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Az első évet zárjuk
Újjá alakult önkormányzatunk első éve van mögöttünk. Mondanám, hogy
nehéz időszakon vagyunk
túl, de ha összevetem az
első ciklusunk első évével,
akkor sétagaloppnak tűnik az egész. Nehezebbre
számítottam előzetesen, hiszen az adórendszerünk átalakításával kezdtük a ciklust, ami
igen komoly befolyással bír a rövidtávú
likviditásunkra. Az átalakításra a megváltozott
állami finanszírozás miatt volt szükség, hiszen
aminek az elmúlt esztendők átvészelését
köszönhettük, az ma már hátrányunkra vált
törvénymódosítás következtében. Megtettük a
szükséges lépéseket és felkészültünk az
átmeneti időszakban keletkező nehézségekre.
Arra számítani lehetett, hogy a 2015. év lesz a
vízválasztó, hiszen ezt követően már érezhetően
javul az anyagi biztonságunk az új pályára állított
adóbevételeknek köszönhetően. Mára már
bizonyossá vált, hogy a nehéz időszakon túl
vagyunk, az új rendszer már működik és a
továbbiakban (amennyiben nem jönnek újabb
törvényi módosítások), a település üzemeltetése
biztonságosnak mondható.
Mindeközben nem maradtak el a fejlesztések
sem, hiszen saját forrásból elkészült a falu
centrumában a körút térkövezése, valamint a
parkban és az orvosi rendelő előtt felújításra
kerültek a padok. Új kukákat helyeztünk ki a
parkba, valamint továbbiakat fogunk telepíteni a
köztereinken, többek között az állomásra
kivezető járdához is kerül belőlük. Pályázati
forrásból, 50 millió forint értékben épült meg a

sporttelepen az új műfüves pálya, valamint
teljesen felújítottuk az azt kiszolgáló öltöző
épületét.

Amikor saját forrást említünk, azokon az
önkormányzat ingatlanjainak értékesítéséből
befolyt összegeket értem. Azokat az elhagyatott
ingatlanjainkat, amiket üzemeltetni nem tudtunk
és csak az állaguk romlott, értékesítettük, hiszen
így több szempontból előnyös üzletet kötöttünk.
Az eladott ingatlanból befolyt pénzt fejlesztésekre
fordítottuk. Az ingatlanokat az új tulajdonos
felújította, rendbe rakta. Volt olyan, ahol új
vállalkozást indítottak, ahol munkahelyeket
teremtettek és nem utolsósorban adófizető
tevékenységet folytatnak, amiből újabb
fejlesztések következnek. Jelenleg is zajlik két
elhanyagolt épület értékesítése, amit szintén
ezen szempontok figyelembe vételével adunk el.
Forrásunk a felújításukra nincs, veszélyesek,
folyamatosan romlik az állaguk és egyre jobban
megkeserítik a körülötte lakók életét. A volt
bölcsőde és a mellette lévő emeletes szolgálati
lakás tulajdonváltása zajlik a napokban. Miután
az új tulajdonos ezeket az épületeket felújítja, a
falusi turizmus jegyében szeretné a továbbiakban
hasznosítani őket. A két ingatlan vételára
összesen 14,2 millió Ft, aminek egy részéből az
orvosi rendelőre elnyert 30 millió Ft-os pályázat
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5,3 millió Ft-os önrészét fedezzük, a másik
részéből a régen esedékes útfelújításokat
kezdenénk meg. Azt gondolom, hogy a lehetőségeink szerint járunk el, figyelembe véve a
településünkön keletkező feladatok megoldásának szükségességét.
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sikeresebb lesz, hiszen az előzetes kalkulációink
szerint is úgy terveztük, hogy a második évünktől
kezdhetjük meg csak igazán a munkánk
látványosabb részét. Komoly eredmény az, hogy
ebben a nehéz évben is több előzetes célt is ki
tudtunk pipálni a választási programunkban
ígértekből.
Papalexisz Kosztasz
polgármester

Tisztelt lakók!

Vannak olyan eredményeink is, amik elsősorban
nem az anyagi befektetéseken múltak, de nagyon
fontos területeken sikerült így is előre lépnünk.
Közreműködésünkkel beindult a Népkonyha
szolgáltatás, aminek köszönhetően több mint
hetven adag meleg étel jut minden hétköznap a
rászorulóknak. Meghonosodott Beloianniszban
az asztalitenisz mind tömegsport, mind
versenysport szinten. Az Országos Görög
Önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat
támogatásából megindított szakosztály várja a
sportolni vágyó lakókat. A parlamenti görög
szószólónkkal, Koranisz Laokratisszal gyümölcsöző kapcsolatokat ápolunk, segítségével
komoly forrásokhoz jutottunk eddig is, és erre
törekszünk a jövőben is. Az Adonyi Közös
Önkormányzati Hivatal január óta működik nagy
elégedettségünkre, ahol minden szakmai
segítséget megkapunk. Sikereink kulcsa a
helyben működő civil szervezetek munkássága,
akikkel szorosan együttműködünk és anyagilag
támogatjuk őket, ennek köszönhetően sokkal
jobb miliőben élhetjük a hétköznapjainkat.
Mindent összevetve, soha rosszabb évet
magunknak, remélem a következő négy év még

Bizonyára sokan észrevették, hogy
településünk központjában már hetek óta
zajlik az öreg fák visszagallyazása.
Hangsúlyozni szeretném, hogy nem
kivágásról van szó, hanem frissítésről.
Kivágni csak három darab fát kellett, melyek
állapota ezt nem tette elkerülhetővé. Ezek a
fák a hosszú évtizedek alatt nem voltak
kezelve, mára már életveszélyessé váltak,
hiszen több combvastagságú ág is
leszakadt már róluk. A kivitelezést
szakemberek végezték, tájékoztatásuk
alapján mondhatom, hogy hamarosan meg
fognak jelenni a friss hajtások és szép új
lombkoronájuk lesz 2-3 éven belül. A
centrumban végzett munka után folytatjuk
a felméréseket a falu teljes területén, és
ahol szükséges, további beavatkozások
várhatók. Kérem a türelmüket és a
megértésüket, hiszen közös célunk, hogy
szép, de biztonságos környezet vegyen
körül minket.
Papalexisz Kosztasz
polgármester
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Az önkormányzati munkáról
2015. május 28. - 2015. augusztus 18.

Rendeletek:
• az ebrendészeti hozzájárulásról;
• a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól;
• a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról;
• a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról;
• a házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
a fizetendő díjakról;
• a köztisztaságról.
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• Ügyvéd megbízása a DRV Zrt.-nek az Önkormányzat felé fennálló tartozásának behajtásával,
• a Vertikál Zrt.-vel történő peren kívüli megegyezésről;
• Pad-felújítás, valamint szemetes kukák megrendelése;
• szolgáltatási szerződés megkötése az Alpha-Vet
Kft.-vel;
• szolgáltatási szerződés megkötése az ATEV
Fehérje-feldoldozó Zrt.-vel;
• Tűzijáték időpontjának változásáról.

Szociális célú tűzifa pályázat

Határozatok:
• a 2015. augusztus 22-iki falunapi rendezvényről;
• a Kormányhivatal javaslatairól;
• az Állami Számvevőszék jelentéséről és az arról
készített intézkedési terv elfogadásáról;
• a Vertikál Zrt. követelésével kapcsolatban;
• a temetői emlékmű helyéről;
• a Besnyői Közös Önkormányzati Hivatallal
kapcsolatos elszámolás elfogadása 2013-14. évekre
vonatkozóan;
• a Triandafylla Egyesület székhelyhasználati
kérelméről;
• ingatlanok értékesítéséről, értékbecslésének
megrendeléséről;
• „Önkormányzatok rendkívüli támogatási pályázata”
benyújtásáról;
• rendkívüli szociális támogatási pályázat benyújtásáról;
• a DRV Zrt. megbízása Gördülő Fejlesztési tervvel
kapcsolatos feladatok elvégzésével a szennyvízelvezető és tisztító, valamint az ivóvíz rendszerrel
kapcsolatosan;

A képviselő-testület a szeptember 9.-i
ülésén döntött arról, hogy indul a
Szociális célú tűzifa pályázaton.
Amennyiben az önkormányzat nyer a
pályázaton, úgy a tűzifa kiosztásához – a
korábbi évekhez hasonlóan – rendeletet
kell alkotnia. Így felhívjuk a rászorulók
figyelmét, hogy a hirdetőtáblán, valamint
a honlapon kísérjék figyelemmel a
kihirdetett rendeleteket, vagy a
Hivatalban érdeklődjenek a tűzifáról!
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2015. szeptember 19. (szombat) - III. Görög - Magyar Barátság Napja
Köszönjük a támogatóknak és a segítőknek, hogy ismét színvonalas műsorokat
hozhattunk Beloiannisz községbe!
A délutáni meleg időben a görög és a magyar néptáncosok előadását láthattuk.

Fellépők és vendégek érkeztek Szegedről, Pécsről és a fővárosból.

Örültünk, hogy a közelebbi településről érkező vendégek mellett, a nagyon messziről Pécsről és
Szegedről érkezők is ilyen sokan eljöttek hozzánk a Görögfaluba. A Pyrgos kis vonat egész nap nagy
sikert aratott mindenki részére. A görög és magyar konyha ízletes ínyencségekkel szolgálta ki vendégeit
a nap folyamán. Szombaton fergeteges hangulatban teltek el a műsorok a kellemes melegben és főleg az
esőmentes környezetben. A helyi Triandafylla táncegyüttes mellett a Pyrgos anyukák is készültek egy kis
magyar csemegével (Moldvai tánccal), valamint az est folyamán a nagy sikert aratott Country tánccal.

Estére megtelt a főtér. Alig maradt egy
talpalatnyi hely a téren a vendégek között. Az
egyik legnagyobb sikert a szombathelyi
ugrókötelesek világszínvonalú előadása érte el.
Jó kis programot hoztak el hozzánk, amivel
lekötötték a figyelmet kicsiknél és a nagyoknál
egyaránt. A jelenlévők vissza tapssal tartották
fent a színpadon a csoportot, akik egy ráadás
számukkal kápráztatták el a nézőket, ki-ki
szájtátva nézte a csodálatos műsorukat.
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A 2015. augusztus 22-i beloianniszi rendezvényt érintő, a rossz időjárás miatt elmaradt TŰZIJÁTÉKOT
Beloiannisz Község Önkormányzata jóvoltából a Görög - Magyar Barátság Napja rendezvényen
láthatták az érdeklődők. A szokásostól eltérően a focipályáról indították a hangos látnivalót, melyre
mindenki kíváncsi volt. Ezt követően megérkezett a Re-folk magyar táncház, amire sokan beálltak
táncolni. Segítettek a tánctanításban is, amit szinte mindenki el is sajátított ez idő alatt. A Re-folk
zenekar remek hangulatot varázsolt és a kellemes zenéjük mindenki örömére szolgált.
A táncházat követően elérkezett a mulatósok ideje! Végre sikerült elhozni nektek az egyik
kedvencünket és barátunkat a KREDENC együttest! Fergeteges hangulatot teremtettek pillanatok alatt.
Ha esetleg eddig még nem mozgott a főterünk, akkor most biztos, átléptük ill. átlépték a téren lévők ezt
a határt, mert szinte mindenki ropta az alávalót amitől csak úgy rengett a talaj.

Majd következett a Pyrgos Görög Show. A helyi görög táncegyüttes bemutatója után a tüzes
szólótánc következett, amit Hrisztosz, Magkas (Roli) és a Dávid adott elő a nagyszínpad előtti részen.
Voltak akik már ez idő alatt elkezdték a görög táncházat, amit a szólótánc után a Pyrgos zenekar
folytatta a sztárvendégünk Dobrády Ákos megérkezéséig. Többen szerettétek volna, hogy hosszabb
legyen a táncház, aminek nagyon örültünk, ha lesz alkalom, akkor pótoljuk. Még az eső előtt egy nagy
dobás. Sztárvendégünket a helyi vállalkozó, Kovács Szilárd szponzorálta sokak örömére. Dobrády
Ákos fantasztikus előadásával méltóképpen zárhattuk le ezt a szép napot, amiről megint egy évet
beszélhetünk remélhetőleg a következő, negyedik GMBN rendezvényig.

Nagy szerencsénkre csak hajnal 2 óra felé ért ide az eső, amire már a programok véget értek.
Külön köszönjük az Országos Görög Önkormányzat és a Beloiannisz község polgármesterének, hogy
anyagi támogatás mellett egyéb támogatással is segítették a rendezvény kivitelezését, Kovács Szilárd helyi
vállalkozónak, hogy szponzorálta a 2015-ös sztár vendég (Dobrády Ákos) tiszteletdíját, a rendőrség és a
besnyői polgárőrség támogatását és segítségét, Hang- és fénytechnika a nagyszínpad üzemeltetőjének,
hogy egyesületünk részére kedvező áron biztosította a minőséget a szabadtéri rendezvényünkhöz!
Köszönjük továbbá Gergely atyának a kenyérszentelést, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, hogy
a NEMZ-KUL-15. pályázati kiírás keretében anyagilag támogatta a Görög-Magyar Barátság Napját!
Nagyon szépen köszönjük a seregélyesi polgármester úrnak, hogy a Pyrgos-nak felajánlotta a
10x20 méteres rendezvénysátort a III. GMBN rendezvény idejére!
Bízunk benne, hogy mindenki talált magának megfelelő programot a III.GMBN rendezvényen, ami a PYRGOS
szervezésében valósult meg! Még több kép a www.pyrgos.hu honlapunkon érhető el, egy kis videóval együtt.
Pletser István & a PYRGOS
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Kedves beloianniszi lakosok!
A tavalyi választások óta szinte töretlenül
fejlődik községünk. Az elmúlt választási ciklus
nehéz évei után Beloiannisz végre felfelé ívelő
pályára lépett. A választási programunk is
tartalmazta, de magam sem gondoltam
volna, hogy ilyen hamar tájékoztathatom
Önöket az örömteli hírről, hogy jövő év
augusztusára elkészül a minden tekintetben
megújuló, korszerű háziorvosi rendelő.
Önkormányzatunk pályázott, és Koranisz
Laokratisz görög nemzetiségi parlamenti
szószólónk, valamint Tessely Zoltán
országgyűlési képviselőnk bábáskodásával
megszületett az eredmény és 30 millió Ft-ot
nyertünk a rendelő teljes körű felújítására.
Jelenleg is folyamatosan egyeztetünk a
2
tervezővel, és 130 m -en (a rendelő melletti
szolgálati lakással egybevonva) minden
igényt kielégítő, modern egészségközpontot
szeretnénk megvalósítani. A főfalakon belül
átalakulnak a rendelő helyiségei, bővül pl.
infúziós szobával, tervezünk felnőtt és
gyermek várótermet, lesz mozgáskorlátozottak és gyermekek számára is vécé,
valamint a védőnői szolgálat is átköltözik az
épületbe. A főbejárat a Murgana utca felől
lesz, megújul a tető, korszerű nyílászárókat
építünk be, megvalósul az épület teljes vízcsatorna-fűtés- és elektromos hálózatának
cseréje, valamint a teljes burkolatcsere
mellett egységes, új bútorzatot is kap a
rendelő. Modern technikai megoldások,
berendezések (pl. légkondicionálás, riasztó-,
kamerarendszer, hangtechnika, LED világítás
stb.) teszik majd még különlegesebbé az új
rendelőnket, mely reményeink szerint mind
esztétikailag, mind tartalmilag a környék
legszínvonalasabb egészségügyi intézménye
lesz, melyre igazán büszkék lehetünk. Nem
egészen egy év múlva már ilyen rendelőben
történik majd a betegellátás Beloianniszban.
Én már nagyon várom, gondolom Önök is!
Dr. Horváth István
háziorvos

Az augusztusi ünnepünket elmosta az eső…
Öt éve vagyok a település polgármestere, a
képviselők többségével azóta dolgozunk együtt. A
munkánk minősítése az Önök tiszte, a ciklusok
végén ezt ki is fejezhetik a szavazó urnáknál. Mi
tesszük a dolgunkat, igyekszünk a legjobb tudásunk
szerint megfelelni az elvárásoknak, miközben a
hibázás lehetősége ugyanúgy ott van a mi
esetünkben is, mint bárki más munkájánál. Amikor a
hibával szembesülünk, nem dugjuk a fejünket a
homokba, hanem felvállalva azt, igyekszünk
kijavítani, illetve kiküszöbölni azt a jövőre tekintettel.
Mentségünkre legyen mondva, nem sokszor fordult
elő, de mindig reagáltunk és jól estek azok a pozitív
visszajelzések, amiket azért kaptunk, mert képesek
voltunk korrigálni.
Ilyen hibát követtünk el az augusztus 22-én
megtartott nemzeti ünnep megszervezése során,
amiért vállalom a felelősséget és elnézésüket
kérem ezúton is. Mivel munkánk során eddig még
nem kerültünk ilyen helyzetbe, elaltatott az a tény,
hogy hosszú ideje nem szólt közbe esőzés ezen a
napon. Nem volt „B” terv arra az esetre, ha ez
megtörténik, bíztunk abban, hogy az égiek
kegyesek lesznek hozzánk most is, csakúgy, mint
eddig minden esetben. Nem így lett, sokak
bosszúságára. Bár az önfeledt szabadtéri
mulatozást nem válthatja ki egy beltéri esemény,
mégis egyfajta megoldást kínál arra az esetre, ha
nem kedvezőek az időjárási körülmények.
Tanultunk az esetből, ígérem, hogy többet nem fog
előfordulni.
Köszönöm a megértésüket!
Papalexisz Kosztasz
polgármester
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Nyáron volt első alkalmunk 90. születésnapos beloianniszi lakost köszönteni.
Doboziné Olgi néni júliusi eseményéről
fotóval emlékezünk meg, és ezúton kívánunk további jó egészséget neki, sok örömöt
családja körében! Egyúttal ezzel a verssel
KÖSZÖNTJÜK AZ IDŐSEKET IS
VILÁGNAPJUK ALKALMÁBÓL!!
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DECEMBERI PROGRAM ELŐZETES
December 22-én lesz 100 éve, hogy falunk
névadója, Nikosz Beloiannisz megszületett. Erre
emlékezve több programot is tartunk, amelyekről
szórólapokon, plakátokon és honlapunkon értesítjük majd a lakosságot.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit: ünnepeljünk együtt! Biztosan mindenki talál kedvére való
ajánlatot a rendezvények között.

Tomorszky Istvánné: Megérdemlik
Megérdemlik az idősek
Szeressék, tiszteljék őket!
Háborút és forradalmat,
Több kormányváltást átéltek.
Kedves arcukon ott látható
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.
Gyermekeket, unokákat
És dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.
Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni
Szívből kívánom az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni.

BRAVÚR a KI MIT TUD-on
2015. augusztus elején meghívó jött Pusztaszabolcsról azzal, hogy az Őszirózsás Nyugdíjasklub Idősek világnapi Ki Mit Tud-ot szervez, melyre a
Beloianniszi Klubot is meghívják, és várják
2015. szeptember 5-én 15 órára.
A társ klubokkal egyeztetve a Pyrgos, a Triandafylla
és a nyugdíjas klub is részt vett a rendezvényen,
melyen kilenc település nyugdíjasai mérettették
meg magukat.
Köztük szerbek, bosnyákok, svábok, rácok, horvátok és természetesen a beloianniszi görögök is.
Ének, zene, tánc, versmondás, valamint
gasztronómia is szerepelt a versenyben.
I. helyezett a Pyrgos együttes western tánca,
I. helyezett a Triandafylla görög tánca,
I. helyezett a Nyugdíjas Klub magyar nótái
(Szelényi Mária)
I. helyezett Triandafylla pita
süteménye (Grami néni),
II.helyezett pita sütije (Szalai Kati)
Szűnni nem akaró tapsot kaptak az asztali mulatós
műfajban a nyugdíjasaink és a Triandafylla
táncosai. Valamennyi helyezést elért szereplő KI
MIT TUD-os emlékplakettet kapott és sok-sok
elismerő üdvözlést.
A rendező klub vezetője telefonon köszönte meg a
kiváló együttműködést és együtteseinknek további
sikereket kívánt.
Német Ferenc
Klubvezető
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Főzőklub hírek
Az elmúlt időszakban is folyamatosan
tevékenykedtünk: augusztus hónapban a
nemzeti ünnepen a hivatalos vendégek
fogadására készítettünk egy vendégváró
asztalt. Szeptember 13-án Budaörsre, a
Kápolna-hegyre kirándultunk, most pedig a
szokásos összejövetelünk mellett a helyi OXI
ünnepre készülünk, segítve ezzel a helyi Görög
Nemzetiségi Önkormányzat munkáját.
Vlahopuloszné Szabó Magdolna

2015. október

Let’s Clean Up Europe! Fotópályázat
Egy újabb települési sikerről szeretnék tájékoztatást adni,
megmutattuk magunkat egy európai fotóversenyen. Az
LCUE fotópályázatot hirdetett a Facebookon, melyet
településünk nyert meg 68 pályázó közül, 1163
szavazattal. A versenyben olyan olasz, spanyol, skót,
szerb, portugál és magyar csapatok indultak, akik az idei
összeurópai szemétszedésen vettek részt. A
győzelmünkhöz az európai LCUE, EWWR, Envi.info
szerkesztőség csapata, valamint az Országos
Környezetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága is gratulált.
Nyereményünk egy interjú (mely még folyamatban van),
amelyet az Envi.info környezetvédelmi lapja (Giulia
Basilici) készít velünk, melyet az OHÜ projekt
koordinációs referensei Tanka Eszter és Lendvai Zsuzsa
koordinálnak. Amint elkészül az interjú az Interneten
közzétesszük.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, akik
szavazatával hozzájárult ehhez a sikerhez. Külön
szeretném megköszönni az összefogást, a lelkes
segítőknek a munkáját, akik idejüket áldozták, hogy
népszerűsítsék a képünket, buzdították rokonaikat,
barátaikat és ismerőseiket a szavazásra!

Papalexisz Ildikó
önkéntes koordinátor

Felhívás!
A BGNÖ felhívja a lakosság figyelmét,
hogy aki az Ellenismos újságot a
továbbiakban e-mailben szeretné
megkapni, az az e-mail címét
Móré Líviának eljuttatni szíveskedjék!
more.livia@gmai.com

Általában csak ültem a TV előtt és
sakkversenyeket néztem. Aztán az
orvosom azt mondta, több mozgásra
lenne szükségem.
Azóta teniszmeccseket nézek.
Két barát beszélget:
- Kezdem azt hinni, hogy az ügyvédem egy kicsit
pénzéhes.
- Miből gondolod?
- Kiszámlázott nekem 60 ezer forintot éjszakai
műszakért, mert éjjel az én ügyemről álmodott...

2015. október
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Beloianniszért díj 2015.

2015-ben a Beloianniszért Díjat nem egy személynek, hanem egy csoport
alapítóinak ítélte a képviselő-testület. Nem egyszerű 6 évtized után
feleleveníteni, honnan indult az ötlet, kik voltak a legelső „fecskék”. A díjat
azoknak szántuk, akik a legelső lépéseket tették ahhoz, hogy a mai napig
jelentős görög tánc hagyománya ne csak a hétköznapok élménye legyen,
hogy egyre szélesebb körben ismerhessék meg ország- és világszerte.
Abeloianniszi tánccsoport alapítói
Beloiannisz község 1950-ben épült az 1946-1949 között
Görögországban dúló polgárháború menekültjei
számára. Elindul az élet, a lakók munkába állnak,
ünneplik és megemlékeznek ünnepeinkről, kulturális
programokat szerveznek. Egyre több a fiatal, egyre
pezsgőbb a kulturális élet, hétvégi közös rendezvény és
táncház. (zene hanglemezről és tangóharmonika által állt
rendelkezésre). Míg nem öt fiatal házas ember - a
legidősebb 24 a legfiatalabb 22 éves - úgy dönt, hogy
tánccsoportot alakítanak. Hogy ki volt az ötlet gazda
pontosan nem tudni, mert bárkit közülük kérdez, kérdezett
az ember, mindenki a másikra „mutogat”. Ahogy egyikük
fogalmazott, nem az volt a lényeg, hogy ki találta ki,
hanem, hogy létrehozzák. 1958-ban meg is alakul ezzel
az 5 fiatalemberrel a Beloianniszi Görög Tánccsoport,
amely nyomán, a hagyományaikat követve, a mai napig is
működik településünkön a görög tánc oktatása. Egy másfél évre rá már lányok és fiatalasszonyok is
megtalálhatók a csoport tagjai között. Először megyénket,
majd az egész országot megismertetik a görög tánccal,
zenével. Részt vesznek külföldi /kelet-európai/

rendezvényeken: 1960. Csehszlovákia, 1963. Románia
és e csoport utódai először 1994-ben bemutatkoznak az
Óhazában is /Xanthi 1994. március/. Nekik és az őket
követő táncosok és tánctanárok munkájának köszönhető,
hogy ma a Beloianniszban élők többsége kortól
függetlenül ismeri és táncolja a görög táncokat.

Kik ők?
Calukidisz Nikolaosz görögországi Koromilia faluban
született 1936.12.05. jelenleg Beloianniszban él.
Dimanopulosz Pandelisz görögországi Pszaradesz
faluban született 1935.10.10. kitelepült Jugoszláviába,
jelenleg Tetovoban él.
Galatudisz Hrisztosz görögországi Vryszika faluban
született 1934.04.10. visszatelepült Görögországba,
majd ott elhunyt.
Markakisz Pavlosz görögországi Dorothea faluban
született 1935.03.25. visszatelepült Görögországba,
majd ott elhunyt.
Vanopulosz Vaszilisz görögországi Szfika faluban
született 1936.11.29. jelenleg Beloianniszban él.

Fellendülő falusi turizmus Beloianniszban
Az utóbbi időben számos bel- és külföldi érdeklődő látogatta meg községünket.
Több riporter készített interjúkat a helyi lakosokkal. Görög katonai küldöttség és
parlamenti képviselők részéről is nagy volt az érdeklődés irántunk.
Görögországból érkezett hozzánk egy gimnáziumi diákcsoport, és egy házaspár érdeklődését is felkeltette
Beloiannisz község története. Különösen Szalonikiből látogattak ide sokan a nyáron. Spártából is szép
számmal voltak vendégeink az ottani polgármesteri hivatal küldöttei személyében. Ausztriából két görög
lány érkezett hozzánk. Bulgáriából egy 20 főből álló turistacsoport tisztelt meg bennünket látogatásával.
Vendégeink figyelmének középpontjában főképpen településünk története állt. Kíváncsiak voltak az itt élő
emberek mindennapi életére, politikai és kulturális beállítottságára.
Az állandó helytörténeti kiállításon kronológiai és történelmi tényeken alapuló rendszerezés után
szemléletesen be lehet most már mutatni községünk múltját. Szervezett idegenvezetésre is lehetőség van.
Igény szerint az ide látogató érdeklődőket helytörténeti és történelmi témában jártas szakember vezeti
körbe. Röviden összegezve az elmúlt időszakban községünkbe érkező látogatók létszáma a teljesség
igénye nélkül kb. 400 főre tehető.
Reméljük, hogy sikerült felkeltenünk községünk iránt az érdeklődést az ide látogatók körében, és általuk a jó
hírnevünket öregbítve a jövőben még többen látogatnak majd el hozzánk.
Nikolovszki Riszto történész
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Sporthírek
A sportkörnél nyáron sem állt meg a munka. Az idén
második alkalommal rendeztük meg augusztus 3-7-ig a
Focitábort, melynek ismét nagy sikere volt. Évről-évre
egyre több gyermek jelentkezik. És itt szeretném
megköszönni: Beloiannisz Község Önkormányzata,
Beloiannisz Nemzetiségi Görög Önkormányzata,
SZMK, Közoktatásért Alapítvány, Baráti kör, Bóni
Élelmiszerbolt támogatását és segítségét.
Augusztus 22-én délelőtt megrendezésre került
Focitornán 8 csapat vett rész U7-U9-U11-es
korosztályok. A mi gyermekeink itt is szép
eredményeket értek el. Délután 2 órakor került átadásra
a Műfüves pálya és a felújított öltöző, ahol megtisztelt
minket Tessely Zoltán Országgyűlési Képviselő és
Koranisz Laokratisz Parlamenti görög szószóló. Az
átadás után Parlamenti válogatott játszott barátságos
mérkőzést a Beloianniszi Öregfiúk csapatával (ahol 11-es barátságos döntetlen született).
Vlahopuloszné Kovács Mónika

Augusztus 22-én, a műfüves pálya és a felújított
sportöltöző átadására lázasan készült a sportkör
minden korosztálya, minden tagja. A versenyeken
kívül meglepetés is várta az ide látogatókat: Baki Imre
vállalkozó jóvoltából ökörsütés részesei lehettünk. Itt
köszönjük meg, hogy a csapat tagjaként és
támogatóként egy igazán különleges dologgal tette
még teljesebbé a napot!

Mert a legkisebb is számít.....
Augusztusban sem volt hiány foci tekintetében, hiszen a
hónap elején ötnapos tábort rendezett a sportkör a
gyerekek nagy örömére.
Sok segítő és támogató mellett
Varga Ilona, Ica segítségével
és közbenjárásával az érdi
Tesco hipermarket 240 darab
ásványvízzel és müzli szelettel
járult hozzá a tábor költségeihez. A dunaújvárosi Tesco
áruház az augusztus 22-i
rendezvény focikupáján résztvevő gyermekek részére ajánlott fel 504 darab
ásványvizet és 240 darab sport szeletet jómagam
közbenjárására. Mindkét áruháznak köszönjük a
hozzáállást, mellyel segítették rendezvényeinket. Kis
település vagyunk, de mint a szlogen is tükrözi: A
legkisebb is számít....
Vass Zsolt

A nyár elején megalakult női focicsapat
szeptembertől Ruzsás László vezetésével
megkezdte az őszi/téli szezont az
AEK Belo Sportegyesület csapataként.
A lányok kemény felkészülésben vesznek
részt heti 2 alkalommal edzőjük kitartó
munkájának köszönhetően. Mostanra több
felkérésük érkezett, így a közeljövőben
megmérettettik magukat Felcsúttal,
Ercsivel és a Videotonnal. Céljuk a jó játék
és a csapatszellem. Ha valaki kedvet
kapna, szívesen látják a csapatban!
HAJRÁ Koricja!
Vass Zsolt

2015. október
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Sikeres úszóink
A nyári Falutükörből kimaradt véletlenül az úszó verseny értékelése, ami miatt utólag elnézést kérünk. Szerencsére
a gyerekekre nem volt jellemző, hogy elvesztek volna a többiek között, sőt, nagyon kimagasló eredményeket
produkáltak, amihez a szerkesztők is gratulálnak!
Kicsiny falunkból 14 gyerek indult a Nyuszi Kupa úszóversenyen, egyéni számban valamint egy 4x50 gyors váltón.
Nagy örömmel tölt el, hogy minden gyermekünk éremmel jött haza. Büszke vagyok mindenkire!
Lakakisz Amira 2. osztályos tanuló: 25 m hátúszás 5. helyezés
Koller Gergely 3. osztályos tanuló:50 m hátúszás 3. helyezés
Kiatipisz Arisztotelész 3. osztályos tanuló 25 m hátúszás 1. helyezés
Vlahopulu Aphrodité 4. osztályos tanuló 25 m hátúszás 1. helyezés
Kosztopulosz Vangelisz 4. osztályos tanuló 25 m hátúszás 2. helyezés
Fülöp Kiara 4. osztályos tanuló 25 m mellúszás 2. helyezés
Kiatipi Daphni 5. osztályos tanuló 50 m gyorsúszás 2. helyezés
Galanisz Filareti 5. osztályos tanuló 50 m gyorsúszás 3. helyezés
Szelényi Vanessza 5. osztályos tanuló 50 m gyorsúszás 1. helyezés
Csorba Renáta 6.osztályos tanuló 50m gyorsúszás 3.helyezés
Parzinkasz Arisztoltelisz 6. osztályos tanuló 50 m mellúszás 1. helyezés
Kiatipisz Jannisz 8. osztályos tanuló 100 m mellúszás 1. helyezés
Ludányi Luca 3. osztályos tanuló 25 m hátúszás 3. helyezés
Ludányi Máté 50 m hátúszás 1. helyezés
4x50 gyors váltó 2. helyezés Fülöp Kiara, Kiatipi Daphni, Galanisz Filareti, Szelényi Vanessza.
Büszkék lehetünk: a beloianniszi tanulók úszás sportágban is remekelnek! Bízom benne, hogy idén is
tudják biztosítani a gyerekek úszás oktatását, hisz az eredmények is bizonyítják: sok a tehetséges gyerek.
Mutafisz Niké Afrodité

Az asztalitenisz folytatódik
Az már a korábbiakból kiderült, kis falunkban lelkes
amatőrök ütik a kaucsuk labdát.
Augusztusban két db használt Stiga versenyasztalt
hirdetett meg a dunaújvárosi pingpong szakosztály.
Az Országos Görög Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával sikerült ezeket az asztalokat
megvennünk.
Az asztalok vásárlása során a Fejér Megyei
Asztalitenisz Szövetség elnöke azt az információt
adta, hogy épp időben vagyunk ahhoz, hogy a
szeptembertől induló Fejér megyei csapatbajnokság II. osztályába beküldjük a nevezésünket.
Gyorsan kellett cselekednünk. A Görög Nemzetiségi
Önkormányzat kifizette a nevezési díjunkat. Ahhoz,
hogy a nevezésünk érvényes legyen regisztrálni
kellett „játékos állományunkat” a Magyar Országos
Asztalitenisz Szövetségnél. Mindez nem volt
egyszerű, ugyanis a MOATSZ a regisztrációt csak
szakosztályon keresztül fogadja el, így jött létre az
AEK Beloiannisz Asztalitenisz Szakosztály.
A megye II. bajnokságban olyan nagyobb nevű
szakosztályok harmadik, negyedik csapatai

játszanak, mint a Hovéd Szondi SE, a DASE vagy a
Polgárdi SE (ezek a csapatok több évtizedes
pingpongos múlttal, valamint NB I., NB II.
játékosokkal is rendelkeznek).
A bajnokság megkezdése óta kis csapatunk lelkesen
játszik idegenben és itthon egyaránt. Ehhez
szükségünk volt engedélyes versenyhálókra,
labdákra és paravánokra, aminek az anyagi hátterét
a helyi Önkormányzatunk biztosítja.
Vasárnap délelőtt többször tartottunk látványos
bemutató edzéseket NB II-es játékosokkal, aminek
nagy sikere volt a résztvevők között.
A csapatbajnokság időpontjait, a helyi önkormányzathoz kifüggesztjük, de bárki figyelemmel
kísérheti a www.moatsz.hu honlapon.
Az edzéseket továbbra is kedden és pénteken este
7-től 9-ig tartjuk. Mindenkit szívesen látunk! Azokat
is, akik nem tudnak pingpongozni és akik úgy
gondolják, hogy tudnak.
Köszönjük a lelkes szurkolóknak, akik a két hazai
meccsünkön támogatták csapatunkat!

Hajrá Belo!
Mészáros Kálmán
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Kulturális rovat
Kedves Beloianniszi lakosok!
A Nikosz Beloiannisz ÁMK művelődési házának beosztását közzé tesszük újságunkban:
hétfő:
17:30 – 21:00 Pyrgos próbák
kedd:
19:00 – 21:00 Pingpong
szerda:
17:30 – 21:00 Pyrgos próbák
csütörtök: 18:30 – 20:00 Torna
péntek: 18:00 – 19:30 Triandafylla (színpad)
19:00 – 21:00 Pingpong (nagyterem)
20:00 – 21:30 Pyrgos próbák (színpad)
Az ÁEK gyermek focicsapatok rossz időben kedden és csütörtökön használják
edzésekre a művelődési ház nagytermét.
Ízelítő év végi programjainkból:
November 7-én 18:00 órai kezdettel a görög ellenállás ünnepe az OXI lesz a
Beloianniszi Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.
November 14-én 18:00 órai kezdettel az AEK Beloianniszi sportklub
jótékonysági bált szervez.
December 4-én 17 órakor az AEK gyermekfocistáihoz érkezik a Mikulás.
December 18-án az SZMK szervezésében iskolai advent.
December 23-án 17:00-tól falukarácsony
Szintén decemberben megemlékezünk Nikosz Beloiannisz születésének 100.
évfordulójáról. Nyílt programjainkra, ünnepeinkre, örülnénk, ha minél többen
eljönnének! A fentiek tükrében szeretnénk, ha a művelődési ház igénylésénél
figyelembe vennék kialakult programjainkat.
Köszönettel: Fülöpné Kipru Miranda, kulturális felelős
FALUKARÁCSONY
Természetesen már megkezdtük a készülődést, év vége
felé szeretnénk együtt ünnepelni a falu lakóival.
A MINDENKI KARÁCSONYA eseményre minden
postaládába juttatunk majd meghívót. Számítsanak rá,
készülődjenek velünk az egyik legszebb ünnepre!

ÚJRA CIPŐSDOBOZ AKCIÓ!!
Már hagyománynak számító felhívás: aki teheti, és
szívesen készít össze ajándékcsomagot egy-egy
kisgyermeknek, örömmel fogadjuk a felajánlást! Azt
kérjük, csak olyan ajándékot tegyenek a dobozba, amit
Önök is szívesen kapnának. Játék, édesség, iskolai holmi,
tiszta és szép ruhanemű lehet benne. Legyenek szívesek
ráírni a dobozra, hány éves gyermeknek, fiúnak vagy
lánynak szánják-e! Köszönjük szépen előre is!
A dobozokat leadhatják a polgármesteri hivatalban vagy a
művelődési házban Fülöpné Kipru Mirandánál.

2015. október
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A Nikosz Beloiannisz Általános Iskola eseményei
A színes, vidám nyári táborok, programok után
elérkezett a szeptember, becsengettek. A
2015-2016-os tanévet Dr. Orosházi Györgyné
igazgató asszony nyitotta meg. Az új tanév
kezd e te m i n d i g , m i n d e n ta n u l ó n a k
várakozással teli, a legizgatottabbak talán
mégis a legkisebbek, az első osztályosok
voltak, hiszen nekik ez az első nagy lépés az
életükben.
Az egész napos rendszert az alsó tagozatban
felváltotta a napközi ellátás. Ez azt jelenti, hogy
a gyerekek tanórái délelőtt vannak, ezt
követően a napköziben tölthetik az idejüket
tanulással és szabadidős tevékenységekkel.
Az idei tanévben a tantestület tagjai, osztályfőnökök:
1. osztály
Szatmári Krisztina
2. osztály
Debreceni Szilvia
3. osztály
Polák-Marada Anett
4. osztály
Tóthné Bognár Zsanett
5. osztály
Faragóné Csiszár Ágnes
6. osztály
Kovácsné Németh Csilla
7. osztály
Fabókné Czankovits Hédi
8. osztály
Farcalasz Johanna
Napközis nevelők:
Alsó tagozat Farcalasz Johanna, Horváth
Bálint; felső tagozat: Fabókné Czankovits
Hédi, Juhász Tamás;
valamint a görög anyanyelvű tanárok:
Houliarou Efthyimia görög nyelven tart
testnevelés órákat, Triandafyllou Hrisztosz,
Zarkadi Theodora és Kocolárisz Eftichia görög
nyelvet, Tosounidis Theodoros éneket tanít
görög nyelven.
Ezúton is köszönjük Faragóné Csiszár Ágnes és
az iskola nevében a Beloianniszi Önkormány-

zatnak illetve a Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzatának, hogy támogatják a tanulmányait.
Köszönjük továbbá Galanisz Vaszilisznak, hogy
az idei tanévben is sokadszorra immár segített
beszerezni, illetve iskolánkba eljuttatni az idei
tanévhez szükséges görög tankönyveket
tanulóink számára.
A Szülői Munkaközösségtől az iskola 50.000 Ftot kapott felújítási munkák elvégzésére,
amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki a
tanulók és a pedagógusok nevében.

Felhívás
Kedves Szülők!
Szeretnénk megkérni Benneteket, hogy az
alábbi telefonszámon jelezzétek felénk, ha
gyermeketek, gyermekeitek hiányozni fognak
az iskolából. Reggel 9 óráig le tudjuk mondani
az aznapi ebédet. 10 óráig le tudjuk mondani
a másnapi ebédet, illetve amíg hiányozna a
gyermek.

A telefonszám: 06 30 720 80 69
Előre is köszönjük a segítséget!
Üdvözlettel: Iskolavezetés
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2015. október

Beloianniszi Falutükör

Köszönjük mindenkinek,
aki az október 6-i és az október 23-i
megemlékezésen részt vett!

Hagyományainkhoz híven mindenszentek és
halottak napja előtt rendbe tesszük a temetőben
azokat a sírokat, amelyek hozzátartozóinak ez
nem áll módjában.

Október 25-én, vasárnap reggel 9-kor

találkozunk a temetőben, gereblyét, metszőollót
hozzon, aki tud. Kesztyű sem árt!
Mint ahogy már évek óta, idén is tervezzük, hogy
kimegyünk páran a temetőbe, és azoknak a sírjára
helyezünk mécsest, virágot, akiknek a hozzátartozói
ezt nem tehetik meg.
Szeretettel várjuk 2015. november 1-jén
16 órára azokat a megemlékezni szándékozókat,
akik szívesen teszik ezt közösségben!
Mottónk a régi:
"Mindenkiért egy-egy gyertya égjen..."

Boka Erika

OXI (ohi), „NEM” ünnep, amikor Metaxas görög miniszterelnök nemet mondott arra az olasz
ultimátumra, amely arra kötelezte országát, hogy a fasiszta csapatoknak szabad be- és átvonulást
engedélyezzen. Ezzel a NEM-mel kezdetét vette az olasz – görög háború, amelyben a görögök
legyőzték az olasz csapatokat, s az első szövetséges győzelemmel erőt adtak a többi nemzetnek is.
Az 1940. október 28-ai események 75. évfordulóján 2015. november 7-én, szombaton 17 órakor
liturgián emlékeznek a történelmi eseményekre, majd 17:45-kor koszorúzás lesz Nikosz Beloiannisz
emléktáblájánál. Az ünnepély 18 órakor kezdődik a művelődési házban, utána görög táncház lesz.
Szeretettel várjuk a falu lakóit!

