
önkormányzatunk minden támogatást megad a fenti
létesítésekhez, a szükséges tulajdonosi hozzá-
járulásokat már meg is tettük.
Nagyon fontos feladatunknak tekintjük az
úthálózatunk felújítását. Különböző tervezések után
hirtelen jött a lehetőség egy a napokban kiírt pályázat
formájában, amelyen elindultunk, és reményeink
szerint sikeresek is lehetünk. Mivel régen nem írtak ki
útfelújításra pályázatot, ezért valószínű, hogy
nagyon sok település pályázott, de bízunk a jó
szerencsénkben, valamint minden kapcsolatunkat
igénybe vesszük a sikeres szereplés érdekében.
Ugyanezen pályázat kereteiben lehetőség volt az
orvosi rendelő felújítására is forrást igényelni. Mivel
itt is komoly hiányosságokkal küzdünk, nem volt
kérdés, hogy ezt is megpróbáljuk. Ha itt sikeresek
leszünk, akkor egy központi helyen összevonva
tudunk a beteg embereknek 21. századi körül-
ményeket biztosítani. Egy helyen funkcionálna a
felnőtt, a gyermekorvosi valamint a védőnői rendelés
is, de itt kapna helyet a gyermekvédelemmel
foglalkozó kollégánk is. A két pályázaton összesen
45 millió forintra pályáztunk, és amennyiben sikerrel
járunk, önészként igen komoly, 11 milliós összeget
kell összeszednünk. Nem lenne könnyű feladat, de
ezen nem fog múlni, összeszedjük, ha kell!
Végezetül megemlíteném, hogy örömünkre, és talán
kicsit a mi munkánkat is igazolva, a vállalkozói szféra
is fejlesztésekbe kezdett falunkban, ennek
köszönhetően megnyitott a Bóni élelmiszer bolt,
valamint a Galanisz cukrászda is, melyek remekül
illeszkedtek be a meglévő üzletek közé, bővítve a
választékot és élhetőbbé téve a falut a lakosok
számára.

E sok jó hír mellett kívánok csodaszép nyarat, és jó
pihenést is az elkövetkező időszakban!

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Sikeres esztendő!

Igen, bár még csak a felénél
járunk, de már most elmond-
hatjuk, hogy ez az év minden
idők egyik legjobbja lehet a
fejlesztések nagyságrendjét
tekintve. Számos beruházás
zajlik, elnyert és előkészítés

alatt álló pályázatokról számolhatok be. Új
vállalkozások indultak, intézményeink működnek és
stabilitást mutatnak. Jó érzés most beloianniszinak
lenni!
De vegyük sorjában! Elkészült és átadásra került a
centrumban lévő körút térkövezése, amivel sikerült
felszámolni az óvoda környéki és az üzletek előtti
területen az áldatlan állapotokat. A terület rendezetté
vált, megszépült, új élet költözött belé. Van még mit
igazítani rajta, mind a terület, mind a padok és a fák
kiigazítása is a képviselő-testület tervei között
szerepel, dolgozunk a források előteremtésén.
Javában zajlik a sportpályán a legnagyobb
beruházásunk. Koranisz Laokratisz, parlamenti
szószólónk közbenjárására településünk 50 millió
forintot kapott egy új műfüves focipálya
megépítésére, valamint a rendkívül rossz állapotban
lévő sportöltöző teljes felújítására. A tervezett átadás
időpontja a falunapunkon, 2015. augusztus 22-én
lesz. Elkészülte után a sportcentrumunkat kisebb
városok is megirigyelhetik, remek szórakozást nyújt
majd a női csapattal immár 6 csapatra bővült egyesü-
letünknek, valamint a szabadidő színvonalas
eltöltésére vágyó lakóink számára egyaránt.
Dolgozik az Országos Görög Önkormányzat is, a
parlamenti szószólónkkal párhuzamosan komoly
lobbi tevékenységet folytatva, két részletben közel
55 millió forintot nyertek el az ÁMK fejlesztésére.
Terveik között szerepel az iskola elektromos
rendszerének korszerűsítése, a konyha felújítása,
valamint egy új tornacsarnok felépítése is! Az

Kiadja: A kiadásért felel:
Szerkesztő:

Beloiannisz Község Önkormányzata - • Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika és 06 20 544 75 55 • falutukor@gmail.com • Megjelenik 450 példányban •

IV. évfolyam 2. szám, 2015. július • Nytsz.: 727112

2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2.
Vass Zsolt •
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Az önkormányzati munkáról

2014. március 1. - 2015. május 27.
Rendeletek:

• a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról;
• az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.26.)

rendelet módosításáról;
• az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról;
• a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról.

• Pad felújításának megrendeléséről;

Határozatok:

• Beloiannisz, belterület 6/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről;
• a Gazdasági Program elfogadásáról
• a közbeszerzési tervről, a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról;

Közbeszerzési ajánlattételi felhívásról; lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményéről;

• 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 4. pont szerinti
pályázat benyújtásáról

• KDV társulási megállapodás módosításáról;
• a Kelenföld-Pusztaszabolcs közötti vasútszakasz Beloiannisz

területét érintő engedélyezési tervekről;
• kezelői lehatárolási terv elfogadásáról
• Műszaki ellenőr megbízása a 177 hrsz-ú ingatlanon folyó műfüves

sportpálya építés és sport öltöző felújítási munkák ellenőrzésével;
• Magyar MentőszolgálatAlapítvánnyal történő együttműködésről
• Vertikál Zrt. által indított fizetési meghagyással szembeni

ellentmondásról
• DRV Zrt. megkereséséről;
• Görög húsvétról szóló utólagos beszámoló elfogadásáról;
• Majális megrendezéséről;
• a Beloiannisz Község Önkormányzat alaptevékenységeiről szóló

200/2014 (XI.26.) határozat módosításáról
• Veszélyes hulladékgyűjtés megszervezéséről;
• A Beloianniszi Körzeti Megbízott és a Dunaújvárosi

Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrős 2014. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról

• AGyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadása;
• Zárszámadás tárgyalásának elhalasztásáról;
• Beloiannisz Község 2014. évi környezetvédelmi helyzetéről szóló

beszámoló elfogadásáról
• Tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról az Iváncsai szennyvíztelep

napelemes rendszerrel történő ellátásához

• a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Beloianniszi Kirendelt-
ségének 2014. évben végzett munkájáról, az ügyintézés helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról;

• KRESZ táblák megvételéről és kihelyezéséről;
• Belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról; a 2014. éves belső

ellenőrzések kapcsán készült intézkedési tervről; a 2014. évi
összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról; a 2015. évi
belső ellenőrzési tervről szóló 194/2014 (XI.26.) határozat
módosításáról

• Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
• a 2015. I. félévi munkatervéről szóló 196/2014 (XI.25.) határozat

módosításáról; a képviselő-testület 2015. évi II. félévi
munkatervéről;

• A Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/68-9/2015 számú
levelének tudomásulvételéről

• a közbeszerzési díjról szóló utólagos beszámoló elfogadásáról
• Tűz- és munkavédelmi szerződésről;
• a TeSzedd akción résztvevők megvendégeléséről;
• Europethrob alkalmazásról;
• a Royal Borház ajánlatáról;
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre szóló

pályázat beadásáról;
• Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2014. évi beszámolójának

elfogadásáról
• Polgármester végkielégítéséről szóló elő-takarékossági döntés

elhalasztása
• a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal történő további

együttműködésről;
• a Liquid Porter Kft. beszámolójáról;
• a Pyrgos Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő

támogatásról;
• Gyermeknapi rendezvény támogatásáról;
• az AEK Beloiannisz FC Egyesület részére nyújtott vissza nem

térítendő támogatásról; a foci táborra nyújtott támogatásról;
• a Triandafylla Egyesület részére nyújtott vissza nem térítendő

támogatásról;
• az Agárdi Pop Strand együttműködési megállapodás megköté-

sének jóváhagyása;

A rendeletek, határozatok és a jegyzőkönyvek a
honlapon elérhetők, illetve a hivatalban

Battyányiné Biró Brigitta aljegyzőtől egyeztetett időpontban
(vagy ügyfélfogadási időben) kikérhetők.

www.beloiannisz.hu

I.Anyílt ülés tervezett időpontja: 2015. 07. 22. (szerda) 18.00

II.A zárt ülés tervezett időpontja: 2015. 07. 22. (szerda) 19.00

III. A nyílt ülés tervezett időpontja: 2015. 09. 09. (szerda) 18:00

Tervezett napirendi pontok:
1. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélés

Előterjesztő: polgármester
2. Egyebek - Előterjesztő: polgármester

Tervezett napirendi pont:
1. Beloianniszért díj adományozása - Előterjesztő: polgármester

Tervezett napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2015. évi I. félévi költségvetési beszámolója

Előterjesztő: polgármester
2. Egyebek - Előterjesztő: polgármester

IV. Az ülés tervezett időpontja: 2015. 11. 25. (szerda) 18.00

V. A közmeghallgatás tervezett időpontja: 2015. 12. 18. (péntek)
18:00

Tervezett napirendi pontok:
1. Az önkormányzat 2015. évi III. negyedéves költségvetési

beszámolója - előterjesztő: polgármester
2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója

előterjesztő: polgármester
3. Egyebek

1. Tájékoztató a Képviselő-testület és a Polgármester 2015. évi
tevékenységéről - Előterjesztő: polgármester

2. Egyebek

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SZMSZ. 17. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület 2015. évi II.

félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:
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Bevételi főösszeg: 74.725 e Ft
Kiadási főösszeg: 71.745 e Ft
A Képviselő-testület a 2014. évi teljesítésből a kiadási
kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az
alábbiak szerint állapítja meg:

A Képviselő-testület a 2014. évi teljesítésből a bevételi
kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az
alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 14 054 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 2 971 e Ft
c) Dologi kiadások: 21 468 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 544 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások: 10 853 e Ft
f) Beruházások: 12 390 e Ft
g) Felújítások: 1 882 e Ft
h) Finanszírozási kiadások: 1 583 e Ft

a) Működési célú tám. államh. belülről: 32 109 e Ft
b) Felhalmozási tám. államh. belülről: 5 000 e Ft
c) Közhatalmi bevételek: 8 934 e Ft
d) Működési bevételek: 4 173 e Ft
e) Felhalmozási bevételek: 4 000 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1 000 e Ft
h) Finanszírozási bevételek: 19 509 e Ft

ZÁRSZÁMADÁS

Szabadtéri égetés szabályai

2015. március 5-én lépett hatályba az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5.) BM
rendelet (OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a
szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan.
Fő szabály szerint a hulladék szabadtéri égetése tilos,
kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Beloiannisz Község Önkormányzat képviselő-testülete
2011. évben alkotta meg az avarégetés helyi szabályairól
szóló 2 /2011 (II.15.) számú helyi rendeletét, mely
szabályozza a hulladék égetés rendjét.
Így Beloianniszban a helyi szabályok a következőek:

(2) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves

kerti hulladék) égetni tilos.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, lábon

álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel össze-

függésben keletkezett hulladék égetése tilos.”

„2. § (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása
elsősorban hasznosítással történhet.

(2) Az avar és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlaní-
tásáról az ingatlan tulajdonosa, ha a tulajdonos és a
használó nem azonos, a használó köteles
gondoskodni.

(3) Avar és kerti hulladék égetése közterületen tilos.
(4) Nyílt téren csak növényi eredetű hulladékot lehet

égetni. Lakott területen kívül is kizárólag avar-és kerti
hulladéknak minősülő anyagot lehet égetni.

3. § (1) Avar és kerti hulladékot égetni kizárólag
szélcsendes időben, a hét szerdai napján 00:00 órától
24:00 óráig és vasárnap 16:00 – 20:00 óra között
lehet, kivéve, ha e nap ünnepnapra esik.

(2) Avar és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad
égetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni
biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem
okoz.

(3) Avar és kerti hulladék kizárólag személyes felügyelet
mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával
égethető. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést
végző személy köteles gondoskodni.

4. § (1) A füstképződés csökkentése érdekében az avart
és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani
kell, eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban
történhet.

Az égetést végző
személy túlzott füst- illetve koromképződés esetén
köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést
megszüntetni.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot,
különösen műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot.

(4)

Minden olyan esetben, amire nem terjed ki az

avarégetését szabályozó önkormányzati rendelet

hatálya a lábon álló növényzet, tarló, növény-

termesztéssel összefüggésbe végzett növényi

hulladék szabadtéri égetését 2015. március 5-ét

követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel

engedélyeztetni kell.

Kérünk minden lakót a rendeletben foglaltak

betartására, mert az a Hatóság ellenőrizheti.

2015. nyár
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KRESZ táblák kihelyezése
Községünkben 2 db „Elsőbbségadás
kötelező“ tábla került kihelyezésre a
Szarafisz - Zalka Máté utca sarkára,

valamint 2 db „Elsőbbségadás
kötelező“ tábla került kihelyezésre a
Rákóczi - Paparigász utca sarkára.

A centrumban, a buszforduló utáni útra
kihelyezésre került 1 db „Egyirányú út“,
1 db „Megállni tilos“ tábla 2 kiegészítő

táblával: 30 m, valamint „Kivéve
áruszállítás“ szöveggel.

Kérjük a lakosságot a kihelyezett táblák
szerinti utasítások betartására, hiszen azt

a Rendőrség ellenőrizheti.
K é p v i s e l ő i
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A TeSzedd! margójára...

Idén ismét részt vettünk az országos

mozgalomban, szép sikerrel...

Azonban sajnálattal látszik az is, hogy

alig pár héttel az esemény után ismét

teli van szeméttel a bekötő út két

oldala. Kérnék mindenkit, hogy őrizzük

meg településünk tisztaságát lehető-

ségeinkhez mérten! Becsüljük, óvjuk

meg egymás munkáját!

Vass Zsolt

Szociális étkezés igénylése

Kik igényelhetik a szociális étkezést?

Hogyan igényelhető a szociális étkezés?

Hol étkezhetnek a szolgáltatást igénylők?

Azok a beloianniszi lakosok, akik tartósan vagy átmeneti
jelleggel önmaguk és/vagy eltartott családtagjaik részére
(koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük miatt) nem képesek
étkezésükről más módon gondoskodni.

Ez a szolgáltatás önkéntesen, kérelemre vehető igénybe.
Az ellátási iránti kérelmet a Hivatalban lehet beszerezni.
Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi
vélemény vagy egyéb orvosi igazolás, a térítési díj
megállapításához jövedelemigazolás szükséges. Minden
évben a Képviselő-testület határozza meg a díj mértékét,
melyet az Önkormányzat helyi rendelete szabályoz. Az
ellátási forma határozatlan időre vehető igénybe. Jelenleg

az étkezés díja.
Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a
kérelmet, illetve az indítványt – az érintett személy
véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a
törvényes képviselő terjeszti elő.

Az étkezés a hét minden munkanapjára igényelhető a
jogosult általi elvitellel vagy kiszállítással.

480 Ft/adag

Anyakönyvi rovat

Sok szeretettel köszöntjük az első félévben

érkezett újszülötteket:

Akiktől pedig végső búcsút kellett vennünk

az év első felében:

• Vlahopulu Eleni,
• Galanisz Szteliosz Dimitrisz,
• Móré Laokratisz,
• Szennyei László
• Csumarisz Botond

• Sziákisz Anesztisz,
• Parzinka Hrisztina

2015. nyár

2015. július 3-ától
tűzgyújtási tilalom

van életben visszavonásig!
Aktuális állapot itt:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?
pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom
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5. TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!

Az internetes források szerint a május 15-17. között zajlott országos
szemétgyűjtésben összesen 1.590 helyszínen több mint 170 ezer önkéntes
szedett szemetet. Mintegy másfél milliárd forint értékű munkát végezhettek el
az idei akcióban a „teszeddelők”, akik körülbelül 2.300 tonna szemetet
gyűjtöttek össze a három nap alatt. Ez ismét egy fantasztikus eredmény,
amihez mi is szívből gratulálunk!

Ismételten kérünk mindenkit, hogy ne rongáljanak, ne szemeteljenek, vigyázzunk közösen
értékeinkre és környezetünkre!

Településünkön 4. alkalommal, 2015. május 15-én, pénteken 17 órától szedtük a szemetet. A regisztrációt
16,30 órától kezdtük a Főtéren, volt, aki később tudott csatlakozni hozzánk, kb. 2-3 óra alatt idén is
végeztünk. Tavaly 37-en voltunk, idén összesen 50-en jöttek el, kicsik és nagyok egyaránt. A legidősebb
önkéntesünk Kádárné Marika néni volt, ő már 82 éves, legfiatalabbjaink Gakisz Theofanisz és László Erika
még csak 5 évesek. Szinte az összes szervezet képviseltette magát, aminek nagyon örültem. Egész héten a
rossz időjárási előrejelzés miatt aggódtunk, de szerencsénk volt, nem esett az eső.
Mivel minden évben egyre többen jönnek a hívó szóra, egyre nagyobb területet sikerült megtisztítani a
szeméttől,(Beloiannisz összes utcáját, az állomásra vezető utat, a bekötő utat, a templomunk környékét és
a közelebbi erdős részeket) összesen 35 zsákot szedtünk tele.
Önkormányzatunk 2 gombócos fagyival köszönte meg minden résztvevőnek a szorgos munkát.

Nagyon jó hangulatban telt a délutánunk, örültünk egymásnak és annak is, hogy egy ilyen remek
kezdeményezésnek lehetünk aktív résztevői immár negyedik éve! Még egyszer köszönöm mindenkinek,
aki eljött és részt vett a közös szemétszedésben!

Papalexisz Ildikó
önkéntes koordinátor

A TeSzedd! akció célja egyrészt az elszórt, eldobált szemét összeszedése, illegális hulladéklerakók
felszámolása, másrészt – hosszú távon – a társadalmi szemléletformálás, az emberek egymás, illetve a
környezet iránti érzékenységének erősítése. Ez utóbbi nemcsak a szemetelés gyakorlatának
visszaszorítását, hanem a hulladékok keletkezésének megelőzését, az újrahasználat és az anyagok újra
történő hasznosításának elősegítését célozza. Azt a szemetet, amit a kukába dobnak, azt már nem kell
összeszedni!

Jövőre ismét találkozzunk!

2015. nyár
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Görög nemzeti ünnep – az 1821-es forradalom

Beloiannisz Község Görög Nemzeti Önkormányzata 2015. március 28-án ünnepelte nemzeti ünnepét az 1821-es görög
forradalomról. A hálaadó istentiszteletet községünk templomában Kalota József protopresbiter celebrálta, utána pedig a
templom kertjében lévő emlékműnél koszorúztunk. Az ünnepi műsor 18 órakor kezdődött. A műsorban felléptek községünk
óvodásai, az iskolások, a PYRGOS és a TRIANDAFYLLA együttes. Az ünnepet megtisztelte az Egyház képviselője, a Görög-
és Ciprusi Köztársaság nagykövetei, az MGOÖ alelnöke,
Beloiannisz község polgármestere, önkormányzati
képviselők és a görög iskolák igazgatói.
Az ünnepi műsor után a PYRGOS zenekar szolgáltatta a
zenét éjfél után egy óráig. A protokoll megszervezésében a
Főzőklub segített – ők készítették a sok finomságot a
meghívottak nagy megelégedésére.

Móré Lívia
képviselő

ÉLJEN a dicső 1821. március 25-e!

GÖRÖG ORTODOX HÚSVÉT
BELOIANNISZBAN

Mit kell tudnunk a görög Húsvétról?
A húsvét Görögország legnagyobb vallási ünnepe,
KRISZTUS feltámadásának ünnepe. Húsvét előtti
este a görögök imára térnek a templomokba.
Másnap, vasárnap összegyűlik a család az ünnepi
ebédre – a megszokott étel a nyárson sült bárány.
Húsvét előtti nagypénteken, Krisztus jelképes sírját
„Epitáphiosz”–t virággal díszítik, majd este a
templom körül körbehordozzák.
Az idén 2015. április 12-én „nagy családként”
budapestiek, miskolciak, tatabányaiak, százhalom-
battaiak, sokan az ország különböző részeiről,

természetesen mi beloiannisziak is együtt
ünnepeltünk. Voltak illusztris vendégeink is –
Ziszisz Zanasz képviselő úr, a Görög Parlament
titkára, és Loukas Tsokos konzul úr a családjával. A
falu futballpályája megtelt emberekkel. Kalota
József protopresbiter megáldotta a 600 db piros
tojást, és felolvasta Vartolomeosz Pátriárka ünnepi
üzenetét. Agárdi Szpirosz, Papalexisz Kosztasz,
Dulasz Takisz és Ziszisz Zanasz köszöntői
következtek. Olaszországból egy honfitársunk –
Leonidasz Rafaelion jókívánságaival együtt küldött
egy hatalmas csokitojást, melyet az ünneplők
jóízűen elfogyasztottak.Agyerekek részére 3 légvár
állt, a focipályán kergetőztek, futballoztak, élvezték
a jó időt és a húsvét hangulatát. A 600 db piros tojás
szétosztását tojáskoccintás követte kölcsönös
üdvözléssel – Hrisztosz Aneszti – Alithosz Aneszti
(Krisztus feltámadt – Valóban feltámadt) és
elkezdődött a mulatság: zene – tánc, ingyen étel- és
italfogyasztás, mely egész délután 6-ig tartott. A
helyi futball csapat mérkőzése után a húsvéti
ünnepnek vége lett.
Az ortodox húsvét az MGOÖ, a BGNÖ, és
Beloiannisz Község közös rendezvénye, költsége
kb. 1.300.000 Ft volt.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett ennek
megvalósításában! Köszönet a szervezőknek és
támogatóknak. Külön köszönet a tojásfestő beloian-
niszi asszonyoknak, az étel- és italosztóknak, és nem
utolsó sorban a vendégeknek, akik jelenlétükkel
megtisztelték a görög ortodox húsvétot.

Móré Lívia képviselő

2016-ban újra találkozunk! ΧΡΙΣΤΟΣΑΝΕΣΤΗ!
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Sok a szemét

Egy nagyon jó tendencia fordult meg sajnos, muszáj
tennünk ellene. 2010 óta vagyok polgármester,
egyik legfontosabb célomnak tűztem ki, hogy
rendezett, gyönyörű és tiszta lakókörnyezetünk
legyen. Nagyon jól indultunk, hiszen a rendkívül
szemetes települést megtisztítottuk és különböző
akciókkal, mint például a Teszedd, valamint a
közfoglalkoztatott kollégákkal történő rendszeres
szemétszedéssel sikerült nagyon visszaszorítani a
szemetet a közterületekről. Évről évre egyre
kevesebb volt a szemét, ez a tendencia fordult meg
sajnos. Minden erőfeszítésünk ellenére komoly
problémákkal küzdünk, sokan nem tisztelik más
munkáját, értetlenül állunk a dolgok előtt. A
képviselő-testület napirenden tartja a kérdést, több
szeméttároló kihelyezéséről egyeztetünk,
ugyanakkor nem megyünk el a notórius szemetelők
mellett, felhívtuk a körzeti megbízott rendőrünk
figyelmét a jelenségre. Ígéretet kaptunk arra, hogy
fokozottan ellenőrzi ezt a területet is, valamint
minden lehetséges eszközt, többek között a
kamerarendszert is felhasználja a tendencia
visszaszorítására. Kezdetben figyelmeztetéssel fog
élni, de amennyiben nem lesz visszatartó ereje,
bírságolás is jöhet azok számára, akik nem tudják
betartani a közösségi élet alapvető szabályait.
Remélem, nem kerül sor drasztikus lépésre és
mindenki jobban odafigyel majd a környezetünkre,
hisz mindannyian itt élünk, együtt.

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Beloianniszi Falutükör8.

GYERMEKNAP

Május utolsó péntekjén az SZMK szerve-
zésében az Önkormányzat, a nemzetiségi
Önkormányzat, az ÁMK és az Alapítvány
támogatásával megtartottuk a gyermeknapot.
A gyermekek korcsoportjuknak megfelelő
programokban vettek részt, a bábelőadástól
kezdve a kvíz-vetélkedőn, bicikliversenyen át
az élő csocsóig. Jégkrémmel és édességgel
leptük meg a kicsiket-nagyokat, melyet lángos
követett az SZMK jóvoltából és a Triandafylla
Egyesület közreműködésével, melyet ezúton is
köszönünk, hogy a rengeteg lángost megsü-
tötték! Összességében egy méltó gyereknapot
tudtunk tartani és élményekben gazdag
délutánt tudhattak magukénak a gyerekek.

SZMK

Ezt már csak fokozni tudta az éjszakai túra,

amelyre évről évre egyre többen jönnek,

idén már 62 fő vett részt. Köszönet a

szervezésért és lebonyolításért Farcalasz

Johanna Ancsinak.

BÚCSÚZÁS

Amikor terveztük a Falutükör nyári számát,
még egészen más jellegű hírt akartunk beírni a

Triandafylla Egyesülettel kapcsolatban.
Sajnos megfogyatkozott a csapat…

Lelkes vezetőjüktől, alapító tagjuktól, a község
„civil” életének egyik aktivistájától búcsúzunk.

meghatározó tagja volt
közösségünknek, még most is hihetetlen, hogy

nem látjuk őt többé a fellépők között vagy a
rendezvényeken a nézők soraiban. Gyógyítóként,

emberként, nagymamaként, görög táncosként,
beloianniszi lakosként egyaránt hiányozni fog.

Parzinka Hrisztina

Hrisztina, nyugodj békében, emlékedet
megőrizzük!

2015. nyár
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Majális - családi nap Beloianniszban

A helyi nyugdíjas klubszervezésében az Önkormányzat megbízásából már reggel 8 órakor
megkezdődött a 200 fő ellátására szánt gulyás elkészítése.
8 nyugdíjas asszony segített az előkészületekben, Tunyogi János és Gábor Albert főzőmestereknek.
Fél 10-kor nyolc csapat részvételével kispályás labdarúgó torna kezdődött, melyben 2 női csapat is
részt vett. 10 órakor a pusztaszabolcsi tűzoltó autó helyszínre érkezése kápráztatta el a közönséget
rögtönzött bemutatóval.
Közben valamennyi korosztálynak kötélhúzó verseny zajlott, melynek jutalma csoki és üdítő volt. 13
órakor a tűzoltó kocsit az adonyi rendőrség bemutató kocsija váltotta fel, melyet a legifjabb korosztály
ki is próbálhatott. 42 női versenyző sodrófa-hajításban mérte össze tudását. Ez idő alatt az ebéd
kiosztása is megkezdődött. Időközben a labdarúgó verseny is befejeződött. 15 órakor a felsorakozott
csapatoknak Papalexisz Kosztasz polgármester átadta az érmeket, kupákat, okleveleket. Valamint
átvehették jutalmukat a sodrófa hajítás győztesei is.
16 óra magasságában a több évtizedes hagyományoknak megfelelően Beloiannisz erős embere címért
9 fő férfi szállt versenybe, melyet immár negyedik alkalommal Gyúró István helyi lakos nyert meg.
Közben csendesen esni kezdett az eső, és a kb. 250-300 fő lassan hazafelé indult. 17 órakor az
erősember verseny győztesei már zuhogó esőben vehették át díjaikat.Az eső megérkeztéig a kilátogató
családok és vendégek jól érezték magukat, és úgy köszöntek el, hogy jövőre találkozunk!!!
Köszönet a z önkormányzatnak az anyagi segítségért, a nyugdíjasoknak a korrekt szervezésért.

Németh Ferenc klubvezető
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Bozsik torna
Véget ért a tavaszi Bozsik torna, ahol
minden korosztályunk nagyon szép
eredményt ért el. A torna ideje alatt indult
egy rajzpályázat „Bozs ik Program
Élményeim” néven, melyen részt vettek a
gyerekek. Korosztályonként díjazták őket és
a legjobb 1-3. helyezett kapott díjat. Az
AEK Beloiannisz csapatából Hosszu Bence
és Tunyogi Roland vehette át az oklevelet
és a sportszer jutalmat. Gratulálunk nekik,
ügyesek voltak! Május 31-én gyermek-
napon az U7-es és U9-es csapataink voltak
tornán. Az U7-es csapat Adonyban II.
helyezést az U9-es csapatunk pedig
Székesfehérváron I. helyezést ért el.

Az évzáró ünnepségünk június 27-én volt a
sportpályán, amely már szinte hagyo-
mánnyá vált. Itt a szülők játszottak a gyere-
kek ellen, miközben készült a bográcsban
az ebéd. Megebédeltünk együtt és ezzel
lezártuk az évet, jöhet egy kis lazítás. De
nem sokáig, ugyanis aug. 3-7-ig az idén is
megrendezésre kerül a Sporttábor, ahova
sok szeretettel várunk óvódás és alsó
tagozatos gyerekeket. Utána pedig a
következő nagy megmérettetésünk az
augusztus 22-i ünnepen megrendezésre
kerülő torna lesz, ahová várjuk szeretettel a
falu lakosságát.

Vlahopuloszné
Kovács Mónika

Jöjjenek és szurkoljunk együtt „Hajrá AEK
Beloiannisz kiscsapatai”! Mindenkinek jó
pihenést kívánok!

NYÁRI NAPKÖZIS
FOCITÁBOR

BELOIANNISZBAN!
SZERETETTEL VÁRJUK ÓVODÁSOK

ÉS ALSÓ TAGOZATOS FIÚK ÉS
LÁNYOK JELENTKEZÉSÉT!

A tábor időpontja:

A tábor helye:

A tábor programjai:

A tábor díja és befizetési határideje:

Jelentkezés és bővebb információ:

2015. augusztus 3-7-ig ( 9-től 16 óráig)

max. 40 fő.

AEK Beloiannisz Sportpálya

A tábor különlegességei az ügyességi

játékos feladatok, labdával és labda

nélkül. • Kreatív foglalkozás.

Gyógymasszőri előadás.

Akadályversenyek.

Egyéb szórakoztató játékok.

Utolsó nap szalonnasütés, tábortűz.

A díj tartalmaz háromszori étkezést

(reggeli, ebéd, uzsonna-gyümölcs).

Vlahopuloszné Kovács Mónika és

Balogh Gabriella

10.000,- Ft/fő legkésőbb július 20-a,

részletfizetés lehetséges.

06 70 507 22 55 • 06 20 417 06 66
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A farsangi időszakot követően sem volt időnk
hátradőlni, ugyanis következtek a március havi
ünnepségek, megemlékezések, az iskolahét,
amely színesebbnél színesebb elfoglaltságot
kínált a beloianniszi diákoknak. Az április is
pillanatok alatt eltelt mivel, számtalan
versenyen részt vettünk, húsvét alkalmából
kézművesedtünk, megtörtént az óvodások
beíratása az iskolánkba, a Föld napja, nyílt
tanítási nap. Nézzük ezeket részletesen!

2015. március 13-án az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékére, az ötödik
osztályos diákjaink Kovácsné Németh Csilla
tanár néni felkészítésével, színvonalas műsort
adtak elő. A görög nemzeti ünnep március 27-
én került megrendezésre, amit a görög
munkaközösség tagjai szerveztek meg.
Tanulóink nagyon szépen szerepeltek.

63 éve végezték ki Nikosz Beloianniszt iskolánk
névadóját, erre emlékeztünk március 30-án,
rövid emlékműsorral.

Az iskolahéten tanulóink számos versenyen,
vetélkedőn, vehettek részt. Például: bingó,
lövészet, pingpong bajnokság, logikai verseny,
szépíró verseny, amőba, gyors ész hamar kész,
internet fiesta, angol verseny és a már
hagyománnyá vált Diákönkormányzat által
meghirdetett akadályverseny. Az alsó tagozat
Budapesten az Eleven Parkban töltött egy

nagyon kellemes napot. Az elsősök avatása is
az utolsó héten történt ahol megkapták az
iskola jelvényt, és fogadalmat tettek, arra,
hogy jó diákok lesznek, szorgalmasan
tanulnak, és szófogadóan viselkednek az
elkövetkezendő években. Március 17-én a
felsős diákok Juhász Tamás vezetésével megyei
futóversenyen vettek részt.

A tavaszi szünet után áprilisban ismételten a
tehetséggondozásé volt a főszerep. Iskolánk
tanulói több kistérségi versenyen vettek részt,
szép eredménnyel, ezzel öregbítve iskolánk jó
hírnevét. Köszönet jár a felkészítő tanárok
munkájáért is.

Április 16-án Pusztaszabolcson Népdalének-
lési versenyt szerveztek, melyen

is szépen
szerepelt a versenyen.

Ugyanezen a napon Mezőfalván megren-
dezték a kistérségi szavalóversenyt, amelyen
diákjaink ügyesek voltak.

Az első osztályból a második-
ból és a harmadik
osztályból és

a negyedikből és
képviselték iskolánkat.

Fülöp Kiara
Zoi 4. osztályos tanuló 3. helyezést ért el,
Fábián Orsolya 5. osztályos tanuló

Varga Levente,
Vörös András Varga Eszter

Kocolárisz Andonisz Novák
Nikitász, Richter Gábor
Takács Bianka

A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola eseményei
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Adonyban Bálint Ágnes olvasási versenyre
jutott tovább a csapata:

Diákjaink szeptember óta különböző felada-
tokat oldottak meg, és kitartó munkával
bejutottak a döntőbe, ahol szép eredményt
értek el! Gratulálunk nekik!

2015. április 15-én rendezték Székesfehér-
váron az Alapműveleti matematikaverseny
megyei fordulóját. Iskolánkból 13 tanuló vett
részt a versenyen:

A versenyen elért eredményekről még nem
kaptunk értesítést.

2015.április 22-én Ercsiben vettünk részt a
„Gyors ész, hamar kész” logikai versenyen. A
felső tagozatról minden évfolyamról 1-1 négy
fős csapat indult.

Az 5. osztály csapata

hatodik helyezést, a 6. osztály csapata

ötödik helyezést, a 7. osztály csapata

hetedik helyezést, a 8. osztály
csapata

pedig
hatodik helyezést ért el. Gratulálunk a
csapatoknak és a felkészítőknek!

harmadik osztályosok

Bors Natália; Kiatipisz Arisztotelész; Varga
Dana Linett; Ludányi Luca

a 4. osztályból: Egervári Nikosz
Kosztopulosz Vangelisz
Takács Kira
Tóth Rajmund

az 5. osztályból: Gyetvai Gréta
Kiatipi Daphni
Madarász Bálint
Patatics Klaudia

a 6. osztályból: Fogas Cecília
Schrik Boglárka
Takács Lilla

a 8. osztályból: Fábián Fanni
Kovács Attila

Drábóczi Cintia, Fábián
Orsolya, Gyetvai Gréta, Vanopulosz Korin

Csenki
Erik, Csorba Renáta, Schrik Boglárka, Takács
Lilla
Hegymegi Ferenc, Paréj Zsolt, Saári Andonisz,
Szova Kristóf

Czinkóczi Debóra, Egervári Penelopé
Magdolna, Fábián Fanni, Móré Csilla

A Magyarországi Görögök Országos Önkor-
mányzata görög nyelv és irodalomból versenyt
hirdetett.
Az eredményeink magukért beszélnek:

Külön öröm számunkra, hogy az Apáczai
tankönyvkiadó által meghirdetett Szivárvány
versenyen két negyedik osztályos tanuló
továbbjutott az országos döntőre:

Gratulálunk ehhez a szép eredményhez,
májusra pedig sok sikert kívánunk a további
megmérettetéshez!

Április 13-án 14-én, 15-én nyílt nap volt
intézményünkben, köszönjük a szép számú
érdeklődést minden kedves szülőnek! Április
16-án és 17-én megtörtént a leendő elsősök
beíratása jelenleg 9 tanuló kezdi a 2015-ös
tanévet nálunk. Nagyon sok szeretettel várjuk
őket!

Kiatipisz Jannisz 8. osztályos tanuló 2.
helyezést ért el
Kocsis Zoltán Dániel 8. osztályos tanuló 3.
helyezést ért el
Egervári Penelopé Magdolna 8. osztályos
tanuló 5. helyezést ért el és
Fábián Fanni 8. osztályos tanuló 6. helyezést
ért el.

Richter Gábor matematika tantárgyból

Takács Kira természetismeret tantárgyból

Egyéb programok áprilisban:

2015. nyár
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Föld napja alkalmából áprilisban szemetet
szedtünk, és” zöld órákon „vehettek részt
tanulóink. Emellett az osztályok készülnek az
anyák napi műsorokra. Április 29-én a 7.
osztályosok a Parlamentbe, és a Terror házába
látogattak.

A továbbiakban megkezdődik a visszaszám-
lálás, hisz hamarosan az év vége közeledik,
amely szintén nem könnyű feladat, sem a
pedagógusok sem a gyermekek szemszögéből.

Dimanovszka Mahi

Diákjainknak lélekerősítőként az alábbi

gondolattal zárom soraim:

(Váci Mihály)

„Nem elég a jóra
vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni,
de tenni, tenni kell.“

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK:

1. osztály:

2. osztály:

3. osztály:

4. osztály:

5. osztály:

6. osztály:

7. osztály:

Barics Levente, Egervári
Anesztisz, Hosszu Bence, Takács Jázmin

Molnár Alex, Csumarisz Barnabás

Kosztopulu Alexandra,
Lakakisz Amira

Geszti Regina, Fülöp Zsófia

Novák Nikitász, Pap Dorottya,
Kocolárisz Andonisz

Kiatipisz Arisztotelisz

Takács Kira
Egervári Nikosz Atanasziosz,

Kosztopulosz Vangelisz, Tóth Rajmund

Vanopulosz Korina,
Gyetveai Gréta

Galanisz Filareti, Patatics Klaudia

Takács Lilla
Schrick Boglárka,

Parzinkasz Arisztotelész

Vörös Andrea

Kitűnők:

Jelesek:

Kitűnők:

Jelesek:

Kitűnők:

Jeles:

Kitűnő:

Jelesek:

Kitűnő:

Jelesek:

Kitűnő:

Jeles:

Jeles:

Az AGÁRDI POP STRAND vezetőjének megkeresésére
idén is szerződést kötött az önkormányzat, hogy a

2015-ös évben is fél áron mehessenek a koncertekre
Beloiannisz lakói. A kedvezményes belépőhöz

lakcímkártya felmutatása szükséges!

A SZOKÁSOS AUGUSZTUSI FALUNAPUNK IDÉN

iskolai közösségi

szolgálatot

szívesen

rendezünk idén is kiállítást a falunap során.

22-ÉN, SZOMBATON LESZ.
A program tervezete szerint helyi csoportok fellépése,

vendég együttes szereplése, ünnepi köszöntő és
kenyérszentelés után a Taverna és a Mydros

együttessel hajnalig utcabál lesz.
A részletekről plakátokon adunk majd hírt!

Szeretettel várjuk a falu apraját – nagyját, és
természetesen minden hozzánk érkező vendéget!

Akik szeretnének a nap során
teljesíteni, keressék meg

A településen élő alkotók munkáiból

Felhívás középiskolásoknak!

Újabb felhívás!

Boka Erikát vagy Vass Zsoltot!

Akik szeretnének élni a lehetőséggel, keressék meg a
képviselő-testület valamelyik tagját!
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