
Békés Város Képviselő-testülete 92/2012 (III.29.) számú 
határozattal „Békés Város Díszpolgára” címet adományoz 

CSUTA GYÖRGYNEK. 
 

CSUTA GYÖRGY  
 
Csuta György 1952. április 7-én született Békésen. Tanulmányait Békésen, majd Szegeden, a 
Tömörkényi Művészeti Gimnáziumban végezte, mestere Lóránt János. Tagja a Magyar 
Köztársaság Művészeti Alap festőtagozatának. 1970-től rendszeres kiállító, a Békési Alkotók 
Klubjának vezetője. 1975-től 1988-ig a Békési Alkotótábor szervezője. 
    Nyomdaüzemben grafikusként dolgozott, és jó 10 évig vezette azt. Munkásságának 
fontos része a grafika, az akvarell és az olajfestészet, de szívesen kísérletezik a technikák 
átstrukturálásával. Több művészeti csoport tagja. 
    1993-ban létrehozta barátaival a Békés Művészetéért Alapítványt és a Csuta 
Nemzetközi Művésztelepet, ennek szervezője és művészeti vezetője lett, ahol az elmúlt közel 
20 év alatt több mint 20 ország mintegy 200 művésze fordult meg.  
   1994-ben megszervezte és évekig vezette a gyomaendrődi Bethlen Alapítvány 
művésztáborát. Alapító tagja a hajósi, valamint a Ludvig nagykanizsai művésztelepének, 
továbbá a Trofaiach (Ausztria) St. Anton (Ausztria), Reinosa (Spanyolország) és Biela 
(Olaszország) művésztelepének, és rendszeres meghívottja a Klagenfurti Caritas 
alkotóhétnek.  
    Fontosabb csoportos kiállításai: Békési Tárlatok, Békési Múzeum, Alföldi Tárlatok 
Békéscsaba, Munkácsy Múzeum, Országos Akvarellbiennálék, Eger: Országos Rajbiennálék, 
Salgótarján, Szegedi Táblakép - festészeti Biennálék, Szolnoki Triennálé, Hatvani Portré - 
tájkép Biennálék, Mezőgazdasági Múzeum (Budapest), Hadtörténeti Múzeum (Budapest), 
Közlekedési Múzeum (Budapest), Őszi Tárlatok, Hódmezővásárhely, Ecce Homo, 
Kecskemét, Hotel Hilton, Atryum Hayett (Budapes). 
    Alkotásai megtalálhatóak magán- és közgyűjteményekben, közintézményekben 
(Békési Múzeum, Polgármesteri Hivatal, Zeneiskola, Kulturális Központ, Mendan Hotel 
Zalakaros, Római Katolikus Templom Békés, Bulgária, Kína, Németország, Olaszország, 
Ausztria, USA, Dánia, Spanyolország, Svájc, Luxemburgi Nagyhercegség, stb.). 
 Festményei jótékony adakozás értékévé is kerülnek évről-évre a KÉSZ Bálon.  
    1986-ban Művelődési Miniszteri kitüntetést kapott, majd 1997-ben szülővárosa, Békés 
tüntette ki „Békés Városért” díjjal. 
    Az 1998-ban Budapesten megalakult Magyar Művész Alapítvány kurátora, mint 
egyetlen vidéki tag. A Békéstáji Művészeti Társaság alelnöke. 2005-től a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületének választmányi tagja. 
    Idén különleges jubileumi kiállítása tekinthető meg a Békési Galériában. A 60 év 60 
kép című rendezvény sokáig emlékezetes marad, hisz április 7 –én, a békési festőművész 
hatvanadik születésnapján került a nagyközönség elé az a válogatás, amely átöleli teljes eddigi 
pályáját.  
    Így írnak Csuta Györgyről, a művészről: Festészete szimbolikus jellegű. Kedveli a 
bibliai témákat. Látványvilágának megfogalmazásánál a valóság és a képzelet határán 
mozogva a szépséget, a békét és a festői humort akarja közvetíteni. Egyszerre harmonikusak, 
már-már szemet gyönyörködtetőek, ám feszültségektől is terhesek ezek a munkák. 
Nyilvánvalóan fejezik ki, korunk magától nehezen értetődő, ezredvégi hangulatát.  
    Ars poeticája: "Amikor festek, vagy rajzolok, beszélek - csak kicsit másképp, ezért, 
hogy megértsd fanyar hangomat, - nyitott szívvel láss!"  
                 
 CSUTA GYÖRGY hosszú évtizedeken át végzett kiemelkedő művészeti 
tevékenységéért „Békés Város Díszpolgára” címben részesül.  
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határozattal „Békés Városért” kitüntetést adományoz 
BAGOLY LÁSZLÓNAK.  

 
BAGOLY LÁSZLÓ 

 
 Bagoly László 1966-ban született Berettyóújfaluban. Általános iskolai és középiskolai 
tanulmányait követően Debrecenben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett kürt 
tanári diplomát 1987-ben. Már főiskolai éveiben is gyakornokként a békési zeneiskolába 
került, a diploma megszerzése után pedig fúvós tanár és a fúvós tanszék vezetője lett Békésen.  
 
 Oktatói, nevelői munkáját nagy lelkesedéssel kezdte, amelynek eredményeképpen már 
az első években – és azóta is – számos megyei és országos valamint nemzetközi versenyen 
értek el dobogós helyezést növendékei. 1995-ben 2. díjat, 2004-ben 1. díjat érdemeltek 
Kisújszálláson az Országos Zeneiskolai Kürtversenyen. 2003-ban szintén 1. díjjal 
büszkélkedhettek a Békés-tarhosi Zenei Napok keretében megrendezett Nemzetközi 
Kürtversenyen. Számos megyei rézfúvós verseny kiemelt első helyezettjei lettek.  
 
 Tanítványai közül többen a zenei pályáját választották élethivatásul, zenélnek az 
ország több zenekarában, tanítanak zeneiskolában úgy, mint Csökmei Margit trombitaművész 
Svédországban, Bereczki Gábor kürttanár a békéscsabai Zeneművészeti Szakközépiskolában.  
 
 Immár 20 éve vezetésével szerveződött újjá városunk ifjúsági fúvószenekara, akikkel 
azóta is komoly szakmai sikereket ér el hazánkban és külföldön egyaránt.  
 
 Bagoly László különleges kihívásnak érzi ezt a feladatot ma is, hiszen nemcsak 
szakmailag, zeneművészetileg nagy lehetőség, hanem emberformáló, közösségteremtő 
alkalom is számára. A zenekar létszáma évről-évre növekszik, jelenleg 40-45 állandó tagja 
van, kiemelt eseményeken eléri a 60 főt is. A Zenekar folyamatosan részt vesz a város állami, 
társadalmi  és kulturális eseményein.    
 
 4 éve az Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója Békésen, és 3 éve a Békés-tarhosi 
Zenei Napok művészeti vezetője. Munkáját az igényesség, a közérthetőség és a változatosság 
jellemzi.  
 
 25 éve szólamvezetője a Príma-díjjal kitüntetett Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekarnak. Évekig tagja volt a Békéscsabai Kamarazenekarnak.  
 
 Húsz éve tanít zenét Vésztőn, ahol részt vesz a városi zenei életében.  
 Tagja a Békés Megyei Kürt Kvartettnek. 
 Áldozatos és lellkiismeretes munkája során többször elnyerte a „Legjobb felkészítő 
tanár-díjat”, 2010-ben pedig „Nefelejcs díjban” részesült.  
 
BAGOLY LÁSZLÓ igazgató-karnagy Békés város oktatási, nevelési, művészeti 
tevékenységében végzett több mint 25 éves kiemelkedő munkásságáért „Békés 
Városért” kitüntetésben részesül. 
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határozattal „Békés Városért” kitüntetést adományoz 
FARKAS LÁSZLÓNÉNAK. 

 
FARKAS LÁSZLÓNÉ 

 
 Farkas Lászlóné 1953-ban született Békésen. Édesanyja pedagógus volt, édesapja 
orvosnak tanult, de osztályidegenként nem gyakorolhatta hivatását. Iskoláit Békésen végezte, 
édesanyja által már gyermekként megérintette a pedagógusi szakma.  
 
 Az érettségit követően két évig Muronyban tanított képesítés nélkül. 1976-ban kapta 
meg diplomáját magyar-történelem szakon, Szegeden.  
 
 A pedagógusi pálya szinte minden területén tevékenykedett. Volt osztályfőnök, 
munkaközösség-vezető, pályaválasztási felelős, alsós igazgatóhelyettes. Szaktanárként kellő 
figyelmet fordított a tehetséggondozásra, versenyeztetésre és a felzárkóztatásra. A felső 
tagozaton elsőként alkalmazta a Zsolnai-módszert a magyartanításban.  
 
 Színvonalas szakmai munkája elismeréseként 1983-ban Miniszteri Dicséretben 
részesült.  
 
 1998-tól kinevezett igazgatóként irányította a Békés Városi Eötvös József Általános 
Iskolát, az egykori 1. Számú Általános Iskolát. Ebben az évben szerezte közoktatás vezető 
diplomáját.  
 
 Innovatív személyiségként élen járt minden szakmai megújulást eredményező 
vállalkozásban. Több hazai és uniós pályázat támogatója, projektmenedzsere és 
megvalósítója. Ezek eredményeként többek között Békés város iskolái közül elsőként az 
Eötvös József Általánosban került bevezetésre a kompetencia alapú oktatás és annak 
módszertana. Tevékenysége színvonalát emeli az is, hogy ebben az intézményben – a Szegedi 
Tudományegyetem partneriskolájaként – volt a legmagasabb a halmozottan hátrányos 
helyzetű illetve roma tanulók aránya.  
 
 Megszervezte a Körösmenti Iskolaszövetséget. Több távoli településről érkeztek 
tantestületek bemutató órákra, tapasztalatcserére.  
 
 2007-től az újonnan létrehozott Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társulás vezetésével 
bízta meg Békés Város Önkormányzata. Mindemellett aktív szereplője volt a város Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottságának és a Pedagógusok Szakszervezete Intézményvezetői 
Tagozatának.  
 
 2011-ben pedagógusi életpályájának lezárásaként nyugdíjba vonult. Ma is azt vallja, 
hogy a tisztes munka, a tudás és a műveltség érték.  
  
 FARKAS LÁSZLÓNÉ Békés város oktatási területén végzett kiemelkedő 
szakmai munkájáért „Békés Városért” kitüntetésben részesül.  
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CZINANÓ JÓZSEFNEK. 
 

CZINANÓ JÓZSEF 
 
 Czinanó József 1977-ben született Békésen. 1995-ben géplakatosként végzett a 636. 
sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. 1995-től folyamatosan különböző közmunka 
programokban dolgozik, a közmunkásokat irányító és szervező tevékenységével a város 
főterén és területén a közterület szebbé tételéért és fenntartásáért dolgozik. Feleségével három 
gyermeket nevelnek.  
 
 Példamutató magatartásával, szorgalmas munkájával és kiváló szervezőkészségével 
jelentősen hozzájárult a főtér rendezettségéhez, tisztaságához. A közmunkások révén a 
Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen 2010-ben a Magyar Önkormányzati 
Főkertészek Díszkertészek Kertépítők és Parkfenntartók Szövetségének különdíját kapta 
Békés, 2011-ben az ország egyik legrangosabb elismerését, az Arany Rózsa Díjat nyert el a 
város.  
 

CZINANÓ JÓZSEF közel két évtizedes felelősségteljes, áldozatos, a köz javát 
szolgáló munkájáért, Békés város köztisztaságáért és közterületének szebbé 
tételéért végzett példamutató tevékenységéért „Békés Városért” kitüntetésben 
részesül.    
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BÉKÉS VÁROSI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKARNAK. 

 
BÉKÉS VÁROSI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 

 
 A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar 44 éve alakult. A zenekar Bagoly László 
karmester vezetésével szerveződött újjá 1992-ben, így idén ünnepli 20. évfordulóját. Tagjait 
az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, diákjai és volt növendékei alkotják, Békés város 
lakosságának zenélnek, és azért, hogy a város hírneve messze szálljon. Teszik mindezt 
önként, szabadidejüket nem sajnálva.  
 
 Az együttes kiemelt célja a hangszeren tanuló gyerekek közösségének kialakítása, 
amely keretén belül a növendékek látványos formában tudják kamatoztatni színvonalas, 
értéket képviselő tudásukat, miközben sikerélményhez jutnak. A zenekar a fúvószene 
szélesebb körben történő megismertetésén fáradozik, így testvérkapcsolatot ápol több 
nemzetközi és hazai zenekarral.  
 
 A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar nívós zenéjével több mint 20 éve rendszeres 
fellépője Békés város rendezvényeinek. Változatos repertoárjukkal felcsendülnek a 
hallgatóság előtt a klasszikus zene mellett polkák, indulók, latin táncok, operettek, filmzenék 
és más ismert népszerű dallamok. 
 
 Felejthetetlen élmény minden évben az Újévi Koncert, ahol Békés város lakosságát 
köszöntik teljes estés programjukkal. Állandó fellépői a Békés-tarhosi Zenei Napok és a 
Madzagfalvi Napok rendezvénysorozatának.  
 
 Rendszeres fellépők a Berettyóújfalui Fúvószenekari Találkozón, a Fonyódi Nyár 
rendezvénysorozatán. 2004-ben Békéscsabán, a ZENIT-en a „Legritmikusabban játszó 
fúvószenekar” díjat, egy másik alkalommal pedig a „Szórakoztató és show műsor” díjat 
vehették át. Abonyban 2003-ban a zsűri „Fesztivál Díjjal” jutalmazta a zenekart. Számos 
nagydíj és szakmai különdíj birtokosai, és az országhatáron kívül is egyre több sikert érnek el.  
 
A BÉKÉS VÁROSI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR a Békés város kulturális és 
művészeti értékeinek gyarapításáért végzett közel fél évszázados 
tevékenységéért, a zenekar újjászervezésének 20. évfordulója alkalmából a 
„Civilek a Városért” kitüntetésben részesül.  
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határozattal „Az Év Békési Sportolója” címet adományoz 

VÁRADI TAMÁS ökölvívónak. 
 

 VÁRADI TAMÁS 
 

• Ifjúsági versenyző (17-18 éves korosztály) 75kg-os súlycsoport. 
• Eredményeit a 2011-es esztendőben a Junior kategóriában érte el. 
• A Héraklész tehetséggondozó program tagja. 
• A korosztályos válogatott tagja, és meghatározó alakja ökölvívó 

korosztályának. 
• A 2011-es Junior korosztályos Európa Bajnokság résztvevője (10. 

helyezett). 
• Többszörös korosztályos országos bajnok. 
• 2011-es Junior Országos Bajnokság 3. helyezettje. 
• 2011-ben a magyar válogatott színeiben a Szerbiában zajló Aranykesztyű 

Bajnokság 3. helyezettje. 
• 2011-ben a Szlovák Nagydíj győztese. 
• Több országos szintű és nemzetközi verseny dobogós helyezettje. 
• Fejlődése töretlen, hiszen szorgalmának köszönhetően évről évre egyre 

kimagaslóbb eredményeket ér el.  
 
 
VÁRADI TAMÁS a 2011. évben hazánkban és nemzetközi szinten elért 
kimagasló sportteljesítményéért „Az Év Békési Sportolója” címben részesül.  
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határozattal „Az Év Békési Sportolója” címet adományoz 

SEBESTYÉN PÉTER asztaliteniszezőnek. 
 

 SEBESTYÉN PÉTER 
 
Újonc és serdülő korosztályban többszörös országos bajnok, válogatott játékos. 
Jelenleg magyar felnőtt válogatott kerettag. A békési EXTRA LIGÁS csapatnak 
első számú játékosa. 2011 őszén a felnőtt PROFI EXTRA LIGÁBAN 30 
mérkőzésből 23 mérkőzést nyert, teljesítménye 77 százalékos, valamint férfi 
párosban Pagonyi Róberttel 80 százalékos volt. Játéktudásával nagyban 
hozzájárult, hogy a békési csapat 2. helyen végzett az ősz folyamán.  
 
 
SEBESTYÉN PÉTER a 2011. évben elért kimagasló sportteljesítményéért „Az 
Év Békési Sportolója” címben részesül.  
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határozattal „Az Év Békési Sportolója” címet adományoz 

KISS ZOLTÁN kajakozónak. 
 

 KISS ZOLTÁN 
 
Edzésmunkája, hozzáállása nem csak az edzéseken, de azon kívül is 
példamutató. Tanulmányi eredményei is kiválóak. Edzője, Dobi István és tanárai 
is elismerően nyilatkoznak róla. Az elmúlt évek eredményei jól mutatják, hogy 
kitartó, alázatos munkával hogy lehet évről évre fejlődni, jobb eredményeket 
elérni. Az elmúlt évek legkiemelkedőbb eredményei: 

• 2008-ban Magyar Bajnokságon MK-2 5000m-en 5. helyezett, 4x500m-es 
váltó tagjaként 5. helyezett, Országos Diákolimpián MK-2 2000m-en 7. 
helyezett. 

• 2009-ben Országos Diákolimpián MK-2 2000m-en 7. helyezett, Magyar 
Bajnokságon MK-2 2000m-en 7. helyezett, MK-1 4x500m-es váltó 
tagjaként 5. helyezett. 

• 2010-ben Magyar Bajnokságon K-2 4000 m-en 3. helyezett, K-2 10000 
m-en 2. helyezett, Országos Diákolimpián K-2 2000m-en 4. helyezett. 
 

2011-ben a régiós, területi versenyeken elért számtalan dobogó helyezés 
mellett a legkiemelkedőbb eredményei: 

• Maraton Magyar Bajnokságon K-1 férfi kölyök 10 km-en magyar 
bajnok. 

• Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokságon K-1 férfi Kölyök 
3x200m-es váltó tagjaként szintén magyar bajnok. 

• Országos Diákolimpián K-1 férfi Kölyök 2000m A döntőben 5. 
helyezett. 

• Serdülő Keretfeltöltőn K-1 Férfi Kölyök 1000m-en 3. helyezett. 
 
 
KISS ZOLTÁN a 2011. évben elért kimagasló sportteljesítményéért „Az Év 
Békési Sportolója” címben részesül.  
 


