Beloiannisszal fog Adony közös
hivatalt működtetni?

- Mik voltak az első tapasztalataid és a legfontosabb tennivalóid?

- Milyen változások voltak a hivatal működését tekintve, és ez érinti-e a lakosságot, hogyan tagozódunk be az
adonyi közös hivatalba mi, beloiannisziak?

- Személy szerint milyen rendszerességgel láthatunk Beloianniszban, melyek azok az események,
munkafolyamatok, amiben részt veszel?

- Tudjuk, hogy Adonyban is működik nemzetiségi önkormányzat, ezért a mi helyi görög nemzetiségi
önkormányzatunk működése nem új számodra. Velük hogy sikerült elindítani a munkakapcsolatot?

- Végül egy személyes kérdés: Ilyen rövid idő alatt mik az első benyomásaid, milyen munkakapcsolatot sikerült
kialakítanod a hivatal dolgozóival és a képviselő testülettel, hogy érzed magad nálunk?

Papalexisz Kosztasz polgármester

2015. március
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Új szociális rendelet községünkben

A képviselő-testület február 25.-i ülésén fogadta el a
települési támogatásról és az egyéb szociális
ellátásokról szóló rendeletet. A rendelet 2015.
március 1-jén lépett hatályba. Nagy terhet rótt a
jogalkotó az önkormányzatokra. A Szociális törvény
módosításával megszüntették a lakásfenntartási
támogatást, amely a községben közel 40 családot
érint. A képviselő-testület az új rendelet
elfogadásával 2 új ellátási formát vezetett be:
rendkívüli települési támogatás (korábban
önkormányzati segély), valamint a települési
lakásfenntartási támogatást.

A házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkezés
ellátásokra vonatkozóan a korábbi szabályozás
vonatkozik. A jogosultsági feltételekről a Hivatalban
bővebb felvilágosítást kaphatnak. Az új rendelet a
www.beloiannisz.hu honlapon, valamint a
Hivatalban kifüggesztve olvasható.

Biró Brigitta jegyzői referens

Újra segített a kamera rendszer!
Ezúttal egy rongálót fogott meg. Nagyon sajnálom az
esetet, jobb lenne, ha ez a rendszer a megelőzést
segítené, nem pedig a bűncselekmény felderítését. Ez
történt a napokban is, bűncselekménynek minősül
ugyanis a falfirka, még ha nem is tűnik komoly dolognak.
Pedig az, nagyon is. Tavaly közel 300.000,- Ft
ráfordítással újítottuk fel a művelődési ház északi oldalát,
mielőtt az új játszóteret átadtuk. Nem szerettük volna,
hogy rontsa a látképet, ha már olyan szépen felújítottuk a
területet. A kamerarendszer kiépítésekor ide is
elhelyeztünk egyet, hogy az esetleges rongálásokat
megelőzzük. Ez a kamera rögzítette aztán azt, ahogy
valaki a felújított falat festékszóróval megrongálta. A
felirat önmagában felháborító volt, sok kisgyermekes
anyuka jelezte, hogy megijedtek a gyerekek, nem
szerettek addig odajárni, amíg az elkövető családja el
nem távolította a feliratot.Afelvételeknek köszönhetően a
rendőrség gyorsan elkapta az elkövetőt és bíróság elé
kerül az ügy. Remélem, tanulságul szolgál az eset
mindenkinek, és tanulunk más hibájából.

Az önkormányzati munkáról
2014 december 1. – 2015. február 28. között 6 testületi
ülésen az alábbi témákban hoztunk határozatot:

• Döntés közös önkormányzati hivatal kialakításáról
• A Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal közös

fenntartásának megszüntetéséről, okirat elfogadása,
megszüntető okirat módosítása,

• Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és
működtetéséről, az Adonyi Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról, az Adonyi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról, az Adonyi Közös
Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének
elfogadásáról

• Műfüves Sportpálya létesítmény létrehozásáról,
Műfüves pálya és sportöltöző felújítás tervek elkészí-
téséről, közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

• Szociális tűzifa szállításáról
• A Falukarácsony támogatásáról, pingpong asztal

beszerzéséről, a Beloiannisz Közoktatásáért Közalapít-
vány részére nyújtott vissza nem térítendő támogatásról

• A Kistérségi buszról szóló beszámoló elfogadásáról, az
Adonyi Kistérségi Társulási beszámoló elfogadásáról

• A2015. évi ülésterv módosításának elfogadásáról
• 6/5 hrsz-ú ingatlan térkövezéséről
• A KDV csatlakozási szándékról szóló határozati

javaslatának támogatásáról
• Tessely Zoltán országgyűlési képviselő címerhasználati

kérelméről
• A 468/1 hrsz. számú ingatlan értékbecslésének

megrendeléséről, pályázati hirdetmény a 468/1. hely-
rajzi számú ingatlan értékesítéséről, a 6/3-as ingatlan
érkésesítés szándékáról

• a Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműkö-
dési megállapodás elfogadásáról

• RENDELET: 14/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet
a 2014. évben nyújtott karácsonyi támogatásról.

A rendeletek, határozatok és a jegyzőkönyvek a

honlapon elérhetők, illetve a hivatalban
Biró Brigitta aljegyzőtől egyeztetett időpontban

(vagy ügyfélfogadási időben) kikérhetők.

www.beloiannisz.hu

2015. március
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Vége a télnek, váltsunk tavaszi
üzemmódra!
A tavaszi fáradság nem egy betegség, hanem
csak bizonyos tünetcsoportnak az elnevezése.

a szervezet csökkent vitaminellátása,
a téli napokon az ibolyántúli sugarak csökke-
nése, a mozgásszegény életmód, kevesebb időt
töltünk a szabad levegőn, valamint a meteo-
rológiai tényezők mind hozzájárulnak a tavaszi
fáradtság kialakulásához. Mindezen tényezők
következtében a tél végére jelentősen lecsökken
agyunk szerotonin (boldogsághormon) szintje. A
tél i étrendünk általában vi taminokban
szegényebb, ám kalóriában és zsírokban
gazdagabb ételekből áll. Jópár kilót könnyen
felszedhetünk, ami szintén hozzájárul az
elnehezült, fáradtabb mindennapokhoz.
Az élettani mélypontot jelentő tavaszi fáradtság
szerencsére az esetek többségében múló
állapot. Töltsünk minél több időt a szabadban,
tavaszi napfényen és friss levegőn! Sétáljunk,
kocogjunk, biciklizzünk, hozzuk lendületbe
izmainkat, vérkeringésünket! Örvendetes, hogy
Beloianniszban a séta, torna, kocogás,
kerékpározás, futball mellett már asztali-
teniszezésre is van lehetőségünk, melyről
részletesen olvashatnak kiadványunkban.
A megfelelő folyadékfogyasztás (kb. 2 liter) és a
nyomelemek ill. vitaminok pótlása (különösen a
C- és D-vitamin) rendkívül fontos ebben az
időszakban. A vitaminok nélkülözhetetlenek

Ezek a tünetek lehetnek: lelassulás, fáradé-
konyság, rossz közérzet, ingerlékenység,
fejfájás, étvágytalanság, aluszékonyság vagy
éppen álmatlanság, memóriazavarok és a
munkaképesség csökkenése.

Előidézői:

szervezetünk számára, többek között az
immunrendszer megfelelő működéséért.

A
legújabb kutatások szerint jelentősen felértéke-
lődött a D-vitamin (kalciferol) szerepe többek
között a csontritkulás, cukorbetegség, asztma,
magas vérnyomás, sclerosis multiplex,
gyulladásos-, mozgásszervi-, daganatos- és
kardiovaszkuláris betegségek tekintetében. Napi
ajánlott bevitel mennyisége 1000-2000 NE
(nemzetközi egység).

s

A tél
végére a lakosság 95 százalékának nem
megfelelő a D-vitamin szintje, mégis csupán
15% szed valamilyen pótló készítményt.

Dr. Horváth István
háziorvo

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Kecskeméti Beáta fogorvos Besnyőn
a rendelőben ezekben az időpontokban

ismét rendel:

Bejelentkezni ezen a számon lehet:

hétfőn és szerdán: 12–18 óráig
kedden 8–14 óráig (iskolafogászat)

csütörtökön 8–14 óráig
A sürgősségi betegellátáson kívül minden
más ellátás előjegyzés alapján történik!

06 30 2537 027

K é p v i s e l ő i

S R KO
A

O
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Ismét itt a tavasz, alig kezdődött el az év, és máris két
beruházás kezdődött el kis községünkben közel 60 millió
forint értékben.
Legyünk rá büszkék, hogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben is ilyen fejlesztésekre van lehetőségünk!
Mindezek mellett viszont meg kell óvnunk a már meglévő,
felújított épületeinket. Nem engedhetjük meg azt a luxust,
hogy ezeket az épületeket megrongálhassák, hiszen nem
kis munka van bennük. Kérek mindenkit, óvja és tekintsen
mindenki tulajdonosi szemlélettel ingatlanjainkra, hiszen
közös érdekünk, hogy egy szépülő, fejlődő, és még
jobban élhető település legyen Beloiannisz!

Vass Zsolt

2015. március
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Két apropója is van annak, miért is gondoltuk azt,
hogy ebben a számban írunk egy kicsit többet a
helyi futball utánpótlásunkról:

Eltelt pár év azóta, hogy Kocsis Ági néni,
Papalexisz Kosztasz, és Lakakisz Vangelisz
megkereste Lacit azzal a kéréssel, hogy kezdjen el
edzéseket tartani a gyermekeknek.
Ennek az lett az eredménye, hogy Ruzsás László
immár több mint négy éve foglalkozik nem csak a
beloianniszi, hanem a környező településeken
élő fiatalok tehetség-gondozásával is.
A kezdetekkor 6 gyermekkel kezdte el az
edzéseket, ez a mai napra megsokszorozódott,
hiszen három korosztályban U7-ben 13 gyermek,

1. Egyre nagyobb sikereket érnek el a
gyermekek

2. Tanulmányait befejezve, minden
tekintetben szakember végzi a

felkészítésüket

U9-ben 15 gyermek, és U11-ben 11 gyermek
rúgja a labdát, hetente kétszer. 4 éves kortól 11
éves korig járnak a gyerekek Lacihoz. Míg az
óvodás csoport egy órát, addig a következő
csoport 1 óra 15 percet, és végül a "nagyok" 1 óra
30 percet edzenek alkalmanként. Januárban
fejezte be Laci az edzőképző Grassroots C
tanfolyamot, így teljesen szakszerű kezekben
tudhatják a szülök a csemetéjüket.
Beloiannisz, Besnyő, Iváncsa, Pusztaszabolcs
ifjait hozta össze Laci, és a környező telepü-
léseken és a nagyobb klubok (Videoton, Felcsút)
csapataival kezdték el a felkészülést, melyet
sikeresen zártak.
Rendszeres résztvevők különböző tornák,
(Bozsik) magánkupák eseményein, és az U9-és az
U11-es korosztály a diákolimpián is részt vesz az
idén áprilisban.
Az áprilisi megmérettetés után egy újabb feladat
vár rájuk, hiszen augusztusra, a helyi tornára is
már vannak jelentkezők, így házigazdaként is
remekelni szeretnének.
A Bozsik tornára a sportegyesület, míg a többi
tornára, edzésekre a szülők viszik a gyermekeket.
Itt szeretném tolmácsolni Laci szavait, melyben
köszönetét fejezi ki minden szülőnek és
hozzátartozónak a segítséget, amit eddig
nyújtottak.
Sok sikert kívánunk a továbbiakban is!

Vass Zsolt

Nőnapi bál

Március 8-án volt a nemzetközi nőnap. Ennek tiszteletére 7-én a helyi
Nyugdíjas Klub szervezésében nőnapi bált tartottak a környező 9 település
több mint 160 megjelent résztvevőinek. A műsorban gyerekek és felnőttek
egyaránt mosolyt csaltak minden arcra, megalapozva az est további
hangulatát. Remek hangulatú, táncos vidám szombat délutánt töltöttek el
együtt, és idézték fel a régi emlékeket, szerelmeket, mely ebben a mára
meghitt baráti közösséget jellemezte és jellemzi most is. A szerencséjét is
kipróbálhatta mindenki a tombolasorsolás alkalmával, s ki-ki elnyerte a maga
kis ajándékát a rengeteg felajánlás közül. A talp alá valótól és a jókedvtől
kipirulva végül mindenki vidáman hajtotta álomra a fejét. Reméljük lesz még
bőven alkalmuk hasonlóan jó hangulatú estét szervezni!
Újabb sikereket, jó egészséget és kitartást kívánunk a további
munkájukhoz!

Vass Zsolt

2015. március
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Asztalitenisz Beloianniszban
Amikor tavaly a játszótér építéséhez az

önkormányzat rendelt egy kültéri beton

pingpongasztalt, még kételkedve néztem: vajon

ez is az enyészeté lesz, mint sok más városi

asztal?

Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a kellemes

nyári napokon, míg a csemeték a homokozóban

és a mászókán múlatták az időt, egyre

népszerűbb lett az apukák körében a labda-

ütögetés.

Ezt látva, tavaly ősszel felmerült bennünk, hogy

kis falunkban igény van a focin kívül más jellegű

sportolásra is. Az önkormányzat támogatta

elképzelésünket, ezért tavaly vásárolhattunk egy

beltéri pingpongasztalt, melyen most már

szervezettebb formában üthették a lelkes

amatőrök a kaucsukot.

Egy asztal azonban hamarosan kevésnek

bizonyult és az önkormányzat, látva lelkese-

désünket, egy újabbal lepett meg bennünket.

Az idén sikerült két estét kicsikarnunk a

művelődési ház szoros időbeosztásából, így már

tudunk hódolni az asztali-

tenisz örömeinek. A Görög Nemzetiségi Önkor-

mányzat ígéretet tett további két pingpongasztal

vásárlására igény esetén.

Végül szeretnénk megragadni a lehetőséget,

hogy köszönetet mondjunk az önkormány-

zatunknak elképzelésünk támogatásáért, s talán

egyszer igény esetén egyesületi formában is

működhetünk.

heti két alkalommal

Az „edzések” időpontja minden kedden és

pénteken 19-21 óra.

A lehetőség tehát

minden sportolni vágyó számára adott,

szívesen látunk minden fiatalt, időset, férfiakat

és nőket egyaránt.

M. K.

HAMAROSAN KERÉKPÁRTÚRA!
Többen érdeklődtek a tavalyi résztvevők közül,
mikor megyünk ismét túrázni.

egy vasárnap nyeregbe pattanunk! FB-on,
plakáton, a honlapunkon fogjuk hirdetni,

figyeljenek azok, akik szeretnének csatlakozni!

Jó hírem van:
április vége felé, legkésőbb május elején

Boka Erika

2015. március

G Ö R Ö G H Ú S V É T
2015. április 12-én, vasárnap tartja a

a görög húsvét hagyományos
rendezvényét. A MGOÖ tagjai március 5-én, a
Beloianniszban megtartott kihelyezett ülésükön
kinyilatkoztatták, hogy az országos rendezvényt

idén Beloianniszba szervezik karöltve a helyi
nemzetiségi önkormányzattal.

Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzat
és a Magyarországi Görögök Országos

Önkormányzata

A nap részletes programjáról a későbbiekben
tájékoztatjuk a falu lakosságát és az

érdeklődőket!

Új kollégákat köszönthetünk

magunk között.
Az új esztendőben két új munkatársunk állt

munkába a Polgármesteri Hivatalban:

adóügyi előadóként,

(Huszár Erika) igazgatási,

szociális és pénzügyi előadóként végzi

nálunk munkáját. Szeretettel fogadtuk őket,

és kívánunk nekik jó egészséget és örömet

a munkájukhoz! Külön öröm számunkra,

hogy mindketten beloianniszi lakosok,

így velük együtt már jókora többségben

vannak a helyi lakosok a hivatalunkban.

Farcalasz Mária
Balla Péterné



Beloianniszi Falutükör8.

Galanisz kávézó és cukrászda
Nem hinném, hogy van a lakók között olyan, aki
ne hallotta volna, hogy március 21-én megnyitott
a falu központjában a kávézós-tavernás
„multifunkciós” cukrászda. Kínálatában görög
ételek, pannini, többféle pita, szuvlaki, saláták,
hideg görög előételek, hotdog, hamburger, sült
krumpli, valamint italok, frappé, sokfajta
édesség, szezonban fagyi, reggelente pedig
friss péksütemények vannak, tortára pedig
rendelést vesznek fel. A tulajdonosok:

mutatták be az üzletet.

- Egyrészt a sok szép emlék, ami ehhez a helyhez fűződik – és a rossz érzés, ahogy naponta
elmentünk a lepusztult épület előtt. Másrészt nagyon hiányzik a faluból egy olyan
vendéglátóhely, ami jellegzetesen görög hangulattal és kulináris élménnyel szolgálja ki az ide
érkező vendégeket. Turisztikai szempontból elengedhetetlen, hogy Görögfaluban lehessen
jellegzetes görög ételeket, italokat kapni. Ezért a kínálatunkban Görögországból érkező
alapanyagokból, italokból található sok minden.
Fő motivációnk volt továbbá egy olyan hely működtetése, ahol egész családok tölthetnek el időt
kellemesen. Háromgyerekes családként tudjuk jól, milyen az, ha egy kávét nem tud nyugodtan
meginni az ember!

- Mediterrán jelleg, hangulat kialakítása a célunk. A terasz mellett trambulin és homokozó lesz a
kisebbek részére, a belső térben a falu hagyományait követjük. Fotókkal díszítjük a falakat, ami
a beloiannisziak mindennapjait mutatja be. Ünnepek, sport, tánc, építkezés, családi események
– várjuk azokat a családi fényképeket, amelyeket szívesen megosztanak a közönséggel!

- Családi ünnepek, céges rendezvények
megszervezését vállaljuk, osztálytalálkozókat,
házassági évfordulókat tarthatnak itt. Bent 35
személyt tudunk leültetni. Reggel fél 8-kor
nyi tunk, hogy helyben fr issen sütöt t
péksüteményt már munka előtt, iskolába menet
lehessen vásárolni.

- A termékpalettát folyamatosan bővítjük a
felmerülő igények szerint.A legfőbb célunk, hogy
aki egyszer itt járt, az visszajöjjön. A görögség
hírét viszik, ami nagy felelősség. Azon
dolgozunk, hogy jó hírünket vigyék mindenfelé!

Boka Erika

Galanisz
Andi és Laci

Hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 20 óráig,
pénteken, szombaton és vasárnap 7:30-tól
22 óráig van nyitva.

Galanisz Kávézó és Cukrászda
Asztalfoglalás, rendelés: 06 70 341 0321
E-mail címünk: galanisz.kafenio@gmail.com

- Mi adta az ötletet, hogy pont ezzel bővítsétek a vállalkozásotokat?

- Hogyan alakítottátok ki a profilt?

- Mit tudhatunk a kínálatról, a nyitva tartásról?

- Mit szeretnétek még tudatni az olvasókkal?

Sok vendéget a gazdának, pezsgő életet a
falunak, magunknak pedig sok-sok finomságot
kívánunk ebben az új cukrászdában!

facebook:

2015. március



Bóni élelmiszerbolt
Hamarosan megnyílik az üzlet a régi költségvetési üzem
területén. Néhány hónap alatt óriási változáson ment át a
terület: megújult az épület, rendezett a környezete a kerítésig,
mire nyitnak, már növényekkel is beültetik a telek szélét.
Bóna Jánost sokan ismerhetik: nem csak az iváncsai építők
boltjából, hanem a beloianniszi focicsapatból is, ahol évek óta
játszik.

- Sokat vagyok a faluban, látom, hogy mennek az állomásra a
húzós kocsikkal, máshova járnak bevásárolni autóval, kerékpárral, motorral... Szeretek itt, barátságosak
velem az emberek, így szívesen vettem ingatlant, amiből ezt az üzletet építettük.

- Abban bízunk, hogy amit adunk, azt kapjuk. Igényes, szép boltot adunk, jó vásárlóközönséget várunk.
Össze kell hangolódnunk, ehhez mindenkitől türelemre és megértésre van szükség.

- Még nincs megállapodás, de hamarosan tárgyalok olyan vállalkozóval, ahonnan görög csemegét
szeretnénk hozni, és azzal kiegészíteni a kínálatot: Feta sajt, olajbogyó, olíva olaj, halva stb.

- Hatfős személyzettel indulunk, zömében beloianniszi lakosok. Még folyamatban van az engedélyek
beszerzése, az árufeltöltést hamarosan kezdjük. Reméljük, április közepén nyitunk!

- Élelmiszer, friss péksütemények, hús- és hentesáru, tejtermékek, zöldség, gyümölcs, édesség, italok,
háztartási vegyi áru… Egyszóval igazi falusi bolt, ahol a napi szükségletet mindenből megvehetik.
Hétfőtől péntekig 6 – 20 óráig leszünk nyitva, szombaton pedig 6-tól este 10-ig.

- Miért pont itt, miért pont ezzel bővíted a vállalkozásotokat?

- Mit vártok a falutól, a vásárlóktól?

- Lesz-e helyi specialitás, valami jellegzetesen görög?

- Kik és mikortól fognak az üzletben dolgozni?

- Mit és mikor kaphatunk nálatok?

Minden jót kívánunk hozzá a vállalkozóknak és az alkalmazottaknak egyaránt!
Boka Erika

Beloianniszi Falutükör 9.

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Leidli Lorettáról

Miskolci Kupa

nem először adunk hírt a
rovatban. Pályakezdő fodrász létére díjak
egész sorával büszkélkedhet Lori, a
legújabb eredményeit szeretnénk falunk
lakóival megosztani.

Kirobbanó dunaújvárosi sikerrel ért véget a Revlon
Style Masters fodrászverseny magyarországi
fordulója: a 22 év alatti versenyzők Young Talent
kategóriájában Leidli Loretta szerezte meg az első
helyet. Az eredmény önmagában is jól cseng, hát még
ha azt is tudjuk, hogy a mezőny nagyon erős volt, olyan
ellenfeleket kellett legyőzni, mint pl. a Hajas-szalon
tagja.
Március 22-én pedig a három
számában versenyzett: „nyitott leengedett”, „utcai
konty” és „menyasszonyi konty” kategóriákban.
Először lépett színre itt a felnőtt kategóriában Loretta,

2015. február. 28. Hajszobrászat -
dunaújvárosi diadallal

ami rögtön 3 aranyéremmel és egy hatodik
hellyel gazdagította őt. Összetettben, utcai
leengedettben és utcai kontyban lett első
helyezett.
Alkotóerő, kézügyesség, állóképesség,
kitartás, terhelhetőség – ezekből mind
ötösre „vizsgáztál” Lori, szívből gratulálok!
Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakra,

vidd jó hírét kis falunknak, halmozd a sikereket ezután

is! Boka Erika

2015. március
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KÖZALAPÍTVÁNYI HÍREK
Teljesen új lendülettel és nagy kihívásokkal,
ötletekkel újraalakult a Beloiannisz Közoktatá-
sáért Közalapítványunk.
Vezetői: Szekula Szilvia

Kiatipiszné Nikolau Evdokia
Kocsis Ági néni

2014-ben vettük át az Alapítvány vezetését, és
továbbiakban is folytatni akarjuk azt az építő
munkát, amit elődjeink is csináltak.
A tavalyi évben még a tartalékainkkal próbáltunk
gazdálkodni. Sikerült anyagilag és fizikailag is
hozzájárulni több iskolai rendezvényhez.

Jótékonysági bálok az iskola, óvoda és a sport
javára. Farsangi rendezvények, falukarácsony.
Sikerült az adó 1%-át is rendben tenni, így
jogosultak voltak tavaly is, melynek a befolyt
összege közel 130.000 Ft volt.
Szeretnénk megköszönni az eddigi segítséget,
adományokat, közös munkát a Magyarországi
Görögök Országos Önkormányzatának, Belo-
iannisz Község Önkormányzatának, Beloianniszi
Görög Nemzetiségi Önkormányzatának, az SZMK-
nak, tanároknak, óvónőknek és a szülőknek.

Gyereknap: 120.000 Ft
Iskolaudvar kiépítése: 100.000 Ft

Foci tábor: 10.000 Ft

Ha módjuk és lehetőségük adódik, adójuk 1%-t
ajánlják fel a Beloiannisz Közoktatásáért
Közalapítvány javára, ezzel is segítve a
munkánk további színvonalas folytatását.

Adószámunk: 18489547-1-07
Köszönettel: Szekula Szilvia

Sulifarsang
Az idén is nagy lelkesedéssel, rengeteg energiával
készülődött az SZMK az iskolai farsangra.
Február 13-án 16 órakor zsúfolásig megtelt a
művelődési ház gyerekekkel, szülőkkel, nagy-
szülőkkel, érdeklődőkkel, akik egy szórakoztató
délutánt töltöttek el együtt.
Minden osztály csoportos előadást mutatott be. A
produkciókat az SZMK jóvoltából egy-egy tortával
jutalmaztuk.
Az idei farsangot is tombola zárta, értékes
nyereményekkel.
A bevételünk több mint 210.000 Ft volt, melyet a
május 29-én megrendezésre kerülő gyereknapra, az
iskolaudvar fejlesztésére, az óvodaudvar fejlesz-
tésére, az iskolába 2 db kézszárító megvásárlására
fogunk költeni, eddig meglévő forrásaink kiegészí-
tésével.
Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlásokat,
segítséget, mindenkinek, aki anyagilag illetve
kétkezi munkájával hozzájárult rendezvényünkhöz!

Az SZMK nevében: Tóthné Vass Noémi

2015. március

Jannisz Ritszosz: Beloiannisz (részlet)

Hogyan gyászolhatnánk mi téged némán, Beloiannisz?
Tavaszi ruháinkra ma fekete szalagok fonódnak.

Neked szól minden: a dobok, e nagy trombiták harsogása,
Harangok kongása, s a háborgó moraj, mely egyre terjed.

Valamennyi földrész népei ma sírod fölébe hajolnak;
Március harmincadika már örökemlékezetű lesz
Új hősök naptárában, akik a béke ügyéért haltak.

Te elmentél tőlünk, Nikosz, de szegfűd lángja
Nagy éberséget gyújt a népekben, s vezérel,

Béke csillagjait gyújtja fel az égen,
Csontokkal borított harcmezők felett.



TESZEDD!
Szinte hihetetlen, de immár az ötödik

alkalommal rendezik meg a

akciót! Településünkön 4. alkalommal,

szedjük a szemetet. A regisztrációt
16:30-kor kezdjük a Főtéren. Aki később
tud jönni, nyugodtan csatlakozhat még

hozzánk, kb. 2-3 óra alatt idén is
szeretnénk végezni.

Ezért is különösen fontos, hogy minél
többen mutassunk ebben példát! Tavaly

1800 helyszínen közel 180-200 ezer ember
szedte a szemetet, mi egy átlagos

hétköznapi napon 37-en voltunk, remélem,
idén még többen leszünk!

„TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért!”

2015. május 15-én, pénteken 17 órától

Továbbra is hiszünk abban, hogy közös
társadalmi felelősségünk a környezetünk

tisztán tartása, a környezettudatos
gondolkodás népszerűsítése, azért, hogy az
utánunk következő generációk számára is

egy élhető környezetet őrizzünk meg.

Papalexisz Ildikó
önkéntes

koordinátor

Legyél tagja Te is a folyamatosan bővülő
önkéntes csapatunknak, gyere el idén is a

„Teszedd” akciónkra!

Beloianniszi Falutükör 11.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 2015

Mint észrevették, elszállították a megszokott
konténereket a gyűjtőszigetekről, idén módosult a
szemétszállítás rendje. Magam is úgy látom, nem
lesz egyszerű az átállás, sokkal több ideig kell
otthon kerülgetni a szelektíven gyűjtött szemetet, de
rá kell venni magunkat az új módszerre.

Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven
gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat lehetőleg
átlátszó műanyag zsákban vagy kötegelve kihelyezi
az ingatlan elé.
• Ásványvizes, PET, üdítős, egyéb flakonok,
• Tiszta csomagolófóliák, fém- és aludobozok

(sörös, üdítős, konzerves)
• Papír (újság, karton), illetve a kombinált

csomagolóanyagok: pl. tejes és gyümölcsös Tetra
Pack.

Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott
hulladékok közé a
zsákokba.

• fűkaszálék, lomb, kerti gyomok – áttetsző zsákban
max. 25 kg/zsák

• ágnyesedék: max. 70 cm-es hosszúságúra
darabolva, kötegelve, 50 cm átmérőjű kötegekben
összekötve

március 27., április 24., május 29., június 26.,
július 24., augusztus 28., szeptember 18.,
október 16., november 13., december 11.

április 13., május 11., június 8., július 13.,
augusztus 10., szeptember 7., október 5.,

november 16.

CSAK ÜVEGET rakhatunk a kihelyezett konté-
nerbe, papírt, műanyagot és a komposztálható
hulladékot otthon kell rakosgatnunk és havonta
egy napon kitenni a ház elé.

üveget NE helyezzenek
Mindig gondoljanak arra, hogy

minden hulladékunkkal emberek dolgoznak,
ezért lehetőség szerint az újrahasznosítható
anyagokat tisztán, laposra hajtogatva/taposva
kerüljenek a gyűjtőzsákba!

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSI NAPJAI (PÉNTEK):

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSI NAPJAI (HÉTFŐ):

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Komposztálható hulladék gyűjtése

FONTOS!

Március 13-án, pénteken az általános
iskolások ünnepélyén irodalmi műsorral,

15-én délelőtt pedig az emlékműnél
koszorúzással és köszöntővel emlékeztünk
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

eseményeire.

2015. március
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Bemutatkozik a Főzőklub

2014-ben az „Egészséges Beloiannisz” rendez-
vénysorozat keretein belül főztünk sok-sok
finomságot.
Amikor véget ért a projekt, a résztvevők úgy
döntöttek, hogy ez a kis csapat továbbra is maradjon
meg együtt, találkozzunk továbbra is legalább
havonta egyszer-kétszer. Általában 10-14-en
vagyunk egy foglalkozáson, közösen főzünk,
ötleteket cserélünk, és nagyon jól érezzük
magunkat.
A tavalyi egyeztető civil fórumon már tevékenyen
vettünk részt, feladatokat vállaltunk, sőt a fórum
után a felújított közösségi klubhelyiség avatójára
Vlahopuloszné Magdi és Prekopné Mirka meglepe-
téssel készültek a résztvevőknek. Nagyon nagy
sikerük volt! A Falukarácsonyon mi főztük a teát, a
forralt bort, elkészítettük a melegszendvicset és a
zsíros kenyeret, majd ezeket az előtérben szol-
gáltuk fel. A következő nagy megmérettetésünk a
márciusi görög nemzeti ünnepen lesz, hiszen
vállaltuk, hogy mind a magyar, mind a görög nemzeti
ünnepeken lévő reprezentációra mi készítjük el az
ételeket, látjuk vendégül a hozzánk érkező hivatalos
személyeket, segítve ezáltal mindkét önkormány-
zatot.
A facebookon csoportot hoztunk létre, ahol az
érdeklődők olvashatnak rendezvényeinkről és
kipróbálhatják receptjeinket.

Papalexisz Ildikó

CIPŐSDOBOZOK KARÁCSONYRA

Ismét sokan mozdultak meg a felhívásra, így
37 ajándékcsomag talált gazdára karácsony
előtt pár nappal. Köszönjük a falu lakóinak,
hogy ilyen sokan fontosnak tartották
megosztani az ünnep örömét olyanokkal,
akiknek a nehezebb családi háttér miatt
nem biztos, hogy került volna meglepetés a
karácsonyfa alá.
Köszönjük a Filachi-Trans Kft.-nek, Galanisz
Lacinak a sok narancsot és a Visual Go
Hungary Kft-nek , Kovács Szilárdnak a több
kiló szaloncukrot, amelyek szintén a
csomagokba kerültek.

Boka Erika

A Falukarácsonyunk margójára
Elteltek az ünnepek, lassan a hideg időnek is vége, végre jön a tavasz és a tavaszi ünnepeink.
Visszatekintve decemberre egy sikeres Falukarácsonyon vagyunk túl. Hogy is volt? Egy
személyesebb hangvételű visszaemlékezés:
A múlt évben a Polgármesterünk és a testületi tagok leültek a civil szervezetek képviselőivel és a
következő évi ötleteket, és programtervezetet beszélték át. Akkor már elkezdődtek és külön-külön
folytak a szervezkedések adventre. Jött az ötlet a szülői munkaközösségtől, mi lenne, ha együtt
szerveznénk meg decemberben a már hagyománnyá vált kézműveskedést és a falukarácsonyt? Így is
történt. A Szülői Munkaközösség, a Beloianniszi Közoktatásáért Közalapítvány és a Főzőklub tagjai
összefogtak és a munkákat felosztva, elosztva rendezték meg az adventi ünnepet. 2014. december
21-én már délelőttől szólt a karácsonyi zene kihangosítva a Főtéren, megalapozva a hangulatot a
délutáni programra. Kora délután a kézműveskedés után közösen gyújtottuk meg a gyertyákat az
adventi koszorún, majd az 5. osztályos tanulók betlehemeztek, az egyházak képviselői szóltak
kicsikhez és nagyokhoz az ünnep igazi üzenetéről. Szabó Gyula előadásában Ady Endre Karácsonyi

2015. március
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rege című versét hallgattuk meg, majd zárásként
az Anyukák fergeteges karácsonyi dalait
élvezhettük a Művelődési Házban. Ezalatt a közös
konyhában a Főzőklub tagjai szorgoskodtak, hogy
a tea és a forralt bor, a melegszendvics és a zsíros
kenyér elkészüljön, majd felszolgálásra kerüljön
az előtérben. A Munkaközösség anyukái emellett
otthon sütött süteményekkel kedveskedtek a
gyerekeknek.
Ez az ünnep ismét bebizonyította az összefogást
a településünkön.

Ötletem volt, nem is kevés,
de túl drága… „Pepi, akkor mi legyen?” Pepi: - csináljuk meg akkor szalmabálából, és…. kezdte sorolni
az ötleteit. Nem győztem jegyzetelni, hogy mi kell. Honnan szerzünk szalmabálát? Lett. Első szóra.
Baki Imrének és Petkes Andrásnak köszönhetően. Baki Imre a nagybálát hozta, Galanisz Laci meg
első kérésre elhozta a kisbálákat Banditól. Pepi (Sopisz Sztavrosz) megvette a fenyőágakat, szalagot,
díszeket, majd Sziákisz Varvaricával és velem megcsinálta téren. Csak kell rá még gyertya és a
„műgyertyába” világítás. Dulasz Taki bácsi, mint nemzetiségi önkormányzat segítenétek? Igen volt a
válasz. Az iváncsai virágboltos Andrea megvette és elhozta nekünk. A „műgyertyákat” PVC csőből és
falemezből találta ki és csinálta meg a Pepi, melyet Lestár Zoltántól, Vlahopulosz Jorgitól és Zsoltitól
kaptunk. A gyertyagyújtáshoz szükséges „igazi gyertyák” nem álltak meg rendesen a szalmabálán. Mi
legyen? Irány Boka Jánoshoz. Négy egyedi gyertyatartóval lettünk gazdagabbak. Majdnem lett nagy
fenyőnk is Csik Katitól, aki a saját kertjében lévő fenyőt ajánlotta fel a térre, de sajnos technikailag nem
tudtuk kivitelezni, hogy odakerüljön, pedig az AEK sportvezetői szintén az első telefonhívásomra a
segítségemre siettek. Közben kaptunk egy fenyőfát Marczinkáné Marikától és rá a díszeket Rizojanisz
Sztavrosztól és Szolomosz Henriett-től, a fényfűzért az Önkormányzat adta. A Művelődési Ház
dekorációja a szülői munkaközösség anyukáinak keze munkáját dícséri, aki ott volt láthatta, hogy
milyen szép lett és mennyit dolgoztak a „csajok”! És így tovább, és így továb...

Olyan boldog voltam! Mindenki segített, mindenki a magáénak érezte ezt az
ünnepet! Biztos más településen szebb és nagyobb, díszesebb volt a karácsonyi dekoráció és ünnep,
de ez a mienk, a közösen összeadott, minimális költségből kihozott ünnep, saját kézzel készített
dekoráció volt! Köszönjük még a munkát, segítséget, szóval mindent: VargaAttilának, Gakisz Dimitrisz
(Micsónak), Farcalasz Ancsi néninek, Papalexisz Elefteriának, Pletser Istvánnak, Jakab Erika

református lelkésznek, Kalota József protopres-
biternek, a Polgármesterünknek, a képviselő-testület
tagjainknak, a Szülői Munkaközösségnek, az
Alapítványi anyukáknak, a Főzőklubos hölgyeknek (ez
kb. 30 név) és talán nem sértődtök meg, ha titeket már
nem név szerint említettelek meg! Köszönöm mindenki
nevében a gyerekeknek és a résztvevőknek, hogy
eljöttek, felléptek, részt vettek, jól érezték magukat, azt
hiszem, ezáltal egy igazán magas színvonalú, meghitt,
családias rendezvényünk volt decemberben.

Kezdődött ott, hogy kellene egy
kis dekoráció a térre.

Papalexisz Ildikó

Szóval soroljam még?

2015. március
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Szerencsésen indult az új esztendő a Nikosz

Beloiannisz Általános Iskolában. A

kezdődött az év, ahol minden

osztályban egy-két diák örülhetett a

pénzérmének. Az iskola intézménye is nyert

egy érmét. Reméljük, szerencsés év elé

nézünk! Emellett az ötödik osztályos diákok

színvonalas műsorral készültek, amelyet a

Vaszilopita községi ünnepen és Budapesten a

Vízkereszt ünnepén is előadtak. Felkészítette a

diákokat: Kocolárisz Eftichia, görög nyelvtanár.

Az elmúlt két hónapban a tehetséges kisdiákok

számtalan versenyen vettek részt. Január 22-

én a Magyar Kultúra Napja alkalmából,

délelőtt 10 órakor iskolánk is csatlakozott az

„Együtt szaval a nemzet” programhoz, és

közösen elmondtuk a Himnusz első versszakát

és a Szózatot, délután pedig szavalóversenyt

rendeztünk a Könyvtárban.

Sok szép verset hallottunk, nagyon örültünk,

hogy a gyerekeken kívül több érdeklődő szülő

is megtisztelt minket jelenlétével.

A versenyzők ügyesek voltak, remek délutánt

töltöttünk együtt. A szavalóverseny győztesei:

. helyezett:

(felkészítő: Rédli Kata); II. helyezett:

(felkészítő: Debreceni Szilvia); III.

helyezett: (felkészítő: Rédli Kata)

Vaszilopita

témanappal

Varga Eszter

Varga

Levente

Pulai Amira

1-2. osztály: I

3-4. osztály:

Épp hogy fellélegeztek diákjaink, újabb

versenyen mérethették meg magukat:

I. helyezett:

(felkészítő: Dimanovszka Mahi); II. helyezett:

(felkészítő: Tóthné

Bognár Zsanett); III. helyezett:

(felkészítő: Tóthné Bognár Zsanett) és

(felkészítő: Dima-novszka Mahi);

különdíj: (felkészítő:

Dimanovszka Mahi)

I. helyezett: (felkészítő:

Kovácsné Németh Csilla) és

(felkészítő: Kovácsné Németh Csilla); II. helye-

zett: (felkészítő: Kovácsné

Németh Csilla) és (felkészítő:

Kovácsné Németh Csilla); III. helyezett:

(felkészítő: Kovácsné Németh Csilla)

A versenyt támogatta a Beloiannisz Közokta-

tásáért Közalapítvány és Beloiannisz Község

Önkormányzata. Ezúton köszönjük szépen

felajánlásukat! A rendezvényt szervezte, és

lebonyolította Kovácsné Németh Csilla és

Farcalasz Johanna.

Január 26-án Alapműveleti Matematika-

versenyt tartottunk az iskolában. A versenyen

az alsó tagozatosok közül a negyedik

osztályosok vehettek részt, a felső tagozatosok

közül pedig bárki nevezhetett.

A versenyen a következő tanulók értek el

helyezést:

A 4. osztályból: I. (felkészítő:

Dimanovszka Mahi); II. (felkészítő:

Dimanovszka Mahi); III.

(felkészítő: Dimanovszka Mahi)

Az 5. osztályból: :I. (felkészítő:

Faragóné Csiszár Ágnes); II.

Takács Bianka

Kocolarisz Andonisz

Novák Nikitasz

Richter

Gábor

Czimbalmos Bíborka

Felső tagozat:

Vanopulosz Korina

Madarász Bálint

Fábián Orsolya

Takács Lilla

Vörös

Andrea

Egervári Nikosz

Takács Kira

Kosztopulosz

Vangelisz

Gyetvai Gréta

Madarász Bálint

A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola eseményei

2015. március
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(felkészítő: Faragóné Csiszár Ágnes); III.

(felkészítő: Faragóné

Csiszár Ágnes)

a 6. osztályból: I. (Felkészítő:

Faragóné Csiszár Ágnes); II.

(felkészítő: Faragóné Csiszár

Ágnes); III. (felkészítő: Faragóné

Csiszár Ágnes)

A 7. osztályból: I.

(felkészítő: Faragóné Csiszár Ágnes);

II.

(felkészítő: Faragóné Csiszár Ágnes)

III. (felkészítő:

Faragóné Csiszár Ágnes)

A 8. osztályból: I. (felkészítő:

Faragóné Csiszár Ágnes)

II. (felkészítő: Faragóné Csiszár

Ágnes)

III. (felkészítő: Faragóné

Csiszár Ágnes)

Az áprilisi megyei fordulón Székesfehérváron

az iskola 13 tanulója indul.

A verseny szervezését Faragóné Csiszár Ágnes

tanár néninek köszönjük!

Februárban négy tanuló:

megírta a görög országos verseny

írásbeli részét, reméljük a szóbelire is tovább

jutnak. Felkészítő tanáruk: Kocolárisz Eftichia.

Büszkeséggel tölt el, hogy nemcsak a házi, de a

kistérségi versenyen is remekül helyt állnak

tanulóink.

Február 19-én, csütörtökön Mezőfalván a

"Betűzgető" anyanyelvi területi versenyen

vettek részt a beloianniszi alsós diákok. A

következő tanulók képviselték az iskolánkat:

2.osztály: (felkészítő: Rédli Kata)

(felkészítő: Rédli

Kata)

Szelényi Vanessza

Takács Lilla

Fogas Cecília és

Schrick Boglárka

Koller Kristóf

Paréj Zsolt és Saári Andonisz

Hegymegi Ferenc és Németh Eszter Rebeka

Czinege Patrik és Vörös Andrea

Kovács Attila

Fábián Fanni

Czinkóczi Debóra

Kocsis Zoltán Dániel,

Egervári Penelopé, Fábián Fanni, Kiatipisz

Jannisz

Czinege Rita

Pulai Amira 3. helyezést ért el

3.osztály: (felkészítő: Tóthné

Bognár Zsanett); (felkészítő:

Tóthné Bognár Zsanett)

4. osztály:

(felkészítő: Dimanovszka Mahi);

(felkészítő: Dimanovszka Mahi)

Gratulálunk gyerekek, büszkék vagyunk rátok!

A feszített munkatempó mellett jutott idő a

kikapcsolódásra is. Az idei iskolai farsang

február 13-án került megrendezésre, amelyet

a szülői munkaközösség szervezett.

Szólóénekkel indult a rendezvény, majd az

ovisok matróztánca következett, és néhány

bátrabb gyermek egyénibe is beöltözött.

Minden osztály zenés produkcióval készült,

melyek színvonalasak és ötletesek voltak. Idén

először nem verseny volt a farsang, hanem

szórakozás, önfeledt tánc, ez a gyerekeknek is

nagyon tetszett.

Az első osztályosok februárban színházban

jártak Százhalombattán, a 7. osztályosok pedig

moziban, Budapesten. A 8.osztályosok is

voltak színházban Budapesten és megnézték a

Parlamentet is. A fentiekből is látszik, hogy

tartalmas hónapok állnak mögöttünk. A tanév

hátralévő részében is számtalan program vár

ránk, amelyekről majd szintén beszámolunk a

lapban!

Bors Natália

Novák Nikitász

Egervári Nikosz

Takács Kira

2. helyezést ért el

4.

helyezést ért el

Dimanovszka Mahi
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Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a Görög Nemzeti
Ünnep 194. évfordulója alkalmából, a Szt. Demeter
Konstantin és Heléna Ortodox templomban és 18 órától a községi Művelődési Házban tartandó
ünnepségünkre.

17:00 Hálaadó istentisztelet a Szt. Demeter Konstantin és
HelénaOrtodox templomban
Koszorúzás a templomkertjében lévő emlékműnél.

18:00 Történelmimegemlékezés
Ünnepi köszöntő
Kulturális program a beloianniszi Általános Iskola és
Óvoda részvételével
Beloianniszi PYRGOS és TRIANDAFYLLA néptánc
együttesekműsora

20-24: Táncház aPYRGOSzenekar közreműködésével

2015. március 28-án (szombat) 17 órakor

PROGRAM

Η Αυτοδιοίκηση Ελλήνων του χωριού Μπελογιάννης σας
προσκαλεί στον εορτασμό της 194ης επετείου της
Επανάστασης του ’21 που θα γίνει το Σάββατο

στην εκκλησία Αγ. Δημητρίου και Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης και στις
6 μ.μ. στοΠολιτιστικόΚέντρο.

5 μ.μ. Δοξολογίαστον ΙερόΝαό τουΑγ. Δημητρίου και Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης
Κατάθεσηστεφάνωνστο μνημείο τωνΜαρτύρων τηςΕλευθερίας, στοπροαύλιο της εκκλησίας

6 μ.μ. Ιστορική ανάμνηση και εορταστικός χαιρετισμός
Πολιτιστικό πρόγραμμα με την συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου
«ΝίκοςΜπελογιάννης», των χορευτικώνσυγκροτημάτωνΠΥΡΓΟΣ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ του
χωριούΜπελογιάννης

8 – 12 μ.μ. Χορός με τηνσυμμετοχή της ορχήστραςΠΥΡΓΟΣ

28 Μαρτίου
2015 στις 5 μ.μ.

Πρόγραμμα

63 évvel ezelőtt, 1952-ben végezték ki

Nikosz Beloianniszt.

a Beloiannisz emléktábla koszorúzásával

és az iskolások rövid műsorával

tisztelgünk falunk névadója előtt.

Várjuk a főtérre az érdeklődőket!

Erre emlékezünk

2015. március 30-án,

hétfőn 18 órakor:
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