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Εισηγητής: ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ,  

Δήμαρχος Μπελογιάννη 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Συνοπτικά θέλουμε να σας δώσουμε μία εικόνα για το δικό μας χωριό. 

Μέσα στα δύσκολα και ταραγμένα εκείνα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου στην 
Πατρίδα μας Ελλάδα το 1946-1949 ήρθαν εδώ στην Ουγγαρία 7-8 χιλιάδες 
Έλληνες πρόσφυγες, οικογένειες, παιδιά και τραυματίες του εμφυλίου 
πολέμου. 

Για όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους το Ουγγρικό κράτος, 
εξασφάλισε, την περίθαλψη τούς. 

Για τα παιδιά παιδικούς σταθμούς με όλα τα κομφόρ. 

Νοσοκομεία για τους τραυματίες και αρρώστους, για την ανάρρωση τους.  

Για τις οικογένειες σπίτια ανάγκης και, γι' αυτό τότε κατοικούσαν σε μικρά 
δωμάτια περισσότερα άτομα, ακόμα και δυο οικογένειες. 

Ήταν δύσκολη τότε η τακτοποίηση αυτών των προσφύγων, γιατί είχαν κι 
αυτοί τα προβλήματα τους ύστερα από τις καταστροφές του δεύτερου 
Παγκόσμιου Πολέμου. 

Το κράτος, για να στεγάσει και να εξασφαλίσει δουλειά σ' αυτόν τον κόσμο 
πήρε απόφαση να χτιστεί το χωριό. 

Έτσι με τη δικιά μας δουλειά, των προσφύγων Ελλήνων και με τη βοήθεια του 
Ουγγρικού κράτους χτίστηκε αυτό το χωριό, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το 
1950. 

Το χωριό μας απέχει από τη Βουδαπέστη 60 χιλιόμετρα και υπάγεται στο 
νομό Φέχερ. 

Το 1950 τελείωσε η οικοδόμηση του χωριού και διαδοχικά ήρθαν και 
κατοίκησαν σε όλα τα σπίτια Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες. 

Χτίστηκαν 426 κατοικίες με όλα τα αναγκαία ιδρύματα, σχολεία παιδικό και 
βρεφικό σταθμό, ιατρείο, εκπολιτιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη, μαγαζιά και ότι 
άλλο χρειαζόταν. 

Εκείνα τα χρόνια το χωριό μας αυτό ήταν πιο αναπτυγμένο από τα γύρω 
χωριά, γιατί εκτός από τα ιδρύματα που χτίστηκαν είχε δίκτυο ηλεκτρισμού 
ύδρευσης και σπίτια σύγχρονα με μπάνιο, τα οποία στα διπλανά χωριά δεν 
υπήρχαν, ούτε σχολείο, στα σπίτια κάνανε μαθήματα τα παιδιά. 
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Αφού λύθηκε το πρόβλημα στέγασης, έπρεπε να εξασφαλιστεί και η δουλειά 
για τους κάτοικος του Χωριού. 

Γι' αυτό στα πρώτα χρόνια το 1951 ιδρύθηκε ένας βιοτεχνικός συνεταιρισμός 
που απασχόλησε πολλές γυναίκες - έπλεκαν γάντια και φανέλες, ακόμα είχαν 
και αργαλειούς κι ύφαιναν χαλιά. Για τους άντρες το 1952 ιδρύθηκε ο 
αγροτικός συνεταιρισμός ΕΙΡΗΝΗ που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια 
δημητριακών και κηπουρικών προϊόντων, επίσης με την κτηνοτροφία. 

Εκτός από τις ανάγκες του χωριού, έστελναν και στη Βουδαπέστη την 
παραγωγή τους, όπου είχαν, δικό τους μαγαζί. 

Το 1954 ιδρύθηκε ο βιοτεχνικός συνεταιρισμός / ραφείο/, οπού εργαζόταν 
πάνω από 150 γυναίκες. Στην αρχή ράβανε εργατικά ρούχα σε δύο βάρδιες, 
αργότερα αναπτύχθηκε με σύγχρονα μέσα-αυτόματες μηχανές- έτσι κάνανε 
ποιοτική δουλειά. 

Εδώ να σημειώσουμε, ότι τότε ήταν εξασφαλισμένες, άριστες συνθήκες 
δουλειάς. 

Έως το 1952 το χωριό ονομαζόταν Ελληνικό Χωριό. 

Το 1952, στις 3 Απριλίου, ύστερα από απόφαση όλων των κατοίκων του 
χωριού, πήρε το όνομα του ήρωα του λαού μας Νίκου Μπελογιάννη, που 
εκτελέστηκε στις 31 Μαρτίου το 1952. 

Έτη συνέχεια με χαρά δημιουργήσαμε Εκπολιτιστικούς και Αθλητικούς 
Ομίλους για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, τις παραδόσεις. 

Οργανώθηκαν χορευτικά συγκροτήματα, που παρουσίαζαν ελληνικούς 
χώρους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας εδώ στην Ουγγαρία και σε 

άλλες χώρες. Λυτά ήταν τα καλύτερα, χορευτικά συγκροτήματα της 
Ουγγαρίας και συνεχίζεται αυτή η παράδοση. 

Είχαμε και βραβευμένη ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία ήταν η καλύτερη στον 
Νομό Φεχερ. 

Μετά τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ή σύνθεση των κατοίκων του χωριού 
άλλαξε. Από τους 1225 κατοίκους που ζούνε εδώ, οι 360 έχουν ελληνική 
καταγωγή. Έτσι άλλαξε η όψη του χωριού. 

Ο Δήμαρχος του χωριού Κώστας Ριζογιαννης, προσπαθεί και κάνει το πάν 
για να διατηρήσει τις καλές σχέσεις με την Πατρίδα μας. 

Το σχολείο μας έχει 120 μαθητές. Δίπλα στη διδασκαλία της Ουγγρικής 
γλώσσας 76 μαθητές περνούν μέρος και στα Ελληνικά μαθήματα. 

Από τα 76 παιδιά τα 30 είναι Ελληνόπουλα. 

Έχουμε δύο δασκάλους στα ελληνικά, μεταξύ αυτών έναν δάσκαλο, που ήρθε 
από την Ελλάδα, με βάση τη συμφωνία των δύο κρατών. 
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Το 1996 χτίστηκε στο χωριό μας Ορθόδοξη Εκκλησία με την χρηματοδότηση 
του του Έλληνα Κωνσταντίνου Δαφέρμου, που ζει στην Αυστρία. 

Ο επαναπατρισμός των κατοίκων του χωριού μας έγινε σε δύο περιόδους. 

Το 1954 έγινε το πρώτο κύμα, ύστερα από μια σχετική αμνηστία, που είχε 
δοθεί από την τότε κυβέρνηση. 
Μετά το 1975, διαδοχικά μετά την μεταπολίτευση/ δηλ. ύστερα από την 
πτώση της Χούντας / που αποκαταστάθηκαν τα δημοκρατικά δικαιώματα 
στην χώρα μας. 

Το 1996 το χωριό αδελφοποιήθηκε με τον δήμο Αγίου Δημητρίου της Αθήνας, 
συσφίγγοντας και με τον τρόπο αυτό τους δεσμούς με την μητέρα Ελλάδα. 

Κατά τα 50 χρόνια της ύπαρξης του, το χωριό δέχτηκε την επίσκεψη πολλών 
διάσημων ποιητών, καλλιτεχνών και, πολιτικών, όπως, του Γιάννη Ρίτσου, 
του Μανόλη Γλέζου, του Μίκη Θεοδωράκη, του Παναγιώτη Σγουρίδη, του 
Καρόλου Παπούλια και, πολλών άλλων, Την άνοιξη του 1998 επί σκέφθηκαν 
την κοινότητα μας, οι Πρόεδροι της Ουγγρικής και της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, κκ.Αρπαντ Γκοντς και Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. 

Το χωριό Μπελογιάννης γιόρτασε τα 50 χρόνια από την ίδρυση του στις 18 
Αυγούστου 2000,με πλούσιο αθλητικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα καθώς και 
εκθέσεις. 

Στις 18 Αυγούστου 2000 επισκέφθηκαν την κοινότητα μας Ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, η Ελληνίδα Υφυπουργός Εξωτερικών κ. 
Αγγελική Λαϊου, ο Υφυπουργός θρησκευμάτων Ουγγαρίας κ. DR. Σέμειν 
Ζολτ, ο Μητροπολίτης Αυστρίας και Έξαρχος Ουγγαρίας κ. Μιχαήλ, ο 
πρόεδρος της Συνέλευσης του νομού Φέϊρ Λάσλο Φερτού και ο πρόεδρος της 
Υπηρεσίας Εθνικών μειονοτήτων Τόσο Ντόντσεφ. Την ημέρα εορτασμού των 
Μειονοτήτων, στις 18 Δεκεμβρίου 2000, απονεμήθηκε στο χωριό 
Μπελογιάννης Βραβείο Μειονότητας. Το Βραβείο δόθηκε από τα χέρια του 
πρωθυπουργού κυρίου Ορμπαν Βίκτωρ παρουσία του προέδρου της 
Ουγγρικής Δημοκρατίας κυρίου Μαντλ Φέρεντς. Το Βραβείο μειονότητας, το 
οποίο απονέμεται σε πρόσωπα ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται και 
παίζουν πρωτεύοντα ρόλο εντός ή εκτός των συνόρων της Ουγγαρίας για 
λογαριασμό των μειονοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κουλτούρας 
των επιστημών, της οικονομίας αλλά και σε θρησκευτικά θέματα. 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 

Από τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε ο δήμος Ν. Μπελογιάννη, οι 
κάτοικοι του χωριού προσπαθούν να διατηρήσουν την Ελληνικότητα τους, τα 
ήθη και έθιμα τους. Γι’ αυτό από τα πρώτα χρόνια γιορτάζονται χωρίς διακοπή 
οι Εθνικές μας γιορτές και παραδόσεις. 

Στην προσπάθεια διατήρησης της Ελληνικότατος μας ο Δήμος. Ν. 
Μπελογιάννη οργάνωσε και δημιούργησε τα χορευτικά συγκροτήματα του 
χωριού που από ης αρχές ακόμη έπαιρναν μέρος σης εθνικές μας γιορτές με 
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διάφορα προγράμματα και χορούς τραγουδιών. 

Οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις καταξιώθηκαν τόσο από το Ουγγρικό κράτος 
όσο και από τη συνείδηση του Ουγγρικού λαού, ο οποίος συμμετείχε μάλιστα 
ενεργά όσο αυτές. Tα τοπικά συγκροτήματα μας και οι ορχήστρας ταξίδεψαν σε 
διάφορα μέρη της Ουγγαρίας, Γερμανίας και Ελλάδας αφήνοντας πίσω τους 
άριστες εντυπώσεις. 

θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι μέλη των χορευτικών μας 
συγκροτημάτων και ορχηστρών δεν είναι μόνο Έλληνες αλλά και Ούγγροι 
πολίτες καθώς και παιδιά του Δημοτικού μας Σχολείου. Στην προσπάθεια 
διατήρησης της Ελληνικότητας μας οι Ούγγροι έπαιξαν και παίζουν ακόμη 
καθοριστικό ρόλο, τον οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνούμε. 

Στις 20 Αυγούστου κάθε χρόνου, από την αρχή της ίδρυσης του χωριού μας 
έως σήμερα, γιορτάζεται η εορτή της ίδρυσης του χωριού μας (παράλληλα με 
την Ουγγρική γιορτή του Αγ. Στεφάνου). 

Σε αυτήν συγκεντρώνονται όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι του χώρου μας. 
Έλληνες και Ούγγροι, καθώς και οι επαναπατρισθέντες στην Ελλάδα (εδώ και 
πολλά χρόνια) κάτοικοι του Μπελογιάννη, οι οποίοι μεταβαίνουν εδώ 
προκειμένου να παρακολουθήσουν τα πολιτιστικά μας δρώμενα, να 
συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μας οι οποίες διαρκούν έως τα ξημερώματα με 
ζωντάνια και μεγάλο κέφι και τέλος, να παραβρεθούν όλοι μαζί στην μεγάλη 
οικογένεια του χωριού μας. 

Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν εκτός των κατοίκων και πολλές επίσημες 
προσωπικότητες από την Ουγγρική κυβέρνηση, επίσημοι προσκεκλημένοι 
από το Ελληνικό κράτος και την Ελληνική πρεσβεία της Βουδαπέστης καθώς 
και αντιπρόσωποι Ελληνικής - Ουγγρικής εκκλησίας. 

Σκοπός του Δήμου μας είναι η διατήρηση όλων των παραπάνω εκδηλώσεων 
και στο μέλλον, ώστε η Ελλάδα, οι Έλληνες και ο Ελληνισμός να καταστούν 
ένα σημαντικό κέντρο αναφοράς ανά τον κόσμο. 

Στην σημαντική αυτή προσπάθεια μας είναι καλοδεχούμενη κάθε πολιτιστική 
συμβολή από τους Δήμους της πατρίδας μας καθώς και τα κέντρα του 
απόδημου Ελληνισμού. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού χτίστηκε το 1950 - 51, όταν δηλαδή 
χτίστηκε και το χωριό και άρχισε να λειτουργεί το 51 - 52. 

Τα πρώτα χρόνια εκτός από τον υποδιευθυντή και ένα δάσκαλο, όλο το άλλο 
προσωπικό ήταν Έλληνες. 

Έως το 1960 οι Ούγγροι και οι Έλληνες μαθητές παρακολουθούσαν τα 
μαθήματα σε ξεχωριστά τμήματα, όμως ύστερα από απαίτηση των 
Ελλήνων τα τμήματα του σχολείου έγιναν μεικτά για μπορέσουν τα 
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Ελληνόπουλα να μάθουν καλύτερα την! Ουγγρική γλώσσα. 

Σήμερα η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας έγινε δυσκολότερη επειδή τα 
παιδιά πλέον προέρχονται από μεικτές οικογένειες και δεν ομιλείται τόσο 
πολύ όσο παλιότερα. 

Το σχολείο έχει 8 αίθουσες διδασκαλίας και 3 βοηθητικές (βιβλιοθήκη, 
αίθουσα Η/Υ και εργαστήριο χειροτεχνίας). Είναι ολοήμερο και στο τμήμα 
που λειτουργεί έως το απόγευμα πηγαίνουν 25 παιδιά ηλικίας 6 - 1 0  ετών, 
όπου με την επίβλεψη εκπαιδευτικού ετοιμάζουν τα μαθήματα και τις 
εργασίες της επόμενης μέρας. 

Στο προαύλιο του σχολείου υπάρχει ένα γήπεδο πολλαπλών, μπάσκετ, 
βόλεϊ, ποδοσφαίρου. 

Το σχολείο είναι 8θέσιο. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ενταγμένη και η 
διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας η οποία διδάσκεται σε κάθε τάξη 2 
ώρες επί καθημερινής βάσεως. Τα παιδιά που παρακολουθούν τα 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας είναι περίπου 70. 

Διδάσκεται και η Αγγλική ως ξένη γλώσσα. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου αποτελείται από 5 δασκάλους και 
6 καθηγητές καθώς επίσης κι από έναν Έλληνα δάσκαλο που δουλεύει 
αποσπασμένος από το Υπουργείο παιδείας της Ελλάδας και μια ομογενή 
δασκάλα. 

Κατά της απογευματινές ώρες λειτουργούν στο σχολείο και τμήματα 
δημιουργικής απασχόλησης όπου τα παιδιά παίρνουν μαθήματα 
ζωγραφικής, χειροτεχνίας κ.ά. 

Τα παιδιά παίρνουν μέρος σε διάφορες, εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Οι εθνικές εορτές και των δύο κρατών, Ελλάδος και 
Ουγγαρίας, συν εορτάζονται από κοινού απ' όλους τους μαθητές. Εκτός 
όμως από τις εθνικές εορτές τα παιδιά συμμετέχουν και σε άλλες 
εορταστικές εκδηλώσεις κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα, 
της Αποκριάς κτλ. 

Κάθε χρόνο γίνονται μαθητικοί διαγωνισμοί γνώσεων σε μορφή παιγνιδιού, 
Επίσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδία των μεγάλων τάξεων σε 
συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων τους, ζουν την εμπειρία της 
ομαδικής συμβίωσης σε διάφορες περιοχές της Ουγγαρίας. 

Από το Σεπτέμβριο του 2002 λειτουργούν στο σχολείο και τμήματα 
μουσικής και χορευτικής αγωγής. Σ' αυτά τα τμήματα παραδίδονται 
μαθήματα πιάνου, κιθάρας, ακορντεόν, μοντέρνων και παραδοσιακών 
χορών και τα παρακολουθούν 35 παιδιά. 

Είναι μεγάλη μας χαρά το γεγονός ότι τα παιδιά γεμίζουν τον ελεύθερο 
χρόνο τους τόσο δημιουργικά. 

Επίσης ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του σχολείου μας είναι το 
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γεγονός ότι διδάσκεται η Ελληνική γλώσσα όχι ως ξένη αλλά ως μητρική 
γλώσσα. Καλλιεργείται έτσι η αγάπη προς την γενέτειρα χώρα. 

Επίσης προσπαθούμε να έχουμε καλή συνεργασία και με τις Ελληνικές 
μειονοτικές οργανώσεις αλλά και με την Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσω συναντήσεων 
όπως η σημερινή. 
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