Békés Város Képviselő-testülete 126/2010. (III. 25.) számú határozattal
Békés Városért kitüntetést adományoz
Balla Illésné tanárnőnek!

BALLA ILLÉSNÉ

Balla

Illésné

Békésen

született,

általános

és

középiskolai

tanulmányait is itt végezte. Főiskolai tanulmányait Szegeden, a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola testnevelés-biológia tanári szakán
végezte, diplomáját 1970-ben szerezte.

Tarhoson kezdett el dolgozni, majd visszakerült Békésre, a Dr. Hepp
Ferenc Általános Iskolában tanított. 1994-ben a református egyház
visszakapta általános iskoláját, és az intézetvezető lelkész felkérésére
kezdett el tanítani az egyházi iskolában.

Az elhivatottság, a munka és a gyermekek iránti szeretetét bizonyítja,
hogy nyugdíjba vonulása után is fáradhatatlanul dolgozik.

Jó szakemberként hamar felismeri a gyermekekben szunnyadó
tehetséget, és fáradtságot nem ismerve foglalkozik velük. Tanítványait
az egészséges életmód, a mozgás a sport szeretetére neveli. Az
évtizedek folyamán nagyon sok sportsikert tudhat magáénak, melyhez
a kitartás, küzdeni tudás elengedhetetlen, s ehhez szerető szigorral
juttatta el a gyermekeket céljaik eléréséhez.

Egyik

kezdeményezője

volt

a

síoktatás

és

sí

táborozás

meghonosításának a városban. Aktív közreműködője volt a 80-as
években a testnevelési tagozat megszervezésének, ezzel hozzájárult és
a mai napig hozzájárul a tehetséges tanulók fejlesztéséhez és a sport
utánpótlás képzéshez.
Évtizedekig volt tagja a megyei diáksport bizottságnak és több mint
20 évig vezette a városi diáksport bizottságot.

Iskolai tevékenysége mellett a városi sportversenyek, atlétikai
rendezvények aktív kezdeményezője, szervezője. A városi diák
sportbizottság elnöke. Szakmai tapasztalata,

tudása,

tekintélye

nélkülözhetetlen.

Balla Illésné neve összeforr az atlétikával, a sporttal, a pedagógiával,
az emberséggel. Volt tanítványai, az iskola diákjai szívesen
visszajárnak hozzá, s gyermekeiket is jó szívvel bízzák rá.

Balla Illésné Tanárnő Békés város oktatásában és sportéletében
kifejtett kimagasló tevékenységéért veszi át a Békés Városért
kitüntető címet.

Békés Város Képviselő-testülete 121/2010. (III. 25.) számú határozattal
Békés Városért kitüntetést adományoz
Dr. Csiby Miklós szülész-nőgyógyász főorvos Úrnak !

DR. CSIBY MIKLÓS

Dr. Csiby Miklós 1969-ben diplomázott a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen, ezt követően Gyulán, a megyei kórházban dolgozott.
1974. novemberében szülészet-nőgyógyászatból szakvizsgát tett, majd
1975. februárjától Békésen, a Szülőotthonban szülész szakorvosi
kinevezést kapott.
1995-ig, a Szülőotthon megszűnéséig az otthon vezető főorvosa volt.
Folyamatosan részt vett a mozgó szakorvosi ellátásban. A szülőotthon
megszűnését követően a nőgyógyászati járó-beteg szakellátás korszerű
ambuláns formájának megvalósítását, valamint a terhes nőgyógyászati
szakrendelés megszervezését nagy szakértelemmel és elhivatottsággal
végezte.

Szakmai tevékenységéből kiemelendő az egészségügyi felvilágosító
munkája, 35 éves munkájával mindig a békési betegek magas szintű
ellátására törekedett.

Több évtizedes közéleti tevékenysége során meghatározó a Máltai
Szeretet Szolgálat városi és megyei munkájában, Békés város és
Gyergyószentmiklós testvérvárosi kapcsolatának megvalósításában, a
Városvédő,

Szépítő

Egyesület

munkájában

való

fáradhatatlan

tevékenysége valamint a Fürdő Alapítvány Kuratóriumi elnökeként
kifejtett munkája.

Mindezeken túl a rendszerváltást követően 4 évig a Megyei
Közgyűlés tagja, 8 évig Békés Város Képviselő-testületének tagja,
jelenleg az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja.

A városban eltöltött munkássága ideje alatt szakmai hozzáértésével
kivívta

betegei elismerését

és

tiszteletét,

orvosi

munkájával

hozzájárult a város egészségügyi ellátásának javulásához.

Az egészségügyben kiemelkedő munkája tiszteletéül Dr. Csiby
Miklós Úr Békés Városért kitüntetésben részesül.

Békés Város Képviselő-testülete 124/2010. (III. 25.) számú határozattal
Békés Városért kitüntetést adományoz
Csuta Károly György nyugalmazott fogtechnikus Úrnak !

CSUTA KÁROLY GYÖRGY
Csuta Károly György Békésen született. Iskoláit Békésen, majd
Budapesten végezte. Dolgozott Budapesten, majd Mezőberényben, a
fogtechnikusi mestervizsga megszerzése után pedig 1947-1997-ig,
megszakítás nélkül városunkban dolgozott – nyugdíjba vonulásáig –
fogtechnikusként.

Szakmai tevékenységét több kitüntetés is elismeri, az 1982-ben
odaítélt „Kiváló Kisiparos” minősítés, majd „A mesterség tisztelete –
az iparos becsülete” emléklap, valamint az 50 éves tevékenységéért
aranygyűrű és emléklap adományozása részére.

A kosárlabda sport kezdetét

Békésen 1946

évre jegyzi a

sporttörténelem. Csuta Károly György az 1950-es évek elejétől vesz
részt e sportágban és elhivatott támogatója, segítője a kosárlabdasportnak jelenleg is.
Együtt dolgozott szakosztályvezetőként az akkori idők elismert
sportegyéniségeivel - Gyöngyösi Elekkel, Szabó Ödönnel és
Kecskeméti Gáborral - .
Szervezte és tevékenyen részt vett – sportbarátaival együtt – az
Erzsébet- ligetben a kosárlabdapálya létrehozásában, elkészítésében.

Több évtizede a mindenkori kosárlabda egyesület – Békési MÁV SE,
Vörös Meteor, BTE, a Földműves szövetkezet, majd Békés és vidéke
ÁFÉSZ Sportegyesület – elnökségének tagja, több cikluson át
szakosztályvezetője.

Több évtizeden át játékvezetőként is aktív részese volt a kosárlabdasport hazai sikerének. Aktív résztvevője, szervezője és lebonyolítója a
Békésen megrendezendő „Viharsarok Kupa” kosárlabda találkozónak,
szervezi és rendezi a múltbeli kiemelkedő játékosok találkozóját.
Szponzori tevékenységével anyagilag is támogatta egyesületét.

Sportvezetőként közel hat évtizede és jelenleg is aktív segítője,
támogatója a Békési ÁFÉSZ SE-nek, állhatatosan küzdött és küzd –
bármilyen osztályban is szerepel városunk csapata - a kosárlabda-sport
megszerettetéséért, fenntartásáért.

Csuta Károly György Úr Békés város iránti elkötelezettsége, a város
kosárlabda sportjában kifejtett több évtizedes munkásságáért veszi át a
Békés Városért kitüntetést.

Békés Város Képviselő-testülete 127/2010. (III. 25.) számú határozattal
Békés Városért kitüntetést adományoz
Juhász Sándorné nyugalmazott vállalkozó, üveges mesternek!

JUHÁSZ SÁNDORNÉ

Juhász Sándorné 1960-ban került Békésre, Juhász Sándor békési
üveges mester vállalkozó feleségeként, amióta tevékenyen részt vesz a
családi vállalkozásban.

1976-ban a kereskedői szakmája mellé üveges mestervizsgát tesz.
Az üveges szakmában, a kornak megfelelő színvonalú fejlesztések
mellett Békés és környékén, de megyei szinten is elismerten jelentős
szakmai tényezővé vált vállalkozásuk. Különösen a hőszigetelt
épületüvegezési technológiát művelve a legkorszerűbb gépekkel
felszerelve, városképileg is jelentősnek mondható formában hozták
létre a Rákóczi utcai telephelyüket, amelyet férje 198l. évi halála óta,
fiával üzemeltetnek.

Az elmúlt közel 50 év alatt Békés városban és környékén – ebben
kiemelten a bel- és árvizes korszakokat – az üveges szolgáltatások
döntő többségének a megszervezése, és kivitelezése a békési Juhász
üveges vállalkozáshoz köthető, sokszor nagyon nehéz alapanyag
ellátottság mellett. E tevékenységben nagyon jelentős és kiemelkedő
szerepe van Juhász Sándornénak.

Több ezer megrendelőjével szakmai és emberi kapcsolata kiváló, ezzel
is példát mutatva fiatalabb vállalkozótársainak.

1981. óta a Békési Ipartestület vezetőségének tagja, ahol elsősorban
lakossági, szakmapolitikai, szervezési kérdésekkel foglalkozik.

A városban több évtizede anyagilag támogatja az iskolákat, óvodákat,
nyugdíjas szervezeteket, a művelődési és kulturális rendezvényeket,
tevékenyen kiveszi részét a közügyek gyakorlásában.

Egész életútjával, alkotó munkásságával hozzájárul az őt körülvevő
közösség épüléséhez. Igazi mester, aki a szakmájában elismert
szakember. Emberi, erkölcsi magatartása, hazaszeretet példakép a
felnövekvő nemzedék számára.

Juhás z Sándorné több évtizedes példamutató vállalkozói, szakmai,
emberi és várossegítői tevékenységéért veszi át a Békés Városért
kitüntető címet.

Békés Város Képviselő-testülete 125/2010. (III. 25.) számú határozattal
Békés Városért kitüntetést adományoz
a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesületnek !

NEFELEJCS BÉKÉSI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Az Egyesület 2006-ban alakult meg azzal a céllal, hogy szerepet
kapva a békési kulturális életben, színesítse azt.

Taglétszáma

folyamatosan nő, jelenleg 30 tagja van. Olyan kulturális programokat
valósít meg, amely Békéshez, és a település környékéhez kötődő
hagyományokból merít. Programjai szórakoztatnak, mégis igényesek
és értékesek, a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják életkortól
függetlenül.

Az Egyesület tevékenységei közül kiemelt fontosságú az évente
megrendezett októberi Tökmulatság, a Pünkösd előtti hétre időzített
Nefelejcs Vígalom, a Nefelejcs Díj átadása. Rendezevényeiken
keresztül a

látogatók

megismerik

a

helyi népszokásokat,

a

népviseletet, a néprajzi kincseket, a magyar, s ezen belül a békési
hagyományokat.

Mindezeken túl tevékenységük további városi

rendezvények szervezésére is kiterjed, így hagyományt elindítva
szerveznek a nagyobb egyházi ünnepekhez, Karácsonyhoz és
Húsvéthoz kapcsolódó játs zóházakat, ünnepi műsorokat, s újabban
nyári táborokat.

Az Egyesület aktív résztvevője a Madzagfalvi Napoknak, a Magyar
Kultúra Napja alkalmából szervezett programsorozatnak, a BékésTarhosi Zenei Napoknak.
A helyi és Békés megyei szervezetekkel, egyesületekkel kialakított jó
kapcsolaton

kívül

Békés

Gyergyószentmiklóssal

és

város

két

testvér

Magyarittabével

településével,

is

szorosan

együttműködik.

A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület teljes egészében ellátja a civil szervezetek alapvető négy
funkcióját : szolgáló tevékenység, képviseleti szerep, értékkifejező
funkció és közösségépítés.
Képviseleti szerepük abban nyilvánul meg, hogy felhívják a város és a
megye vezetésének figyelmét is erre az igényre, így különböző
pályázatokkal támogatást tudnak szerezni a szolgáló

funkció

ellátására.

Az

Egyesület

értékkifejező

szerepe

alapcéljából

következik,

nevezetesen a város és a térség kulturális örökségének ápolása és
továbbvitele. Közösségépítő szerepében összefogja azokat, akik
számára a népi hagyományok értékeket képviselnek és mélyebb,
emberibb kapcsolatok kialakulását hozza magával olyan tagok között,
akik esetleg az egyesület nélkül nem is találkoztak volna egymással.

Az Egyesület célkitűzéseinek teljesítésével mind saját maga, mind a
békési lakosok számára kialakított egy olyan utat, amely visszanyúlik
gyökereinkhez, de már átvezet a jövőbe. Hagyományaink megőrzése,
ápolása önmagában is identitást, közösségi hovatartozás meghatározó
tényező.

A Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhas znú
Egyesület Békés város hagyományait közvetítő, közösségépítő
tevékenységért Békés Városért kitüntetésben részesül.

