Beloianniszi
Falutükör
Mit csinál az
Önkormányzat?
Ha egy szóban akarom
kifejezni: túlél. Ha részletesebben, akkor megteremti a fejlődésének
lehetőségét. Mit értek ez
alatt? Mindannyiunk számára köztudott, hogy
testületünk milyen örökséggel kezdte meg a munkáját 2010 októberében.
Nagy tervekkel fogtunk a munkába, de hamar rá
kellett jönnünk, nem azok a feladatok várnak ránk,
amire gondoltunk. Fejleszteni, felzárkóztatni,
szépíteni szerettük volna településünket, ehelyett
azóta is tartó válságmenedzselés zajlik, az
adósságrendezési eljárás a mai napig Damoklész
kardjaként lebeg a fejünk felett. Hosszú évek
felelőtlen gazdálkodásának a számláit kell
megfizetnünk. Felélték vagyonunkat, tartalékainkat.
Hitelezőink egy részével megállapodtunk a
tartozások átütemezéséről, és hosszú évek óta
először az OTP hitelállományt is elkezdtük
törleszteni. Emberfeletti munkával jár a régi
adósságok törlesztése, hiszen mellette az aktuális
kiadásaink fedezetét is meg kell teremtenünk.
Milyen könnyű dolgunk lenne, ha csak a napi
számláink megfizetése lenne feladatunk! A két év
alatt az átszervezések, racionalizálások
eredményeként olyan helyzetbe hoztuk magunkat,
hogy nem növekszik, hanem folyamatosan csökken
az adósság állományunk. Az Általános Művelődési
Központ fenntartói jogának nyári átadásával további
források felszabadulásával számolunk, illetve az év
végén kiírásra kerülő ÖNHIKI pályázaton
reményeink szerint olyan eredményesek leszünk,
mint tavaly. Amennyiben terveink valóra válnak,
ezek után akár fejlesztésekben is gondolkodhatunk.
Jelen pillanatban minden forrásunkat adósság
kiegyenlítésére kell fordítanunk, mert van olyan
hitelezőnk, akinek 2008 óta tartozunk és nehéz
lenne elfogadtatni vele, hogy miközben évek alatt
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több milliós tartozást halmozott fel vele szemben az
Önkormányzat, törlesztés helyett mondjuk
játszóteret épít. Ezeket a gondolatokat azért
fogalmaztam meg, mert a napokban kellett egy már
megnyert, a település három pontját fejlesztő, közel
húszmillió forintos pályázatot visszaadnunk a
hatmillió forintos önrész hiánya miatt…
Papalexisz Kosztasz
polgármester

Tisztelt beloiannisziak!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy
hamarosan lehetőség lesz arra, hogy a
háziorvosi rendelőnk és a dunaújvárosi
kórház laboratóriuma között közvetlen
internetkapcsolat létesüljön.
Az ehhez szükséges számítógépes program
megvásárlását a képviselő-testület az április
27-i ülésen megszavazta. A jövőben közvetlen
hozzáférésünk lesz a kórházi laboratórium
adatbázisához, ezáltal sokkal hamarabb és
könnyebben hozzájuthatunk a laboreredményekhez, nem kell közel egy hetet várni rá.
dr. Horváth István háziorvos

2.

Beloianniszi Falutükör

2012. június

Az önkormányzati munkáról
2012. március – június:
1 rendelet született:
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról;
34 határozatot fogadott el a képviselő-testület,
melyek témája a következő volt:
• OTP hitelek megújítása (7 db)
• E-ON megállapodás felülvizsgálata; DRV
üzemeltetési szerződés; Vertikál Zrt.
• Orvosi ügyelet; a kórházi laborhoz kapcsolódás,
• Tryandafylla Egyesület, SZMK, Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
• Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának
módosítása;
• Fejérvíz Zrt. részvényekről, ÁMK fenntartói
jogával kapcsolatos döntés, álláshely meghirdetése, a tanuszoda perről, értékbecslésről,
szolgálati lakás értékesítéséről, LEADER
pályázatról és 2 személyes beadványról.
• Beszámolókat fogadott el a testület:
Rendőrkapitányság, Gyermekjóléti Szolgálat,
a 2011-es év belső ellenőrzéséről.
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Sajnos az elvesztett uszodaper miatt
megint egy évekkel ezelőtti rossz
döntés levét isszuk. Tartozás soha nem
jön jókor, de ez az újabb követelés
felénk a legrosszabb időben érkezett.
Néhány hónapja egy átfogó
vizsgálatot kezdtem el végezni az
elmúlt időszakban megvalósult
önkormányzati beruházásokkal
kapcsolatban. A vizsgálat azt az
eredményt hozta, hogy történhettek
visszásságok, visszaélések egyes

ÖRÖKSÉGÜNK:
AZ USZODAPER...
A Fővárosi Ítélőtábla 2012. május 3-án helybenhagyta az elsőfokon eljáró Bíróság (Fejér
Megyei Bíróság) ítéletét.
Eszerint Beloiannisz Önkormányzata köteles
megfizetni 3.102.429 Ft-ot a felperes (Iváncsa
Önkormányzata) részére, mely összeg a
kamatok miatt folyamatosan emelkedik.
Aperköltség teljes összege 197.500 Ft + ÁFA.
Beloiannisz Község Önkormányzata azt a
határozatot hozta, hogy rendkívüli perorvoslat
keretében a jogerős határozat felülvizsgálatát
kéria Kúriától.
beruházások alatt. Azt nem tudom,
hogy az esetleges visszaélések során ki
járt jól, de az biztos: az Önkormányzat
rosszul járt. Az ügy ott tart, hogy testületi
felhatalmazás alapján a Polgármester
úrral tárgyalunk az építkezéseket
kivitelező cégekkel, adatokat, nálunk
hiányzó dokumentumokat kértünk
tőlük. Szeretnénk tisztán látni, mi
történt. Amennyiben saját magunk
nem tudunk a testületnek is megfelelő
eredményt elérni, az ügyben
feljelentést teszek.
Bene Krisztián
képviselő
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Kedves beloiannisziak!
Örömmel mutatom be Önöknek Boda
Tamás területfelelős járőrt, aki június
elejétől teljesít szolgálatot Beloianniszban. A dunaújvárosi fiatalember
az Adonyi Rendőrőrs állományába
tartozik, és hol nappal, hol éjszaka
járőrözik a falu utcáin. Nem mindig
egyedül fog cirkálni a környéken, lesz,
hogy munkatársa kíséri. De beszélgetésünkből kiderült, ő is szorgalmazza
a helyi polgárőrség megszervezését,
hiszen abból nagyon eredményes
együttműködés származhat a közbiztonság érdekében! Ha nálunk is lesz
ilyen szervezet, remekül tudnak majd
„összedolgozni” a helyiek a rendőrséggel. Addig is mindent megtesz
azért, hogy a KRESZ-t minden közlekedő betartsa, a forgalomból kivont
járművekkel ne közlekedjenek, és
biztosan előkerül a szonda is alkalmanként. A besurranásos lopások ellen
pedig jobb megelőzéssel védekezni:
ha hátramennek a kertbe, feltétlenül
zárják be a ház ajtaját! Autót még az
udvarban vagy a ház előtt se
hagyjanak nyitva vagy lehúzott
ablakkal! Vigyázzanak értékeikre!
Például egy család iratainak pótlása
több tízezer forintba kerül!
Sürgős esetben hívják
a központi (107) illetve a
dunaújvárosi ügyelet (06 25 510 510)
számát – ezt a kettőt biztos, hogy
mindig felveszi valaki!
Ha bejelentenivalójuk akad,
kereshetik Soós András
r. tzls körzeti megbízottat:
06-70-367-7325, 06-20-210-5166 is.
Az Adonyi Rendőrőrs pedig:
06-25-504-511
(2457 Adony, Kossuth L. u. 27.)

Felhívás
Az utóbbi időben sajnos megszaporodtak
településünkön a bűncselekmények.
Besurranó tolvajok járják a falut. Június
elejétől van külön beloianniszi rendőr járőr,
aki itt teljesít szolgálatot. Reméljük, ez elég
visszatartó erő lesz. Elérhetőségét az
önkormányzatnál kiírjuk. Azonban legalább
ennyire fontos a bűncselekmények
megelőzése is. Kérjük az alábbi néhány
tanácsot a saját érdekükben megfogadni. A
besurranó tolvajok számára különösen a
meleg, nyári időszak teremt kedvező
lehetőséget, nem haboznak, ha meglátnak
egy bukóra nyitott ablakot, nyitva hagyott
ajtót!
- Minden esetben zárják kulcsra a bejárati
ajtót! Még akkor is, ha csak néhány percre
mennek ki az udvarra, hagyják el a házat.
- Kulcsot, pénztárcát, egyéb értéket ne
hagyjanak közvetlenül az ajtó, ablak
közelében, sőt, ne legyen soha látható
helyen!
- Bármilyen meleg is van, csak akkor szellőztessenek, ha a lakásban tartózkodnak!
- Parkoló autóból mindig vegyenek ki
táskát, kulcsot, pénztárcát!
- Figyeljünk egymásra! Ne fordítsanak
hátat, ha bűncselekményt látnak, hívják az
ingyenes 107-es, 112-es telefonszámot!
Igaz a mondás: alkalom szüli a tolvajt.
Könnyelműségünkkel ne segítsük hozzá az
elkövetőket a könnyű zsákmányhoz!
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TE SZEDD! - Országos szemétgyűjtési akció
Idén nevezett be először településünk az országos
szemétszedési akcióba. Megelégedéssel láttuk, hogy
belterületen nem volt olyan sok szemét, mint pl. tavaly, ami
fejlődést mutat, de a falu körül még van mit takarítanunk!
Tervezzük, hogy külterületeinket folyamatosan tisztítjuk, és
figyelemmel kísérjük, hogy ne is alakuljanak ki olyan
szeméttelepek, amelyeket most találtunk.
A szemétszedést a falu civil szervezeteinek bevonásával
szerveztük, rajtuk keresztül mozgósítottuk a lakosságot.
Ebben még van mit fejlődni, de legközelebb már biztosan
gördülékenyebben megy majd és még több emberhez eljut
az információ! Sokan egyébként úgy csatlakoztak a
csapathoz, hogy amikor meglátták, mit csinálunk,
hazamentek átöltözni és visszajöttek, beálltak dolgozni.
Országos viszonylatban is büszkék lehetünk arra, hogy 37 fő
vett részt a szemétszedésben, és mintegy 70-75 zsákot
töltöttünk meg 8-11 óra között.
Köszönjük azoknak a segítségét, akik fontosnak
tartották a faluszépítést! Kérünk mindenkit, ha részt vettek
a takarításban, ha nem, vigyázzanak a rendre, ne
szemeteljenek se a faluban, se máshol! Tudják: Intelligens
ember nem szemetel. A többinek meg tilos.
Boka Erika

2012. április 7-én második alkalommal volt TAVASZKÖSZÖNTŐ - HÚSVÉTVÁRÓ DÉLUTÁN a Pyrgos
közreműködésével és rendezésével.
Köszönjük a Szironta Együttes és a szülők közös
produkcióját, amely nagy sikert aratott a jelenlévők között,
amikor közösen elénekelték a Tavaszi szél vizet áraszt...
kezdetű népdalt.
A gyerekek húsvéti műsorai után a nagyok lepték meg a
közönséget színvonalas produkciójukkal, melyben
előadták a "DIPATOS" táncot is.
A délután folyamán a gyerekek, rajz és kézügyességi
versenye zajlott, amelyre szavazni is lehetett a Pyrgos
honlapon.

Hagyományos görög húsvét
Mint minden évben, idén is megrendeztük a
hagyományos görög húsvétot.
2012. április 14-én délelőtt U7-es gyermek
focimeccsel kezdődött az ünnepség adonyi,
pusztaszabolcsi, beloianniszi gyermekek
mérkőzésével. A győztes csapat serleget, a
résztvevők pedig egy kis húsvéti ajándékot
kaptak. Ebből a húsvéti tornából szeretnénk
hagyományt teremteni. A fiatalok nagy
örömére az Országos Görög Önkormányzat
támogatásával a Főtéren ugrálóvár volt a
rendezvény alatt.
Az ünnepségünk megtisztelőit piros tojás és a
már hagyományos gulyás várta.
Mindezek mellé a zenét a Taverna zenekar
biztosította.
Kész József

2011-ben az adók 1 %-ából befolyt
összeg 166.610 Ft volt.
Ezúton mondunk köszönetet minden
felajánlónak.
Beloiannisz Közoktatásáért Közalapítvány

MÁJUSFAÁLLÍTÁS A BELOIANNISZI FŐTÉREN
Április 30-án volt a májusfa-állítás és a tavaszköszöntő eredményhirdetése, díjak kiosztása.
Több értékes nyereményt ajánlott Kovács Szilárd helyi lakos. Egyéb támogatások a nyugdíjas klub, a
szülők, gyerekek valamint a Pyrgos Egyesület részéről született még. A sok segítő kéz által közel ezer darab
palacsinta kényeztette a jelenlévőket a délutáni műsorok alatt. A májusfa-állítás végén egy kis
táncbemutatóval színesítették a Főtér hangulatát a kis-, közép- és nagy tánccsoportosok. Pünkösd hétfőn
történt a májusfa kitáncolása a helyi fiatalok és az egyesületi tagok közreműködésével.
Takács Katalin

2012. június
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FÉNYES TEMPLOMÜNNEP
Május 19-én, szombaton igazi népünnepély (Panigíri)
keretében került sor a beloianniszi templomunk
védőszentjeinek, Szent Konstantinnak és Helénának
az ünnepére, amelyre idén Bécsből és Lyonból is
papjaikkal együtt számos vendég érkezett, köztük a
boldog emlékű Michaíl metropolita úr nővére és
unokahúgai.
Az ünnepi liturgiát az új főpásztorunk, Arszeniosz
metropolita úr végezte, aki prédikációjában bátor
helytállásra hívta fel a hívőket. Példának elődjét, Michaíl metropolitát és Dafermosz urat, e templom alapítóit
állította.Aliturgia alattArszeniosz metroplolita úr Lenkey Pétert templomi felolvasóvá szentelte.
Az ünnepi program a templomkertben az óvodás és iskolás gyerekek műsorával, a PYRGOS és a
TRIANTAFYLLA tánckar virtuóz táncaival és ZEUS vérpezsdítő görög zenéjével folytatódott. A szép időben
és jó hangulatban szívesen időztek a résztvevők a szabadban és fogyasztották a görög ételeket, amelyről
Haridímos büféje, és az egyházközség asszonyai finom süteményeikkel gondoskodtak.
Az ünnepségen a külföldi zarándokok mellett a görög diplomácia képviselői Spyros Georgiles nagykövet úr
vezetésével, a görög önkormányzatok részéről Laokratisz Koranisz országos elnök úr, Mirka Kész helyi
elnök asszony, Papalexisz Kosztasz polgármester úr és a helyi önkormányzat képviselőivel, valamint más
szervezetek részéről, Agárdi Szpirosz, Gavrilos Argiropoulos, Dimitris Ladas, Vasilis Stamatopoulos urak,
Alexandros Desypris volt katonai attasé úr és családja és más neves személyiségek vettek részt.
Reméljük, hogy ez az ünnepi rendezvény jövőre is sokakat községünkbe vonz, és egyre népszerűbb lesz a
helyi lakosság körében is.
Kalota József esperes

SZEZONÁLIS ALLERGIA
Minden évben tavasszal, nyár elején hirtelen
megszaporodik a tüsszögő emberek száma, nagy részük
állandóan fújja az orrát és sokuknak a szeme is
könnyezik. Ezek a kellemetlen tünetek nagy valószínűséggel azt jelzik, hogy újra eljött a szezonális allergia
ideje, amely akkor jelentkezik, ha az allergének, mint
például a füvek, virágok és fák pollenjei kapcsolatba
kerülnek a szem és a légút nyálkahártyájával. A tünetek
szezonálisak, mivel az egyes pollenek csak az év
meghatározott időszakában kerülnek a levegőbe.
Klinikailag akkor állapítható meg a szezonális allergia, ha
a jellegzetes tünetek közül legalább kettő hetente több
napon át és naponta legalább egy órán keresztül fennáll.A
szezonális allergia tünetei nagymértékben megnehezítik
a mindennapjainkat, az alábbi jeleket észleljük ilyenkor
magunkon: jellemzően rohamokban jelentkező tüszszögés, vizes orrfolyás, orrdugulás, orrviszketés,
szemviszketés, szem égő érzése, szemkönnyezés,
torokviszketés.
Ha a fenti tüneteket visszatérően észlelik magukon,
jelentkezzenek allergiológiai kivizsgálás céljából
Dr.Horváth István
háziorvosuknál!

Július 8-án a Pusztaszabolcsi Szabadidősport
Egyesület Kerékpáros Szakosztálya egy nyílt,
mindenki által "látogatható"
kerékpáros túrát szervez:
A túra Pusztaszabolcsról indul:
Besnyő - Beloiannisz - Iváncsa - Adony Szabadegyháza - Pusztaszabolcs útvonallal.
A túrára Beloianniszból is várunk résztvevőket,
még oly módon is, hogy helyben csatlakoznak
hozzánk. A túra ingyenes.
A pontos programot, leírást interneten tesszük
közzé június közepén.
Ezzel a túrával is szeretnénk a kistérségben
található "szomszédvárak" jószomszédi
viszonyát erősíteni.
Csordás Viktor
PSZSE Kerékpáros Szakosztályvezet
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Iskolai hírek
Ballagóink névsora:
1. Baloni Fruzsina
2. Dénes Cintia Johanna
3. Lencsés Ákos
4. Saári Alexandra
5. Szilágyi Alexandra
A ballagással összekötött tanévzáró
2012. június 16-án 10 órakor lesz.
A 2012/13-as tanév első osztályába
12 kisgyermek iratkozott be.
Iskolánk diákjai az elmúlt hónapba is részt vettek tanulmányi versenyen.
1. Kistérségi ének verseny Pusztaszabolcs
Első helyezést ért el Fábián Orsolya második osztályos tanuló.
Második helyezést ért el Fábián Fanni 5. osztályos tanuló. Sikerükhöz ezúton is gratulálunk!
2. Országos görög nyelv verseny Budapest: Fülöp Demosztenész 7. osztályos tanulónk ötödik lett.
3. Országos természetismereti verseny döntőjébe jutott Kiatipisz Jannisz 5. osztályos tanuló.
4. Vesd bele magad! pályázaton vesz részt az alsó tagozat. Vetőmagokat kaptak, melyeket az otthoni
konyhakertbe kellett elvetniük. A növények fejlődését figyelemmel kísérik, fogalmazást írnak és fényképet készítenek.
5. Iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA címet. Az oklevelet ünnepélyes keretek között Dr. Golvizcki Zoltán
helyettes államtitkár adta át Budapesten június 6-án.
Mit jelent az ÖKOISKOLA cím? Miben különbözik egy átlagos iskola az ÖKOISKOLÁTÓL? - A
környezettudatos nevelés nemcsak a tanításban érvényesül, hanem az iskola élet minden területén:
az iskola működtetés terén, az étkezés, kirándulás területén érvényesül stb. (Pl. feladat: takarékosan
bánni az energia-forrásokkal, csökkenteni a hulladék mennyiséget, az iskola külső-belső környezetének esztétikája, egészséges táplálkozás, étkezés.
6. Rédli Kata, a 3. osztály tanítónője részt vett az Apáczai Tankönyvkiadó által meghirdetett tanítási
versenyen, amelyen második helyezést ért el.
Kiállítást szerveztünk az iskola diákjainak rajzaiból, melyet, mindennap az iskola előtt felállított
paravánokon lehet megnézni. Szeretnénk, ha a hétvégeken is láthatóak lennének, de sajnos félünk, hogy
tönkreteszik a kiállított munkákat.
Virágládákat raktunk minden iskolai ablakba, hogy ezzel díszítsük környezetünket. Első héten a
negyedikesek ablakából elvittek két virágládát virágokkal együtt. Pótoltuk. A következő héten a második és
a harmadik osztályosok ablakából vitték el a ládákat. A virágokat a szülői szervezet fizette, és a diákok
ültették, a ládákat az osztályok vásárolták és mindennap figyelték a növények virágzását. Nagyon sajnáljuk,
hogy vannak, akik nem tudják értékelni a munkát és a szép környezetet.
Június 15-én összevont szülői értekezleten a szülők részére tájékoztatást tartunk a 2012. szeptember
1-jétől várható új Köznevelési Törvényről.
A tanév után Abaligetre július 2- től 7-ig nyári táborba mehetnek diákjaink, ahol gazdag program várja
őket.
Kósáné Hujber Katalin mb. igazgató
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Június 4. – nemzeti emléknap

Sportelnök: Lakakisz Vangelisz
Edző: Ruzsás László
Segédek: Száki Tibor és Parzinkasz Sztavrosz

Idén emlékezünk a trianoni békediktátum 92. évfordulójára.
Településünkön még nincs emlékmű,
amely megemlékezne nemzetünk
történelmének egyik legnagyobb
tragédiájára. Terveim szerint azonban
a ciklus végéig ez is létre fog jönni. Mivel a közelmúltig
a téma tabunak számított, sokan úgy mondanak
véleményt, ítéletet a dolog felett, hogy nincsenek
tisztában az eseményekkel. Ezért emlékezés gyanánt
tehát tekintsük át röviden a történteket!
A békediktátumot 1920. június 4-én budapesti idő
szerint 16:32- kor írták alá. A történelem még soha nem
látott ilyen ”békét”. A szerződés aláírása során
lényegében nem vették figyelembe a magyar érveket,
így fordulhatott elő, hogy a határokat nem nemzetiségi,
hanem sokkal inkább gazdasági, közlekedési
szempontok mentén húzták meg. Az ország
elveszítette területének több mint 71%-át, hegyeinek,
erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek, vasútvonalainak zömét. Az igazságtalanságot jól példázza, hogy
még a háborúban szintén vesztes Ausztria is kapott
területeket. De ami a legfájóbb: odaveszett a lakosság
64%-a, az új határok mélyen belevágtak a magyar
nemzet testébe. Idegen fennhatóság alá került a
Kárpát-medencében élő magyarság egyharmada,
több mint felük az új határ tőszomszédságában
színmagyar területen élt. Soha nem látott államokat
hoztak létre, ám ezek a kreált államok nem voltak
életképesek, sorban felbomlottak, volt, amelyik
békében, volt, amelyik háborúban.
Trianon keresztjének súlyát tehát a mai napig hordozza Közép- Európa.
Bene Krisztián képviselő

Jelenleg az U7 és U11 korosztállyal indultunk. Heti két
edzést tartunk.
35 fő jár focizni, ami azt jelenti, hogy 2-3 csapattal is ki
tudunk állni egy-egy korosztályban. Legnagyobb
érdem, hogy szeretnek ide járni a gyerekek, és jó tudni,
hogy számíthatunk mindenben a szüleikre is. Remek
közösség alakult ki, és mindent megteszünk azért,
hogy ez így is maradjon!
Ami idén sikerült először: megrendeztük a hazai
Bozsik Tornát (Beloiannisz történetében ez még nem
fordult elő!)
Szeretnénk a jövőben még több hazai versenyt
rendezni, szervezni. A megvalósuláshoz a vezetőség és
a nagy csapat segítségére is szükség volt, de a szülők
odaadó támogatása és a buzdítások nélkül sem
jöhetett volna mindez létre!
U7:
Bús Dominik, Fülöp Kiara, Fülöp Szonya,
Fülöp Zsófia, Gyurkó Zoltán, Kalapos Dávid,
Kocolárisz Andonisz, Koller Gergő, László Gergő,
Mészáros Balázs, Nikolics László, Pap Dorottya,
Pap Zsombor, Parzsinkasz Dimitrisz,
Sziderisz Panajotisz, Tunyogi Roland, Vágó Patrik,
Vlahopulosz Dimitrisz, Vlahopulu Afrodité
U11:
Bognár Balázs, Bognár Tamás, Fridrich Gergő,
Futó Róbert, Galanisz Filareti, Kiatipisz Jannisz,
Kocsis Zoltán Dániel, Koller István, Koller Kristóf,
Kovács Leticia, Márton Attila,
Parzsinkasz Arisztotelész, Saári Andonisz,
Szabó Attila, Varga Máté
Ruzsás László

Juhász Gyula: Trianon (részlet)
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
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NYÁRI SZABADTÉRI PROGRAMOK

2012 nyarán több alkalomból álló rendezvénysorozatot szervezünk. Az első szabadtéri esemény a
TEMPLOMÜNNEP volt májusban, a többi előkészítése folyamatban van. Mivel a költségvetésünk nagyon
feszített, támogatókat kerestünk és találtunk, ami lehetővé teszi, hogy a júniusi eseményt már biztosan meg
tudjuk szervezni.Azon dolgozunk, hogy a többi is megvalósulhasson.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 2012. június 23-án, szombaton 16 órától a falu főterén felállított
színpadhoz, amelyen az alábbi műsort láthatják:
• a helyi Pyrgos együttes „apraja” görög körjátékokkal és táncokkal;
• az adonyi Szent István Alapfokú Művészeti Iskolának és Iváncsai
Tagiskolájának tánc szakos növendékei a Dzsungel könyve című
musicalének részleteivel, valamint Turmix című válogatással
lépnek fel;
• a százhalombattai Felhőjárók mozdulatszínházának bemutatója;
• az ÁMK Nikosz Beloiannisz Általános Iskola latintánc bemutatója.
Akb. 19 óráig tartó program ideje alatt:
• megtekinthetik a helyi iskolások alkotásaiból készült kiállítási
anyagot;
• interaktív ÖKOSÁTOR lesz a helyszínen környezetvédelmi
játékokkal, bemutatóval a Rec-Org Kft. jóvoltából;
• A százhalombattai Sérültekért Alapítvány kézműves termékeiből
pedig vásár lesz.
TERVEINKATÖBBI PROGRAMRA:
Július 27-én, pénteken kb. 18 órától Boka Gábor „utcaszínháza”, valamint az adonyi Szent István Alapfokú
Művészeti Iskolának tánc tagozatos növendékei a Kávéházi etűdökkel.
Augusztus 3-án, pénteken várhatóan 20 órától a Retrock együttes koncertje.
Augusztus 19-én (egyeztetve az iváncsai szervezőkkel, hogy ne essen egybe a két település rendezvénye)
délelőtt sportnap lesz, délutántól pedig néptáncos fellépőket várunk, este ünnepély lesz. Előzetes: adonyi német
és magyar néptánc csoport, ercsi rácok, budapesti görög táncosok, beloianniszi fellépőink a Pyrgos, Triandafylla,
a helyi általános iskola 7-8. osztályosainak keringője.
Az esti ünnepélyen ismét kenyérszentelési ceremóniát tartanak az egyház képviselői.
Aprogramokról pontos és részletes tájékoztatót fogunk kiadni!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, a falunkba érkezők pedig templomunkat is megcsodálhatják ezekben az
időpontokban!
Boka Erika
Előző számunkban kiírt fejléc-pályázatra az alábbi
pályamunkák érkeztek. Kérjük, szavazzanak,
melyiket látnák szívesen a Falutükör címoldalán!
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