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Beloiannisz Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére 

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! 

 

Szeretnénk Önökhöz fordulni, hogy lehetőségeikhez mérten támogatni szíveskedjenek az alábbi 

eseményünket: 

Mint Önök előtt is ismeretes, hogy Kulturális Egyesületünk berkein belül több éve működik a Kiránduló 

csoportunk. Az évek során sok helyre szerveztek tartalmas és szép kirándulást belföldre és külföldre 

egyaránt. Csak egy pár emlékezetes hely, ahol jártak. Hallstadt, Plitvicei-tavak, Bledi-tó, Gratz, 

Kismarton, Gyula, Szeged, Szarvas, Eger, Tata, Mohács, Veszprémi állatkert, stb. Tették ezt önköltségi 

áron, társadalmi munkában történő szervezéssel, így a kiránduló csoport kicsinyei és nagyjai is 

eljutottak olyan helyekre kedvezményes áron, ahová talán egyedül nem indultak volna el vagy utazási 

irodával sokkal több pénzért tudtak volna csak elmenni, kényelmesen Beloianniszból indulva és ide is 

érkezve.  A zárt Facebook csoportjuknak 130 tagja van, (a gyerekeket nem számolva), így tudják a 

leghatékonyabban , leggyorsabban az információt eljuttatni mindenkihez. Az útjainkra jelentkezési 

sorrendben van lehetőség elmenni. Egy jól működő és baráti csoport jött létre az évek alatt, a 

beloiannisziakhoz időnként máshonnan is csatlakoznak az utakra.  

Régóta dédelgetett álmuk, hogy egy Auschwitz-Krakkó-Zakopane útra elmenjenek, amit sajnos egy 

napos útba nem lehet beleszorítani, így az út lényegesebben többe fog kerülni, mint az eddigiek. 

A tervezett út 2023. március 17-i indulással és március 19-i érkezéssel valósulna meg. (Beloianniszból 

indulva és érkezve) 

Az út előzetes becsült ára 50 fővel számolva: (48 fő utas, 2 sofőr) 

- buszköltség ( 17.000 Ft * 48 fő )  816.000,- Ft 

- szállásköltség 2 éjszakára, reggelivel (30.000 Ft * 50  fő)  1.500.000,- Ft 

Összesen: kb. 2.316.000,- Ft  (tényleges összeget csak a konkrét foglalások után tudjuk megadni)  

Kb. 48-49 ezer Ft/fő ami az étkezések, belépők, idegenvezető árát nem tartalmazza 

(összehasonlításként egy utazási iroda ugyanebben az időben szervez, ugyanerre az útra 59.900 

Ft/fő áron) 

Ahogy eddig is tették, ahol jártak, és volt is, mindig felkeresték az adott hely görög vonatkozású 

emlékeit is, vitték a hazai görögség és Beloiannisz jó hírét.  

Várjuk a pozitív elbírálásukat, hogy kezdeményezésüket alkalmasnak találják lehetőségeihez mérteni 

támogatásra! A befolyt támogatásból a személyenkénti díjat szeretnék csökkenteni. (idegenvezető, 

busz, belépő, stb) 

Amennyiben alkalmasnak találják és tudják is támogatni ezt az utat, a bankszámlaszámunk : 11736068-

21449170    megjegyzésbe kérjük írják bele: Kirándulócsoport támogatás 2023 

Tisztelettel: 

 

Darida-Mutafisz Viktória elnök 

 és a szervezők: Vlahopuloszné Szabó Magdolna, Száraz Andrea és Papalexisz Ildikó 


