
,,A gondolat és a sziv Beloianniszban marad..."

Mindannyiunk számára ieles év a kétezredik, s nem-
csak a millennium miatt: idén 50 éves BELoIANNISZ,
Európa egyetien görög faluja, amely Görögolszág ha-
tárain túl épült,

A falu, amelynek első háza hófehér bizánci stílusú
orthodox templom, kert|ében dór márványoszloppal, E
településen az emberek alkonyatkor kiülnek házaik eIé
megbeszélni a világ ügyes-bajos dolgait, s görög nyel-
Ven köszöntik egymáSt, A házakból és a tavernák kör-
nyékén görög zene szó1, úzót iszogatnak, szuvlakit esze,
getnek, s nem valami különleges okból, Ez itt a vi]ág
legtelmészetesebb dolga, hiszen BeloiannisZ nem más,
mint egy ,,görög Sziget" Magyarországon belül,

50 éV a történelemben parányi idő, de ielentős mo-
mentum a magyarországi görögség életében, hiszen -
idézve Beloiannisz polgármesterén ek szavait - ,3hlgu
Magyarország meqőrizte ezeré,les őröhséqébű windazt, amit le-

hetséqes és érdemes volt, úga őrizte s őrzi meg a maqqararsziqi
göröqséq is elídei emlékét, 50 év tijrtónelménefr példáiát és ta-
nulságait. Leqfó'[téppen azt, hogy mindig van értelme a közös

erófeszítésnek, hoqt1 az összefogds ós a kőzős íclelősséqvállalás vé-
qüI mindig meghozza gyümöIcsét" .

Augusztus 20-án a magyar államalapítás ünnepén,
minden évben az ország számos poniiáról érkeznek
vendégek Beloianniszba, hogy együtt ünnepeljenek a
helyiekkel. Ilyenkor már kora dé]után elkezdődik a
nyüzsgés, egymás után érkeznek a buszok és az autók,
amelyek csak késő éjjel távoznak utasaikkal_

Az idei háromnapos ünnepségSorozat gazdag kultu-
rális és Sportprogrammal Várta Vendégeit. Több hiva-
talos személy is ellátogatott Görögországból_ Köztük
a konstantinápolyi Patriárka, aki megtisztelve jelenlé-
tével a rendezvényt, ünnepi doxo]ogiát tartott a temp-
lomban, felszentelte a mil]ennjumi zászlót, valamint
Beloiannisz most elkészült zászlaiáí és címerét js, De
réSzt Vett aZ ünnepségen az athéni testvérváros kerü-
]et, Agi\sz Dinitriosz küldöttsége, valamint az éppen
Budapesten tartózkodó göIögországi külügyi államtit,
kárasszony, Angeliki Laiou is,

Az érdeklődőket kiállítás és filmvetítés várta az is-
kola épületében, amely bemutatta a falu 50 évének
legfontosabb moZZanatait, főbb eredményeit, és
amely során betekintést nyerhettünk a község korábbi
hétköznapjaiba, Többen visszanézhették magukat
fényképeken, amint kisiskolás gyermekként szavalnak,
énekelnek, vagy éppen táncolnak a különböző ku]tu-
rális rendezvényeken, Láthattuk, milyen volt a környék
régen és ma, mi változott, mit őriztek meg az elmúlt
évek során, Egyúttal pár perc ereiéig emlékezhettünk
azokra a régi barátainkra, akik már nincsenek velünk,

Az esti kulturális programban a görög zene és tánc
mellett helyet kapott a magyar népzene és néptánc,
Valamint a többitől lényegesen eltérő szakrá]is tánc
is. Első este, a hivatalos vendégek tiszteletére rende-
zett tűziiáték zárta a kulturális programot, s kezdetét
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vette a hajnalig tartó táncmulatság, Másnap ezt is si-
került fe]ülmúlni: estére nemcsak a főtér, de a környe-
ző sörsátrak, kávézók, tavernák is megteltek. Szeren-
csére az időiárás az elmúlt évekkel ellentétben most
nem szegte kedvét az ünneplő seregnek: mindhárom
nap verőfényes napsütés után kellemes nyári este és
éiszaka köVetkezett,

Beloiannisz község csupán kicsike pont az ország
térképén, van, aki nem is tud ]étezésérő], Aki Viszont
már hallott róla, biztos hogy megiegyzi a magyaí fül-
nek idegen hangzású te]epülésnevet. Ha pedig már
Volt is Beloianniszban, soha nem feleiti el azt a medi-
terrán atmoszférát, amit sugároz; a helyiek sajátos lo-
kális érzelemvilágát, amit leg|obban talán a község
egyik lakójának, ]annisz Szírosz saját verse ír le:

Abrdndok

Ami minhet illet,

És további sorsunhat,
Szánoliuh az éiielekel és nappalokat.
MiftOr üt az óra,
Amikor szívünhben a reméwlsugdr,
A visszatérés ábrándla
Balzsam lesz í áj d,alm u n kra _

Olthatatlan vágyunk
lthaka sziqete iránt
A mézt megkeseríti,
És vógqunk bánattá válik-

Min d g yakraú b an hémlelj ük
Az idő íolaamánah partiát.

Mindig előrenézve,

T iszteletr e méltó an, b üszhén,

Helaesen és tisztán
Kitartunk.

Minden balszerencse,

Mit hlzott a slrs,
Szenvedéseink softasdga

Es m6ly szomorúságunk ellenére

T eI1 es hitünkkel binko dunk _

Hisz annyi megpróbáItatás,
És keméry harc után
El kell jönnie a féryes napoknak,
Amikor a nap kísüt
y érrel ö ntözött íijld ün hö n,

A völaq hiviróqzik,
t:s eqesz U]roqorszaq
Yirágokkal telve fog illatozni_

nyoman.


