
Vantara Gyula, országgyűlési képviselő, az 1. számú választókerület elnöke

Országgyűlési BeszámolóOrszággyűlési Beszámoló

VII. évfolyam 1. szám 
2017. május

Kiszámítható a magyar családok támogatása
Nyugodt szívvel kije-

lenthetjük, hogy május a 
családok hónapja. Pünkösd 
hava Anyák napjával indul 
és a Gyermeknappal zárul, 
közte, május 15-én ünne-
peljük a Családok nemzet-
közi napját. Ezért érdemes 
kiemelt figyelmet fordítani 
a legfontosabb társadalmi 
csoportra. Mint ismert, a 
magyar kormány a népes-
ségcsökkenést nem beván-
dorlással, hanem célzott 
családtámogatási eszkö-
zökkel kívánja orvosolni. 
Valljuk: erős családokon 

keresztül tudjuk megerő-
síteni Magyarországot, a 
magyar nemzetet.

Az Önök bizalmának 
köszönhetően kormány-
ra kerülő FIDESZ-KDNP 
2010-ben felismerte, hogy 
tenni kell annak érde-
kében, hogy saját erőből 
újuljon meg a népesség. 
Magyarország minta le-
het Európa számára, hogy 
nem csak a bevándorlással 
lehet a demográfiai krízist 
orvosolni. Ezt támasztja 
alá, hogy 35 éve fogy a ma-
gyar népesség, azonban a

tavalyi év mutatói bizako-
dásra adnak okot. A kor-
mány évről-évre emelte 
a családok támogatásá-
ra szánt összeget, ennek 
eredményeképp a magyar 
családok hosszú távon és 
kiszámíthatóan építhetnek 
a különböző támogatási 
formákra. Ma már ismer-
tek a jövő évi tervek, 2018-
ban 1900 milliárd forint jut 
a családok támogatására, 
ez 2010-hez képest majd-
nem kétszer akkora összeg, 
2017-hez képest pedig hét-
százalékos emelkedés.

A két évvel ezelőtt 
meghirdetett és azóta fo-
lyamatosan bővített ott-
honteremtési programra 
2018-ban 226 milliárd fo-
rint jut, az ingyenes gyer-
mekétkeztetésre 80 mil-
liárd forintot szánunk, és 
2018-tól már az első kilenc 

évfolyamban ingyen kap-
ják a gyerekek a tanköny-
veket. 

Az elmúlt két évhez ha-
sonlóan jövőre tovább nő a 
kétgyerekesek családi adó-
kedvezménye, így havonta 
már 35 ezer forint marad 
ezeknél a családoknál.

Összegezve: a családba-
rát költségvetéssel a kor-
mány azt kívánja üzenni, 
hogy Magyarországon ér-
demes gyermeket vállalni, 
nevelni.

A családok erősítését, a 
családi kassza óvását szol-
gálja az az intézkedés is, 
mely szerint a kormány in-
gyenessé teszi az első nyelv-
vizsga megszerzését a jövő 
év elejétől a 35 évesnél fiata-
labbak számára, ezzel is se-
gíteni szeretnénk a fiatalok 
munkaerőpiaci versenyké-
pességét. Kutatások szerint 
ugyan az elmúlt években 

emelkedett azoknak a 15-
29 éves fiataloknak a szá-
ma, akik azt állítják maguk-
ról, hogy beszélnek idegen 
nyelvet, ám a nyelvvizs-
gával rendelkezők aránya 
stagnál. Az elmúlt években 
végzett felmérések szerint e 
korosztály tagjainak csupán 
31 százaléka rendelkezik 
nyelvvizsga-bizonyítvány-
nyal. A kormányzat ezért 

Jövőre jön az ingyenes KRESZ- és nyelvvizsga
döntött az első nyelvvizsga 
ingyenességéről, legyen ez 
akár közép-, akár felsőfokú.

Ugyanakkor követel-
mény az írásbeli és a szó-
beli vizsga együttes meglé-
te. A térítés összege pedig 
megegyezik az emelt szin-
tű érettségi megszerzésé-
hez szükséges nyelvvizsga 
díjával, vagyis 34 500 fo-
rint A térítés utófinanszí-

rozással történik majd, a 
sikeres vizsgát követően az 
Új Nemzedék Központnál 
lehet majd kérni a vizsga-
díj kifizetését.

A tervek szerint a 
KRESZ-vizsgát is ingye-
nessé teszi a kormány a 
diákok számára. Jelenleg 
a vizsga díja 4600 forint, a 
tanfolyamon való részvé-
tel pedig 20-30 ezer forint 
között mozog az autósis-
kolákban.



Nagy örömömre ismét együtt verselhettem a Jókai Színház 
24 órás versfolyamán az Esély Pedagógiai Központ ügye-
sebbnél-ügyesebb diákjaival.

Büszkék lehetünk, hogy hibátlanul és folyamatosan műkö-
dik az ország legmodernebb hulladéklerakója Békéscsaba 
határában.

A Legendák Földje Közhasznú Alapítvány „Tudással a jö-
vőért a legendák földjén” című pályázata támogatásban 
részesült, így fórumok segítségével a tanyasi gazdálkodók-
nak kívánnak olyan tudást átadni, melynek segítségével a 
gazdálkodásukat hatékonyabbá tudják tenni, a piacképes 
és magasan feldolgozott termékek felé el tudnak mozdul-
ni és piacképesebb termékeket tudnak előállítani. Az első  
fórumot Kondoroson, a Tájházban tartották.

A Békés Megyei Önkormányzat közgyűlése 16 egyhangú 
szavazattal fogadta el a Békés megyét érintő, kiemelt jelen-
tőségű beruházásokról szóló beszámolót.
Fotó: Zentai Péter

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Thaiföldről érke-
zett cserediákjainak, kísérőiknek, az iskola igazgatójának, 
Köveskúti Péternek és a békéscsabai evangélikus egyház 
igazgató lelkészének, Kutyej Pálnak tárlatvezetésen mutat-
tam be  a Parlamentet.

A Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányza-
ta ünnepélyes keretek között adta át a település lakóinak 
a közös összefogás által létrehozott helytörténeti-néprajzi 
gyűjteményt és közösségi teret.

Ez történt...



A negyedik Újkígyósi Kolbászgyúró Fesztiválon, csak úgy, 
mint Békéscsabán, egy csapatot alkotott Békés megy 1. szá-
mú választókerülete. A végeredmény most is fenséges lett.

A legutóbbi választókerületi találkozón elsősorban a TOP-
os pályázatokról egyeztettünk. Aktualitásokat, időpontokat 
és megoldandó feladatokat is átbeszéltünk a tíz település 
polgármesterével.

Kétsoprony polgármestere több mint 20 éve irányítja 
lekiismeretesen települését. Az emléktábla igazi meglepe-
tés volt Völgyi Sándornak, akinek ezúton is jó egészséget 
és sok sikert kívánunk!

Békéscsabára látogatott Wittner Mária ‘56-os forradalmár, aki 
meglátogatta Fekete Pál, valamint Vánsza Pál és a Békés Megyei 
POFOSZ 1956-os gyűjteményét. Wittner Mária városunkban 
rendhagyó történelemórát is tartott a Széchenyi István Két Ta-
nítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskolában.

Megnyílt Újkígyós legújabb közösségi tere, a Park Étterem 
és Kávézó. Az étterem megnyitója az Újkígyósi Fiatalokért 
Közhasznú Egyesület nyitóprogramja volt, mely a Társa-
dalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 
című pályázattal valósult meg. A szalagot Schríffert Béla 
ügyvezetővel és Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármeste-
rével vágtam át.

A Csabai Jövőért Egyesület „Nem csak a húszéveseké a világ 
címmel tartott előadást Békéscsabán, Gerendáson, Kondo-
roson és Újkígyóson „Nem csak a fiataloké az internet” és 
„Személy és vagyonvédelem napjainkban” címmel.

Ez történt...



Térségünk értékei

Rovatunkban olyan atyánkfiákat, olyan helyi kincseket mutatunk be, akikre, 
amelyekre méltán lehet büszke térségünk valamennyi polgára. Minden település-
nek vannak olyan erényei, amelyet sok esetben még a helyiek sem ismernek, ezért 
érezzük fontosnak, hogy közkinccsé tegyük és megismertessük térségünk értékeit. 
Mai történetünk főszereplői azok a békéscsabai hölgyek, akik április végén zsinór-
ban negyedik alkalommal lettek magyar bajnokok.

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület

Kövesse híreinket a
Facebookon és a

www.vantara.hu-n!

A Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület 2000. augusz-
tus 17-én alakult meg. A Bé-
késcsabán akkor megszűnő, 
évekig az élvonalban játszó 
Békéscsabai Főiskolai DSE 
után, egy maroknyi lelkes 
szimpatizáns alapította meg 
az egyesületet. Az első évek 
az életben maradás jegyében 
teltek el, a klub újraépítése és 
az utánpótlás újraépítése kez-
dődött meg ekkor.

A következő fordulópont 
2010., ekkor a csapat új el-
nökséggel és Baran Ádám 
személyében új elnökkel 
vágott neki a következő idő-
szaknak. A történet innentől 
közismert. Csabai szív, stra-
tégiaalkotás, tudatos építke-
zés és a sikerek megérkeztek. 
2014 óta letaszíthatatlanok a 
trónról a békéscsabai király-

lányok, továbbá a nemzetkö-
zi sikerek révén egyre több 
helyen megismerték Európá-
ban Békéscsaba nevét.

Idén április 24-én este a 
Linamar-Békéscsaba meg-
védte bajnoki címét a női 
röplabda NB I-ben, miután 
hazai pályán 3:0-ra legyőzte a 
Vasas Óbudát.  A csabaiak 3–
0-s összesítéssel nyerték meg 
a finálé mérkőzéssorozatát. A 
Magyar Kupában és a Közép-
európai Ligában is diadal-
maskodó, a CEV-kupában 
a negyeddöntőig menetelő 
csapat története legsikeresebb 
szezonját produkálta – a baj-
nokságot, valamint a kupát is 
veretlenül nyerte meg.

Végezetül álljon itt az a 
tabella, mely az elmúlt tíz év 
bajnokait mutatja, és amelyre 
olyan jó ránézni:

2007
Betonút-NRK Nyíregyháza

2008
Vasas SC-Opus Via-Óbuda

2009
BSE-FCSM

2010
Vasas-Duna Autó-Óbuda

2011
BSE-FCSM

2012
Vasas-Óbuda-Hofeka

2013
Vasas-Óbuda

2014-2015-2016-2017
Linamar-Békéscsabai RSE

Térségünk valamennyi 
lakosa nevében gratulálok 
és köszönjük a szép eredmé-
nyeket!

IRODÁNK CÍME:
Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet 4. ajtó

E-mail cím: vantara.gyula@fidesz.hu; 
web: www.vantara.hu

Folytatódik az 
áfacsökkentés

Jövőre is folytatódik az 
élelmiszerek 2014-ben 
kezdődött áfa-csökken-
tése, így jövő januártól 
a fogyasztási hal áfája 

27-ről 5 százalékra 
mérséklődik, emellett 
csökken a tojás és az 

éttermi fogyasztás áfája 
is, ha az Országgyűlés 
elfogadja június köze-
pén a jövő évi költség-

vetés tervezetét.

73 milliárdból
fejlődhet

Békés megye
Több mint 73 milliárd 
forintnyi európai uniós 

forrás érkezik Békés 
megyébe a Terület- és 

Településfejlesztési 
Operatív Program 
(TOP) keretéből a 

2014-2020-as uniós 
költségvetési idő-

szakban. A települési 
önkormányzatok 

legfontosabb fejlesztési 
forrása a TOP. Nagyon 

fontos megjegyezni, 
hogy minden pályázat 
100 százalékos támo-
gatással bír, tehát nem 
igényel önrészt, vagyis 
azok az önkormányzat-
ok is elérhették ezeket 
a pályázatokat, ame-

lyeknek a költségvetése 
nem engedi meg, hogy 
önrésszel csatlakozza-

nak egy projekthez. 

Fotó: Imre György
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