
 1 

Tárgy: Jantyik Mátyás festőművész és Gulyás 

György karnagy mellszobrának felállítása 

Sorszám: IV/13 

Előkészítette: Sápi András 

Intézményi referens 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

Bizottság: 

 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. december 12-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2014-ben a Város Jantyik Mátyás festőművész születésének 150. évfordulójára készül: 

1864-ben született Jantyik Mátyás festőművész, a város köztiszteletben álló polgára, akinek 

emlékét a róla elnevezett múzeum is őrzi. Az évfordulót a művészhez méltó módon kívánjuk 

megünnepelni, aminek keretében mellszobrát a Ligetben szeretnénk elhelyezni. 

Id. Vámos László, a Békési Városvédő és Szépítő Egyesület tiszteletbeli elnöke javaslatot 

terjesztett elő (amit az egyesület és a Békési Zenebarátok Egyesülete is támogatott) az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésére, melyben a tarhosi ingatlanok eladásából 

befolyt összeg terhére Gulyás György szobrának felállítását kezdeményezi. Az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság 2013. októberi ülésén tárgyalta a javaslatot és 129/2013. (X.28.) 

sz. határozatával támogatta azt. Az összefüggés nyilvánvaló az Énekiskola alapítója és az 

egykori intézmény értékesítése között, és a kezdeményezés tiszteletre méltó és a múlt 

értékeinek megőrzését, továbbélésének tárgyi kifejezését jól szolgálja. A kezdeményezéssel 

egyetértve annak megvalósítását azonban nem az Énekiskola eladásához szeretnénk 

kapcsolni, hanem a vevő által vállalt pavilon-felújítás befejezéséhez. A Város az adásvételi 

szerződésben tudatosan törekedett a tarhosi Zenepavilon megőrzésére, amit a vevő is 

méltányolt. Úgy gondoljuk, e közös értékőrző szándék megvalósulása fejezné ki legjobban a 

tarhosi Énekiskola és alapítója, Gulyás György iránti tiszteletünket, s lenne méltó az ünnepelt 

személyéhez is. A vevőt arra próbáljuk inspirálni, hogy vállalását 2016. első félévének végéig 

teljesítse, s így a pavilon-felújítás Gulyás György születésének 100. évfordulóján, az ő 

emlékének tisztelgő Békés-tarhosi Zenei Napok idején kerülne átadásra, amikor az alapító 

emlékének Békés Város Gulyás György szobrával tiszteleghetne. Gulyás György szobrának 

elkészítésével maximálisan egyetértve is úgy gondoljuk, hogy a sorrendet az évfordulók 

sorrendjéhez kell igazítani, ezért kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése fejlesztési pénzeszközei 

terhére elkészítteti Jantyik Mátyás festőművész mellszobrát. 
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2. Kötelezettséget vállal Gulyás György mellszobrának 2016. I. félévében történő 

elkészíttetésére, az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, valamint pályázati 

források bevonásának terhére.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. december 6. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 


