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Átszervezés után, előtt
Mindenki előtt ismert, hogy
hosszadalmas és komoly
munka elvégzésével a
nyáron révbe értünk és
sikerült megmentenünk az
intézményeinket. Mivel
saját erőből nem voltunk
képesek az iskolánkat,
óvodánkat, könyvtárunkat
és művelődési házunkat
fenntartani, partnert kerestünk és találtunk hozzá. A
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata
2012. július 1-jétől ezen intézmények fenntartója.
Sokat dolgoztunk, de megérte, hiszen az eltelt
időszak azt bizonyítja, hogy intézményeink jobb
körülmények közé kerültek, a gyermekek sokkal
jobb feltételekhez jutottak. Rövid idő alatt sikerült a
teljes számítógép parkot felújítani, használhatóvá
tenni. Folyik a könyvtár korszerűsítése, amihez
pályázati lehetőségeket próbálunk meg kihasználni.
Elmondhatjuk, hogy hosszú idő után a beloianniszi
gyermekek is járnak az iváncsai tanuszodába.
Kifizettük az elveszített per költségét és fizetjük az
azóta felmerülő további díjakat is. Mindent
egybevetve kijelenthetjük, hogy nagy lépést tettünk
afelé, hogy a településünket az „elöregedés” ne
fenyegesse, az itt nevelkedő fiataloknak jó
körülményei legyenek a letelepedéshez.
Jogszabályi kötelességünk 2013. január 1-jétől
közös polgármesteri hivatal kialakítása egy
környező településsel, mivel a településünk
lélekszáma nem haladja meg a 2000 főt és ettől az
időponttól fogva önálló polgármesteri hivatala csak
azon településeknek lehet, ahol ez a szám több mint
2000. Jelenleg ez a legfontosabb feladatunk, ami
leköti energiánk nagy részét. A közös hivatalnál
szóba jöhető települések: Adony, Besnyő, Iváncsa,
Pusztaszabolcs. Ezek közül Besnyővel állunk a
legközelebb a megegyezéshez, ugyanis az ő
lélekszámuk sem éri el a 2000 főt, így számukra is

közös megoldás szükséges a hivatal fenntartásához. A másik három településsel nem kell
egyeztetnünk, mivel ők saját jogon megtarthatják a
hivatalukat, és amennyiben mi jeleznénk feléjük a
csatlakozási szándékunkat, akkor azt nekik
tudomásul kellene venniük. Ez esetben viszont
semmi tárgyalási pozíciónk nem lenne, el kellene
fogadnunk az ő feltételeiket a közös hivatal
működtetésével kapcsolatban. Közös érdekünk
tehát Besnyővel megállapodni, és helyben tartani
minden tőlünk telhető módon az ügyintézés
lehetőségét az ügyek nagy többségében, sőt, ha
lehet, teljes egészében. A közös polgármesteri
hivatalok nem jelentenek közös önkormányzatokat
is! A testületek maradnak helyben, a helyi döntések
és gazdálkodás továbbra is az itt választott
képviselők jogkörében maradnak.
Papalexisz Kosztasz polgármester

Településünk minden lakójának nagyon szép karácsonyt,
békés ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt kíván
Beloiannisz Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
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Az önkormányzati munkáról
2012. június – október
Rendeletek:
• Önkormányzati rendeltek szabálysértési
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
• Rendelet-módosítás a közterületek használatáról
• Szociális rendelet módosítása
Határozatok:
• DRV szennyvíz üzemeltetési szerződés; ivóvíz
szolgáltatási szerződés
• II. félévi munkaterv
• ÁMK beszámoló elfogadása
• Közbeszerzési terv
• Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi
Önkormányzat - Beloiannisz Község Önkormányzat együttműködési megállapodása
• Polgármester szabadsága
• Szolgálati lakás kiírása licittárgyalásra
• ÁMK fenntartói jog átadás megállapodás; ÁMK
személyzeti döntés
• Farkas és társai végrehajtó kifogás, végrehajtás
felfüggesztése
• Iváncsa megállapodás
• határozat a 2012. I. félév költségvetési
beszámolójának elfogadásáról
• az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
• a közös önkormányzati hivatal kialakításának
előkészítéséről
• a Központi alapellátási orvosi ügyelet
megszervezésére vonatkozó feladat átadásiátvállalási szerződés tervezet elfogadásáról
• a Beloiannisz településen található 1. számú
szennyvíz-átemelő szivattyú rekonstrukciójáról
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A sajtóból ismert adósság-átvállalásról még nem
tudunk részleteket. Úgy tudjuk, a banki
hitelállományt vállalja át az állam az 5000 lakos
alatti települések önkormányzatától.
Beloiannisznak 9 millió Ft folyószámlahitele, 8
millió forint éven belül lejáró hitele és 1 millió Ft
munkabérhitele esik bele várhatóan ebbe az
adósság-átvállalásba. A szállítói-, közüzemi és
egyéb tartozásokat nem fizetik ki ennek keretében.
Feltehetően december végén kapják meg az
önkormányzatok a pénzt, melyet címzett
támogatásként kell a hitelintézménynek utalni.

Amennyiben adóügyben bármilyen
kérdésük merül fel, keressék a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjét a
06-25/898-056-os telefonszámon, vagy az
ado@beloiannisz.hu e-mail címen.
Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

USZODA...
Legutóbbi tájékoztatónk óta előrelépés történt
uszoda-ügyben is: Miután Beloiannisz kifizette az
elmaradt költségeket, és folyamatosan fizetjük
határidőben a jelenlegi ránk eső üzemeltetési
díjakat, az uszoda történetében ELŐSZÖR
JÁRNAK A BELOIANNISZI DIÁKOK IS AZ
USZODÁBA.
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A talajterhelési díjjal kapcsolatos tájékoztatás, csatorna-rákötési akció meghosszabbítása
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DRV Zrt. a csatorna-rákötési akcióját meghosszabbította 2012. december 31-ig.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2012 (XI.30.) rendelettel módosította
környezetvédelmi alap létrehozásáról és talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VII.7.) önkormányzati rendeletet, mely szerint
kedvezmények kerültek be az alábbiak szerint:
Az a kibocsátó, aki a tárgyévet követő év január 1. napján jogerős határozat alapján:
a) időskorúak járadékában, vagy
b) aktív korúak ellátásában, vagy
c) ápolási díjban, vagy
d) lakásfenntartási támogatásban, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
talajterhelési díjként – a kibocsátott szennyvíz mennyisége után – a talajterhelési díj egységdíjától eltérően, a tárgyévben érvényes
folyékony szennyvízelvezetési szolgáltatási díjnak megfelelő összeget kell megfizetnie kibocsátott köbméterenként.
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Ha visszatekintünk félútról, azt gondolom, az első
évünk egy versenyfutás volt, előre menekültünk
és próbáltuk anyagilag és morálisan stabilabbá
tenni a falut. A tartozások ütemezésével
kiegyenlítésével (kistérség, E-ON, OTP,
magánszemélyek) és a vitás kérdések
rendezésével elérni, hogy a beloianniszi
lakosokat ugyanazok a szolgáltatások
megillessék térítésmentesen a kistérségen belül,
mint más települések lakóit. Továbbá megfelelő
párbeszéddel, kapcsolatok kialakításával
tudatosítani az Országos Görög Önkormányzattal, hogy az iskola átadása közös
érdekünk. Nem utolsósorban megpróbáltuk
változatos kulturális programokkal színesebbé
tenni a falu életét, még akkor is, ha anyagilag
igen szűkös keretből kellett gazdálkodni. Ami az
előttünk álló időszakot illeti, sajnos az a
véleményem, hogy még kormányzati szinten
sem tudják megmondani, mennyi pénzből és
milyen bevételekből gazdálkodhat egy
önkormányzat. Viszont az már most látható,
hogy keresni kell azokat a bevételi forrásokat ,
amivel a falu fenntartható és nem képződik
újabb hatalmas adósság, ami ellehetetleníti és
meghatározza a falu további fejlődését! A
lehetőségekkel kapcsolatban mindenképpen
kihasználnám a falu egyediségét turisztikai
szempontból megfelelő szakemberekkel
egyeztetve, mivel elhelyezkedési szempontból
és földterületek hiányában a lehetőségeink
nagyon beszűkülnek. Ami a megvalósítandó

beruházásokat illeti, nálam a vízvezeték cseréje
elsőbbséget élvez, addig utat felújítani nem
érdemes. A vízvezeték cseréjével és az
önkormányzat tulajdonában lévő épületek
energiakorszerűsítésével kapcsolatban már
folynak a tárgyalások, mint ahogy a játszótér és a
művelődési házzal összefüggő pályázatok
megvalósulása is folyamatban van együttműködve a civil szervezetekkel.
Prekop László Kosztasz képviselő
Volt egy rendeletünk idén, amely elég nagy
vihart kavart a falu életében. Semmiféle bántó
szándék nem vezérelte a testületet, amikor arról
hoztunk döntést: az emlékfalról vegyük le az
orosz hadseregről szóló táblát, hogy helyére
tetessük az 1956-os forradalom mementóját.
Ahogyan vegyes érzelmeket váltott ki a döntés,
ugyanígy vegyes fogadtatása volt a rendelet
visszavonásának is. A testület többsége azzal a
megfontolással szavazta meg a visszavonást,
hogy elismerjük, nem kellő körültekintéssel jártunk
el. Nem érezzük sem megfutamodásnak, sem
köpönyegforgatásnak azt, hogy felülbíráltuk az
elképzeléseinket. Inkább azt kellene érezniük a
döntés mögött, hogy félre tudtuk tenni a
személyes indíttatást és az érzelmeinket egy
olyan döntés érdekében, ami megnyugvást hoz
a lakosságnak, illetve helyreállítja a békét. Nem
szándékunk sem a megosztottság, sem a
kirekesztettség érzésének keltése Beloiannisz
lakóiban. És ha ez olyan áron valósul meg, hogy
megmásítjuk az elhatározásunkat, ám legyen!
Még mindig jobbnak véljük ezt, mint szőnyeg alá
söpörni a problémát vagy ráerőltetni a
közösségre egy ellenszenvet kiváltó dolgot.
Boka Erika
alpolgármester
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Baba-Mama találkozó
1992-től tartják világszerte AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS
VILÁGNAPJÁt, más néven a szoptatás világnapját,
mely hivatalosan augusztus 1-jén van. Igaz, némi
késéssel, de erről Beloianniszban is megemlékeztünk
egy baba-mama találkozó keretén belül. Október
közepére sikerült megszervezni a rendezvényünket, de
szerencsére az időjárás kedvező volt. Az Önkormányzat tanácstermében jöttek össze a gyermekek és
édesanyák. Az ünnepséget Papalexisz Kosztasz
polgármester úr nyitotta meg, gratulált és jó egészséget
kívánt a családoknak.
Az anyatejes táplálás testi- lelki jelentőségéről a
családlátogatások kapcsán mindig beszélgetünk az
érintettekkel. A baba-mama találkozón így külön
előadásként már nem szerepelt a szoptatás témaköre.
Azonban a hűvösebb napokra készülvén bőrápolással,
orr toilette-tel kapcsolatosan termékbemutatót tartott
Takácsné Németh Anikó, a Ceumed Kft. képviselője. A
résztvevők kérdéseket tehettek fel, így pl. az ORRSZI
PORSZI fejlesztését, vagyis a porszívóhoz
csatlakoztatható orrszívó készülék könnyebb
tisztíthatóságát ismerhettük meg. Új termékeik pedig
felnőtteknek készültek: kézkrém és sarokápoló, ebből a
résztvevők mintát kaptak.
Szerettem volna még más előadót is hívni, de sajnos
nem tudták elvállalni az előadást, így ők
termékmintákkal és szóróanyagokkal támogatták a
rendezvényünket.
A visszajelzések alapján egy jó hangulatú délelőttöt
tölthettünk együtt. A résztvevők szorgalmazzák, hogy
legyen gyakrabban is baba-mama találkozó. Nagyon
lefoglal a két település ellátása, igen zsúfoltak a
napjaim, de köszönöm szépen az érdeklődést, és
mindenkinek, aki segítette a rendezvényünk
lebonyolítását!
Páli Szilvia védőnő

Közeleg az influenza szezon...
Az influenza vírus cseppfertőzéssel terjed. A vírussal fertőzött
részecskék a fertőzött személy köhögése, tüsszentése során
kerülnek a levegőbe. A levegőbe jutott váladékcseppekkel fertőzött
tárgyak révén is terjed, emberről-emberre. Az influenza vírus túléli a
kiszáradást, szobahőmérsékleten néhány napig is életképes.
Kimutatták, hogy porban legalább 2 hétig fertőzőképes marad.
Hogyan okoz megbetegedést az influenza vírus?
A vírusok a légutak nyálkahártyáján telepszenek meg, ott
szaporodásnak indulnak, majd betörve a vérpályába a szervezet
valamennyi sejtjéhez eljutnak. A vírusra különösen fogékonyak a
légúti hámsejtek, leginkább ezekben a sejtekben fejtik ki káros
hatásukat.
Milyen tünetek jellemzik?
Lappangási idő: 1-2 nap.AzAés B vírusok okozta influenza hirtelen,
38 °C fölé emelkedő lázzal kezdődik.Hidegrázás,elesettség, háttáji,
végtagi izomfájdalom jelentkezik. A légúti tünetek kezdetben
enyhék lehetnek (torokkaparás, torokfájás, száraz köhögés),
később erősödnek, a köhögés súlyosbodhat és produktívvá válhat,
a garat vérbő , a könnyezés erősödik, a kötőhártyán lob alakulhat ki.
Gyengeség, verejtékezés és kimerültség még napokig, súlyos
esetekben néha hetekig tarthat. Súlyos fertőzésben gyakori a
légcsőhurut, tüdőgyulladás, amely néhány óra alatt is kialakulhat.
Szövődmények
A megbetegedettek 1-2%-ában alakul ki szövődmény, ezek
túlnyomó részét az influenza vírus okozza, valamint társfertőzésként egyéb baktériumok. Leggyakoribb a légzőrendszert
érintő szövődmény (légcső-, hörgő-, tüdőgyulladás), gyerekeknél
középfülgyulladás. Ezen kívül előfordulhat a szív-, érrendszert,
gyomor-, bélrendszert, idegrendszert érintő szövődmények is.
Hogyan lehet védekezni az influenza ellen?
Specifikus és aspecifikus védekezést alkalmazhatunk.
Az aspecifikus védekezés a védekezőrendszer általános erősítése,
vitaminban gazdag táplálkozás, megfelelő mozgás, friss levegőn
tartózkodás. Járványos időszakban kerüljük a zárt tereket, tömeget.
A specifikus védekezés hatékony módja az évenkénti védőoltás. Az
évenkénti oltások azért indokoltak, mert a vírus genetikailag igen
változékony, évente új szubtípus variánsok jelennek meg. A tavaly
beadott influenza védőoltás nem véd meg az idei fertőzéstől!
Kinek a számára fontos az influenza elleni oltás?
Az influenza elleni oltásnak elsősorban az a célja, hogy egyéni
védelmet biztosítson.
Abetegség súlyosan, gyakran szövődménnyel zajlik krónikus tüdő-,
szív- és vesebetegségben, immunkárosodásban (immunhiány
vagy orvosi kezelés miatt kialakult immungyengeség),
cukorbetegségben szenvedőknél, tartósan szalicilátot szedők
között életkortól függetlenül. Kiemelten veszélyeztetettnek
számítanak a várandós nők és a 65 éves kor felettiek is.
Október végére várjuk az ÁNTSZ-től azokat az influenza elleni
vaccinákat , melyeket a rizikócsoportba tartozók ingyen kaphatnak
meg.
Ne feledje ,az influenza elleni védekezés legbiztosabb módja a
specifikus védőoltás!
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A változás az orvosi rendelőt is elérte, Szarka Éva
asszisztens december 1-jétől az ercsi rendelőben kapott
állást. Ezúton is köszönjük lelkiismeretes munkáját,
megértő figyelmét, amivel a betegekhez és
hozzátartozóikhoz viszonyult. Mivel több szakrendelésre
mehetünk Beloianniszból Ercsibe, minden esélyünk
megvan arra, hogy találkozzunk vele ezután is.
Jó egészséget, sikeres munkát kívánunk, Éva!
Az új asszisztensünk a szomszéd faluból érkezett,
fogadják szeretettel és bizalommal Zsuzsát, segítsük
munkáját tisztelettel, őszinteséggel! Bízunk abban, hogy
jól fogja érezni magát nálunk!
Gábor Albertné Zsuzsa vagyok. 42 éves. Törzsgyökeres
iváncsai lakos. Elég sokan ismerhetnek Beloianniszban
akár a régi időkből (iskolai utazások, bejárás) és a foci
révén, mivel a férjem nagyon sokáig játszott a besnyői
csapatban. Van egy 4 és fél éves kisfiam, akit Milánnak
hívnak.
Egészségügyi szakképesítésemet Székesfehérváron
szereztem meg 1988-ban. Iskolám befejezése után
egyből Budapesten helyezkedtem el a Sportkórházban,
ahol az élsportolókkal foglalkoztam. Nagyon sok örömöm
telt a munkámban, és büszke vagyok-voltam arra, hogy a
válogatott sportolók révén kicsit a sikereiket is átélhettem,
főleg amikor világbajnokok, olimpiai bajnokok lettek. A
2012-es évben a bőrgyógyászaton dolgoztam.
Szeretnék megfelelni az elvárásaiknak és bármiben
tudok, szívesen segítek, keressenek nyugodtan!
Remélem mindenki meg lesz elégedve a munkámmal, a
tudásommal.
Ezúton kívánok mindenkinek békés, boldog ünnepeket.
A rendelési idő nem változott: hétfő, kedd, csütörtök és
péntek 8:30 – 12 óráig, szerdán 14 – 18 óráig.
Arendelő telefonszáma: 06 25 898 071
A 2012-ben született gyermekek
száma várhatóan 4 fő, hárman már
megszülettek, 1 kismama
december elejére van kiírva.
Az október 31-iki állapot szerint a
nyilvántartott gyermekek létszáma
a következőképpen alakul:

0-11 hó csecsemők: 5 fő
12-35 hónapos kisdedek: 15 fő
3-6 évesek 31 fő.
Nőgyógyászati rákszűrés volt novemberben
az önkormányzat finanszírozásában, amelyen
a beloianniszi hölgyek ingyenesen vehettek
részt.
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EBTARTÓK FIGYELEM !!!
A 115/2012. (VI. 11.) Kormányrendelet 6. § (10)
bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől minden négy
hónaposnál idősebb kutyát kötelező transzponderrel –
azaz mikrochippel – megjelölni. A már megjelölt, de
még nem regisztrált kutyákat 2012. december 31-ig
regisztráltatni kell az állami eb-adatbázisban.
Ellenőrzés: a jogszabály előírja, hogy minden
állatorvosnak ellenőriznie kell azt, hogy a hozzá bekerülő,
korábban még nem látott kutyák rendelkeznek-e
mikrochippel; amennyiben nem, ezt fel kell ajánlania az
állat tulajdonosának. Ha ehhez az állat gazdája nem járul
hozzá, úgy az állatorvosnak a rendelet szerint ezt minden
esetben jelentenie kell a kerületi Főállatorvosi Hivatalban.
A bejelentés függvényében a hivatal felszólítja az
állattartót, hogy tegyen eleget kötelezettségének,
amennyiben ez nem történik meg, úgy felelősségre
vonható, megbírságolható.
A kutyatulajdonosok kérhetik az ebek háznál történő
megjelölését. Ezt a szándékot legkésőbb december
17-én 11:00 óráig az Önkormányzatnál (ügyintéző: Bíró
Brigitta jegyzői referens) jelezni szíveskedjenek!
A transzponder behelyezésének költsége 3.500,-Ft
kutyánként (az Önkormányzatnál bejelentkezettek
esetében).
Egyéb időpontokban: 3.500,-Ft + 1000,-Ft kiszállási díj
További lehetőség, hogy a környékbeli állatorvosi
rendelőkbe viszik kutyájukat, és ott jelöltetik meg azokat
(például Biovix rendelő; Dr. Kelemen Ferenc
Pusztaszabolcs Arany J. u. 29. telefonos bejelentkezés
06/30-530-1513).
Dr. Kelemen Ferenc állatorvos

József Attila: Tél
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
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4000 EURÓ A GÖRÖG ÁLLAMTÓL
A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola 4000 eurót kapott
ajándékba a görög államtól. Az említett összegből az
iskola informatika tantermét újítottuk fel: 14 tanulói és 1
tanári számítógépet, 2 laptopot és 2 projektort vásároltunk
belőle.

2012. december

A felső tagozatosok számára kistérségi angol nyelvi
tanulmányi versenyt szerveztek a Nikosz Beloiannisz
Általános Iskolában. A versenyre 7 iskolából 65 tanuló
nevezett.
Az 5-6. osztályos korcsoportban első helyezést érték el a
besnyői Arany János Általános Iskola diákjai,
felkészítő tanáruk Szalka Erika, másodikak a kulcsi
Fekete István Általános Iskola tanulói lettek, felkészítő
tanáruk Gáll Gabriella, a harmadik helyezettek pedig a
Nikosz Beloiannisz Általános Iskola diákjai voltak,
felkészítő tanáruk Dimanovszka Mahi és Rédli Kata.
A 7-8. osztályos korcsoportból első helyezést értek el a
beloianniszi iskolások, felkészítő tanáruk Kocolárisz
Eftichia és Rédli Kata, a második helyezés a besnyői
diákoké, felkészítő tanáruk Szalka Erika, harmadikak a
kulcsi tanulók lettek.
Kósáné Hujber Katalin intézményvezető

Perkátán Kistérségi Mesemondó
Versenyen szerepeltek az iskolánk diákjai.
A 2. osztályosokat képviselte Richter Gábor, aki 2.
helyezést ért el. A harmadikosok közül Vanopulosz
Korin is 2. helyezett lett.
A negyedikeseket képviselő Fogas Cecília is
nagyon ügyesen szerepelt. Gratulálunk nekik!

2012 AEK Beloiannisz –
a kis csapat évzárója
2012-ben már 32 fővel dolgoztunk. Másodszor
rendeztük meg a húsvéti tornát, amin részt vett Adony
és Pusztaszabolcs csapata is. Szép eredményt értünk
el, sok dicséretet kaptunk, mindenki, aki tehette a
faluból kijött megnézni a gyerekeket.
A Bozsik-tornákon örömmel veszünk részt. Idén
először rendeztük meg a tornát, ami nagy
felkészültséget igényelt, melyhez minden segítséget
megkaptunk. A kapuk elkészítésében és a
lebonyolításban a nagy csapat és a vezetőség kivette a részét, amit köszönünk mindenkinek!
2012 októberétől elindítottuk az ovi-focit játékos tornával, amelyben örömmel vesznek részt a picik: Barics Milán,
Bús Dominik, Czinege Olivér, Csumarisz Barnabás, Gakisz Theofáná, Gyurkó Zoltán, Hosszú Bence, Lestár
Attila, Nagy Krisztián, Pap Zsombor, Pulai Amira, Réti Hajni, Schönléber Zsombor, Sziderisz Panajotisz, Varga
Levente, Vlahopulosz Dimitrisz.
Köszönjük a vezetőik munkáját, a civil szervezetek segítségét: Balogh Józsefné, Kollerné Magyar Erika, László
Józsefné, Magyar Ferenc, Kosztopulosz Dimitrisz, Vlahopulosz Jorgosz, a Beloianniszi Görög Nemzetiségi
Önkormányzat vezetőjéne, Kész Józsefné és a település lakói, akiket nem is lehet név szerint felsorolni.
2012-ben a december 4-iki Mikulás-ünneppel zárjuk le az évet.
Kocsis Istvánné
A nyári számban az utánpótlás csapatok felsorolásakor egy súlyos hibát vétettem: kimaradt Kiatipisz Arisztotelész neve. Elnézést
Boka Erika
kérek érte! PedigArisztotelész az egyik legügyesebb kis focista!! J

2012. december
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2012. szeptember 22. - Pyrgos Egyesület

Görög-Magyar Barátság Nap
Ez a nap első alkalommal került megrendezésre,
bízva benne az egyesületi tagok, hogy ezzel egy
újabb hagyományt teremthetnek a falu számára.
A program nem jöhetett volna létre, ha az egyesület
nem nyeri meg a benyújtott pályázatot. Ebből az
összegből tudtak különböző színes programokat
szervezni ezen a gyönyörű őszi napot. A mulatság
egész szombaton tartott, kezdve a templom kerti
kenyérszenteléstől egészen a hajnalig tartó görög és
magyar táncházig.
A barátság nap mögött rengeteg szervezés és
készülődés állt, ami végül meghozta gyümölcsét,
hiszen saját maguk megítélve is, és más
visszhangból is tudván, a rendezvény nagyon nagy
sikert ért el. A programok közül lehetett válogatni,
kicsikre és nagyokra egyaránt gondolva próbáltuk
meg az eseményeket megrendezni.
Szeretnénk megköszönni Papalexisz Kosztasz
Beloiannisz község polgármesterének, a
beloianniszi Nyugdíjas Klubnak, Kalota József
esperesnek a segítséget és a támogatást.
A műsor remek hangulatban telt el, melyen ahhoz
képest, hogy első alkalommal rendeztük meg, sok
ember vett részt, ezért a Pyrgos Egyesület bízik
abban, hogy e rendezvényt valóban sikerül nekik
hagyománnyá teremteni, és évről évre jobb lesz.
Gróman Viktória

NEMZETI ÜNNEPEINKRŐL
Ezen a fórumon is szeretnénk megköszönni
iskolásaink magas színvonalú megemlékező
műsorait. Mind az október 23-iki magyar, mind
az október 28-iki görög nemzeti ünnepen nagyon
szépen szerepeltek a gyerekek, méltó módon
adtak keretet a múlt eseményei előtti
tiszteletnek.
Dicséret illeti a felkészítő pedagógusokat is!

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE BELOIANNISZBAN
Már hagyománya volt, hogy minden évben
megünnepeljük az idős emberek világnapját.
Idén is ezt tettük, november 24-én 8 település 117
nyugdíjasa, Besnyő, Ercsi, Iváncsa, Perkáta,
Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Szabadegyháza,
Beloiannisz klubjai vettek részt a vacsorával
egybekötött zenés, táncos, műsoros esten, mely a
helyi önkormányzat támogatásával jött létre. Az
estet Papalexisz Kosztasz polgármester is
megtisztelte. A Nemzetiségi Önkormányzat
vezetőjének, Kész Józsefné köszöntőjének
elhangzása után volt vers, ének és a férfiak nagy
örömére erotikus tánc is.
A vacsora és 140 tombolatárgy kisorsolása után
éjszakába nyúló nosztalgia-mulatozás volt.
Ezúton köszönjük támogatóink önzetlen segítségét!

SPORTBÁL
November 17-én jótékonysági rendezvényt
szervezett az AEK Beloiannisz. A nagyon jó
hangulatú esemény érdekessége (és sokak
szerint nagyon jó kezdeményezése) volt, hogy
görög és magyar báli zene volt felváltva. A 260
ezer forintnyi bevétel a büfé, a tombola és a
belépőjegyek árusításából keletkezett, amelyet
a sportlétesítmény üzemeltetésére fordítanak
majd.
Sikeres ötletnek bizonyult a nyári szabadtéri
rendezvények sora. A tervek szerint megtartottuk
június 23-án, július 27-én és augusztus 18-án a
fellépéseket, egyedül a rock koncert maradt el, amit
szeptember elején a rossz idő miatt mondtunk le.
Bízunk abban, hogy a kezdeményezésből
hagyomány válik, és egyre több és színes
programot hozhatunk falunkba.
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Balkáni népek zene- és tánctalálkozója

Tisztelt Lakosság!

Nemzetiségek napja a Beloianniszi Görög
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

Beloiannisz Község Önkormányzatának képviselőtestülete tisztelettel meghív minden kedves
érdeklődőt a 2012. december 14-én, pénteken
18 órakor kezdődő közmeghallgatásra a
művelődési házba.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
December 17-18-19-én adventi készülődés lesz az
iskolában délutánonként, utána pedig Adventi
vásárt tartanak az iskolában december 20-21-én.
Mindenkit szeretettel várunk december 21-én
17 órakor kezdődő Falukarácsonyára, melyet a Fő
téren tartunk.

A Baki-Trans Kft. besnyői telephelyének (hrsz. 033/55) fejlesztése
2012 decemberében befejeződött.
A Baki-Transz Kft. és az Idea Plussz 2009 Kft.
projektmenedzsment örömmel tájékoztatja a
környéken élőket, hogy KDOP-1.1.1/C-112011-0070 jelű projekt során a telephelyen egy
korszerű telephelyet építettek ki a gépjármű
javító-karbantartó tevékenység számára,
szerelőműhely és iroda épült a megfelelő
infrastruktúra kialakítása mellett. December
7-én a létesítményt felavatták, a projekt záró
rendezvényét megtartották.
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Besnyő

Már Beloianniszban is elérhető közelségben
az önkéntes lehetőség!
A novemberben, Besnyőn megnyílt Mezőföldi Önkéntes Pont
segítséget nyújt azok számára, akik úgy gondolják, szívesen
csatlakoznának az önkéntesek népes táborához.
SŐT! A beloianniszi lakosok számára akár otthonukban is biztosítjuk az
ügyintézés, tájékoztatás lehetőségét! Keressék a Mezőföldi Önkéntes
Pont területi koordinátorát, Boka Erikát a 06 20 348 10 55 telefonszámon
vagy a boka.erika@onkentespont.hu e-mailen!

Mezőföldi Önkéntes Pont
LEGYEN ÖN IS ÖNKÉNTES!
2456 Besnyő, Petőfi utca 3-5. Központi telefon: 06 25 222 111 • www.onkentespont.hu
(posta udvarán, a Faházban)

