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jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 23-án
megtartott ünnepi ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula,
Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné,
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor
Ibolya, Vattay Béla, Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Baricska Jánosné képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Turóczi Bertalan osztályvezető
Nagy Gyula osztályvezető

A Himnusz elhangzását követően az ünnepi ülés konferálására felkért Jacsmanné
Bábás Andrea, Művelődési Központ munkatársa, köszönti az 1956. évi forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Külön köszönti a lengyelországi testvérvárosból, Siewierz-ből (sevjezs), a Comenius
program keretében nálunk tartózkodó vendégeket. Külön tisztelettel köszönti azokat,
akik a mai napon város elismerésében részesülnek.
Felkéri polgármester urat, nyissa meg az ünnepi ülést.
Ezt követően Molnár Oszkár polgármester megnyitja az ünnepi ülést.
Jacsmanné Bábás Andrea elmondja, hogy a képviselő-testület minden év október
23-án kitüntetésben részesíti azokat, akik kiemelkedő tevékenységükkel járultak
hozzá a város fejlődéséhez.
Az elismerő címek adományozásáról szóló rendelet értelmében „Edelényért”
díszoklevél azoknak adományozható, akik
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti, sport életében jelentős
eredményeket értek el,
- pedagógusként tanítványaikat megyei és országos tanulmányi versenyeken
kimagasló teljesítményhez segítették
- középiskolai, egyetemi hallgatóként jelentős tudományos, művészeti és
sportteljesítményükkel a város hírnevét öregbítették,
- a város gazdasági életében, városfejlesztésben, munkahelyteremtésben
Edelény városnak jelentős segítséget nyújtottak,
- a város nemzetközi vagy hazai elismertségéhez, külső kapcsolatainak
fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak.
Dr. Jánosi Mihályné Dr. Somogyi Ilona nyugalmazott szemész főorvos asszony
miskolci pályakezdése után férjét, dr. Jánosi Mihályt, az edelényi egészségügyi
intézmények laboratóriumi főorvosát követve, 1968-tól kezdve nyugdíjazásáig
végezte munkáját városunkban.
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Aktív, agilis és meghatározó egyénisége volt településünk egészségügyi és
közéletének egyaránt. Nyugállományba vonulása óta is városunkban, közöttünk él.
Dr. Jánosi Mihályné Dr. Somogyi Ilona nyugalmazott szemész főorvos asszonyt a
városért kifejtett több éven át végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként
„Edelényért” díszoklevél kitüntetésben részesíti a képviselő-testület.
Főorvos asszony idős korára tekintettel nem tudott megjelenni az ünnepi ülésen.
Nevében és helyette leánya veszi át a kitüntetést Molnár Oszkár polgármestertől.
Polgármester átadja a kitüntetést.
Jacsmanné Bábás Andrea: Vincze Lajos úr Finkén született, évtizedeken keresztül
élt ott. Bár jelenleg Miskolcon lakik, lokálpatriótaként az öt esztendőben jelentős
mértékben hozzájárult a településrész fejlődéséhez. Neki köszönhető, hogy a
református templom új tetőszerkezetet kapott, megépítették az előtetőt, finanszírozta
a külső és belső felújítást, hozzájárulva városunk arculatának szebbé tételéhez.
Emellett új harmóniumot is adományozott az egyházközségnek. Mindezen tetteivel
bizonyította Isten, az egyház és városunk iránti odaadását, szeretetét.
Vincze Lajos urat a városért kifejtett több éven át végzett áldozatos tevékenysége
elismeréseként „Edelényért” díszoklevél kitüntetésben részesíti a képviselő-testület.
A díjat Molnár Oszkár polgármester adja át.
Polgármester átadja a kitüntetést.
Jacsmanné Bábás Andrea: Az elismerő címek adományozásáról szóló rendelet
értelmében Pro Urbe Edelény emlékplakett azoknak a személyeknek és
közösségeknek adható, akik
- a város arculatának alakításában, a város fejlesztésében kiemelkedő
tevékenységet folytattak,
- a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet
töltöttek be magas színvonalú tevékenységükkel,
- elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez
hozzájárultak,
- a város testnevelési és sportmozgalmában élen jártak,
- más városokkal vagy külfölddel a kapcsolatok kiépítését és formálását
elősegítették,
- életművükkel, tevékenységükkel Edelény városnak hírnevet szereztek.
A díj több, de legalább 5 éven át végzett tevékenység elismeréseként adható,
továbbá annak, aki nagy értéket (legalább egymillió Ft összegűt) adományoz a
városnak.
Rakaczki Mihály görög katolikus esperes úr több esztendőn át szolgált, gondozta a
lelkeket városunkban, oktatta, nevelte a gyermekeket, cserkészcsoportot hozott létre.
Áldozatos munkájának, minden részletre odafigyelő gondosságának köszönhetően
épült új stílusú, modern görög katolikus templom városunkban. Folyamatosan
szervezte a hívek és mások körében a társadalmi munkát. Mindig a közösségért
végzett munka éltette, tevékeny részese volt városunk közéletének.
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Rakaczki Mihály görög katolikus esperes urat a városért kifejtett több éven át végzett
áldozatos tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Edelény emlékplakett
kitüntetésben részesíti a képviselő-testület.
Esperes úr az ünnepi ülésre nem tudott eljönni, ezért a kitüntetést személyesen
fogják részére elvinni.
Jacsmanné Bábás Andrea: Varga Ferenc nyugalmazott szociális intézeti igazgató
úr több mint negyven esztendeje él városunkban. Kezdetben általános iskolai
tanárként matematikát és fizikát tanított, majd személyzeti osztályvezető, illetve
elnökhelyettes lett a járási hivatalban. Igyekezett mindig a közösséget szolgálni,
kiemelt figyelmet fordított a közoktatásra és a kultúrára. Ösztönözte a megfelelő
szakemberek biztosítását, támogatta lakáshoz juttatásukat. Tevékeny részese volt
annak a kezdeményezésnek, amelynek eredményeként tanuszoda és tornaterem
épült, közreműködött a járási könyvtárhálózat kiépítésében, fejlesztésében.
Huszonöt, közigazgatásban eltöltött év után nyugállományba vonulásáig a
fogyatékosok otthona igazgatója volt. Az intézményvezetés mellett alapítója volt a
Magyar Speciális Olimpia Szövetségnek, amelynek keretében az otthon lakói
kiemelkedő sikereket értek el a különböző versenyeken. Négy cikluson keresztül
tagja volt önkormányzatunk képviselő-testületének, mindig a város érdekeit
képviselve, sokat téve a közérdek érvényesítéséért. Munkásságát már több
kitüntetéssel is elismerték: a Munka Érdemrend Ezüst Fokozatával, a Batthyány
Strattman László-díjjal és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének
polgári tagozata kitüntetéssel.
Varga Ferenc nyugalmazott szociális intézeti igazgató urat a városért kifejtett több
éven át végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Edelény
emlékplakett kitüntetésben részesíti a képviselő-testület. A díjat Molnár Oszkár
polgármester adja át.
Polgármester átadja a kitüntetést.
Jacsmanné Bábás Andrea a város lakossága nevében gratulál a kitüntetetteknek.
Varga Ferenc: Meghatottan áll az ünnepi testületi ülés előtt, és azért áll
meghatottan, mert mintahogyan említették, több kitüntetésben részesült már, de úgy
érzi, ez a koronája az egésznek. Azért a koronája, mert ezt a díjat Edelényért,
Edelény polgárai életének könnyebbé tételéért kapta a képviselő-testülettől. A
kitüntetettek nevében őszinte tisztelettel megköszöni az elismerést. Úgy érzi, hogy
egy gazdag életpályából a képviselő-testületnek lehetett mit válogatni, jót, rosszat,
kevésbé jót, kevésbé rosszat. Mindenesetre már ezt feledni kell, a mai napnál kell
tartani. Köszöni még egyszer, hogy elismerésben részesült és kéri, engedjék meg
neki, hogy köszönetet mondjon a javaslattevőnek is, aki ugyan részéről még anonim,
de azt hiszi, figyelője, kísérője volt az egész élete munkájának közvetve, vagy
közvetlenül. Köszönetet kell, hogy mondjon családjának, akik segítették munkájában,
támogatták, mert egy ilyen biztos háttér nélkül lehetetlen lett volna idáig jutnia. Ők
voltak azok, akik bátorították, támogatták, erősítették, és ha szomorú volt,
vigasztalták. Megköszöni elsősorban feleségének, gyermekeinek, mert ezzel
hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a díjat megkapja. Úgy gondolja, hogy ez a díj nemcsak
a személyének szól, ez az övéké is.
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Még egyszer megköszöni a részére adományozott díjat, melyhez még annyit kíván
hozzátenni, hogy ha még szükség lesz a közösségnek rá, akkor mindenkor
rendelkezésre áll.
Jacsmanné Bábás Andrea a város lakossága nevében még egyszer gratulál a
kitüntetetteknek.
Polgármester a város polgárai nevében megköszöni a nemzeti ünnep alkalmából
elismerésben részesültek munkáját, majd ezt követően az ünnepi ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző

