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A Himnusz elhangzását követően az ünnepi ülés konferálására felkért Jacsmanné 
Bábás Andrea, az Edelényi Városi Televízió munkatársa köszönti  az 1956. évi 
forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés 
résztvevőit. Külön köszönti azokat, akik a mai napon a város elismerésében 
részesülnek. 
 
Ezt követően Molnár Oszkár polgármester megnyitja az ünnepi ülést. 
 
Jacsmanné Bábás Andrea az Edelényi Városi Televízió munkatársa 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 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 1.000.000.- Ft összegűt) adományoz a 
város részére. 
 
Dr. Erdős András úr az elmúlt 35 évben megszakítás nélkül biztosította Edelény 
város és a környező települések állategészségügyi feladatainak az ellátását. 
Feladatai közé tartozott az edelényi járás területén a kényszer- és a rendes vágású 
állatok húsvizsgálatának napi rendszerességgel történő vizsgálata, a közúti és vasúti 
állatszállítás felügyelete, közel 50 élelmiszer- és takarmányforgalmazó üzlet 
ellenőrzése, az állatállomány járványvédelme, védőoltások és diagnosztikai célú 
vizsgálatok elvégzése. 
Mindemellett ellátta korábban a polgári védelem szakszolgálati parancsnoki 
beosztását, valamint kamarai tisztséget is vállalt. 
Mivel a 90-es évek elejétől folyamatosan és nagymértékben csökkent az 
állatállomány, lehetősége nyílt a civil szervezetek munkájában is részt venni. Tíz 
esztendeje meghatározó szerepet vállalt az edelényi katolikus templom felújítását 
célul kitűző alapítványban. Munkájának köszönhetően a templom külső és belső 
felújítását követően városunk arculatának meghatározó városképi elemévé vált. 
Ő maga így vall: „Hálás vagyok a sorsnak, hogy ide vezetett, és az edelényieknek, 
hogy befogadtak bennünket. Munkám során mindig éreztem a megbecsülést és az 
emberek szeretetét.” 
Dr. Erdős  András 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 Dr.Erdős András úrnak. 
  
Jacsmanné Bábás Andrea, a Városi Televízió munkatársa: 
Szigeti Ferenc úr 1955 szeptemberétől 1991. évi nyugdíjazásáig biológia-testnevelés 
szakos tanárként szolgálta városunk iskolásainak szellemi és testi fejlődését, 
szakfelügyelőként az egykori edelényi járás testnevelőinek a szakmai fejlesztését. 
Az akkori Bányász Sportegyesület felnőtt kézilabdacsapatának a játékosaként is 
meghatározó szerepet vállalt abban, hogy megépüljön az új pálya, pedagógusként 
pedig az iskolai sportfoglalkozásokon biztosította az utánpótlást. Emellett figyelmet 
fordított más sportágakra is. A keze alatt felnövő sportolóink szép sikereket értek el 
különböző versenyeken, szpartakiádokon, úttörő olimpiákon, járási, megyei és 
országos bajnokságokon, sokan közülük maguk is testnevelő tanárok lettek. 
A szülőkkel együtt két keze munkájával vett részt a dr. Vodila Barna, akkori járási 
elnök által indítványozott tornaterem és tanuszoda megépítésében. A létesítmény 
biztosította a korszerű feltételeket a testnevelés és sport számára, s szolgálja mind a 
napig a testnevelés, az egészséges életre való felkészülés ügyét.  
Az 50-es évek végén tagja volt az akkori színjátszó körnek is, amely több előadást 
tartott többek között városunkban, Szendrőben, Zilizen. 
Munkáját már több alkalommal is elismerték miniszteri dicsérettel, kiváló munkáért 
kitüntetéssel. Szigeti Ferenc urat a városért kifejtett több éven át végzett áldozatos 
tevékenysége elismeréseként most Pro Urbe Edelény emlékplakett kitüntetésben 
részesíti a képviselő-testület. A díjat Molnár Oszkár polgármester adja át.  
 



Polgármester  átadja a kitüntetést Szigeti Ferenc úrnak. 
 
Jacsmanné Bábás Andrea, a Városi Televízió munkatársa: 
Az elismerő címek adományozásáról szóló rendelet értelmében Edelény díszpolgára 
oklevél, emlékplakett azoknak a magyar és külföldi állampolgároknak 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, 
- életművével, tevékenységével Edelény városnak hírnevet szerzett. 
 

Béres Miklós úr 2001 óta idei nyugdíjba vonulásáig volt az edelényi görög katolikus 
egyházközség parókusa. Előző állomáshelyeihez hasonlóan, ahol az 1968. évi 
felszentelése óta látta el a lelki szolgálatot, városunkban is kimagasló munkát végzett 
a hit igazságának a terjesztése, a keresztényi lelkiélet gondozása és a fiatalok 
vallásos életre való nevelése terén. Papi feladatát magas szintű felkészültségével, 
páratlan szorgalmával és hiánytalan lelkiismeretességgel végezte. Szép 
eredményeket ért el és hagyott maga után. 
A papi feladatokon túl jelentős szerepet töltött be a város közéletében is. Jó 
kapcsolatot tartott fenn az oktatási és a többi intézménnyel. Mindig részt vett a város 
társadalmi és egyéb rendezvényein. Nagy lelkesedéssel ment a gyermekek és az 
idősek közé, súlyponti kérdésként kezelte a kórház gondozottjainak és a szociális 
otthon lakóinak a lelki gondozását. Sok elkeseredett embernek vitt lelki vigaszt. Nem 
túlzás, valóság: mindig is szeretettel volt Edelény város egész lakossága iránt. 
Béres Miklós urat a városért kifejtett áldozatos tevékenységéért az „Edelény 
Díszpolgára” kitüntető címben részesíti a város képviselő-testülete, amelyhez 
városunk lakossága nevében gratulálunk. A kitüntetést Molnár Oszkár polgármester 
adja át. 
 
Polgármester  átadja a kitüntetést Béres Miklós úrnak. 
 
Béres Miklós hálás szívvel mond köszönetet ezért a nagyszerű kitüntetésért, hogy a 
város díszpolgárává nevezték ki a forradalom és a szabadságharc napján. Nem 
tudja, hogy mivel érdemelte ki ezt a nagyszerű kitüntetést, hiszen semmi nagy dolgot 
nem alkotott, csupán itt élt az edelényi lakosok között, osztozva a gondjaikban, 
örömeikben, kudarcaikban, az utóbbi hónapoknak a tragédiájában. Közel tíz 
esztendőn át végezte lelkipásztori munkáját, sokszor egyhangú, kevésbé látványos 
eredménnyel. Egy valamit azonban mégis tett, sajátos módon felkínálta a hit 
felbecsülhetetlen ajándékát, a halálon is túlmutató reményt, ahogy Pilinszky János is 
mondta, hogy élni jó, meghalni szép és szeretni tisztán megistenülés.  Nem a saját 
bölcsességét, vagy személyét akarta kiemelni, hanem az örök igazságokat akarta 
jelenvalóvá tenni, vállalva azt, hogy az ellentmondás és az összeütközés jele lesz a 
világban, nem erőszakkal, nem kényszerrel, mert a halnál is szabadabb az emberi 
lélek meghódítása, a kegyelem bravúrja.  
 



 
 
Nem a hatalom szeretetét, hanem a szeretet hatalmát hirdette, mert az emberi létnek 
a lényege az, hogy van valami munka, ami rábízatott, van valami, amit neki kell 
megvalósítani, amit egyedül az ő keze tud megcsinálni, hogy szebb legyen a föld, 
miközben életüket áldozzák a hivatásukért, mi magunk megyünk lefelé a halál útján. 
És ez a nagyszerű dolog, mert csak az elajándékozott életnek van értelme. A szavak 
önmagában üres, olcsó szólamok, egyedül a példa rendelkezik bizonyító erővel, 
semmi más. 
Ez a kitüntetés azt is jelenti, hogy még inkább a lelkébe vésse és szívébe zárja 
minden edelényi nevét, akinek a szívét kiérdemelte, amíg számára is végérvényesen 
és visszavonhatatlanul el nem jön az Úr! Isten áldjon meg mindenkit. 
 
Jacsmanné Bábás Andrea, az Edelény Televízió munkatársa 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        Dr.Csiszár Miklós 
polgármester                címzetes f őjegyző 
 


