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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 23-án  
               megtartott ünnepi ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár  polgármester,  Antal Pál,  Csabai Gyula,  Korbély 

    Györgyi Katalin, Lázár István, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,  
    Sztankóné Sándor Ibolya, Vattay Béla, Virág Tamás képviselők 

  
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Magyar Árpádné képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    

      
 
 
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) Zdzislaw 
Banas (dzsiszláv bánás) polgármester úr vezetésével nálunk tartózkodó vendégeket. 
Külön tisztelettel köszönti azokat, akik a mai napon városunk elismerésében 
részesülnek. 
Felkéri Molnár Oszkár polgármester urat, nyissa meg az ünnepi ülést. 
 
Molnár Oszkár polgármester a ünnepi ülést megnyitja. 
 
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. 

 
Turai Gábor  nyugalmazott pedagógus 1976 őszétől 33 éven keresztül a Borsodi 
Általános Iskola nevelője volt. Testnevelő tanárként, osztályfőnökként, de a tanítási 
órákon kívül is sokat tett az ifjúság egészséges életmódra neveléséért.  
 
Az Edelényi Bányász Sportegyesületben atlétikaedzőként fejlesztette a testnevelés 
tagozatos gyerekek képességeit, akik a járási és megyei versenyeken is szép 
eredményeket értek el. 



 3

A diák sportkör keretein belül éveken át gyalog- és kerékpártúrákra vitte tanítványait, 
legtöbbször hétvégén erre áldozva saját szabadidejét. Az évek folyamán 
rendszeresen készítette fel a tanítványait a diákolimpiák tavaszi, őszi, téli 
versenyeire, ahol mindig járási és megyei eredményeket értek el atlétikában, 
labdarúgásban, asztaliteniszben, szánkó- és síversenyeken. Tanulói a 
legeredményesebbek mégis a sakkban voltak. Ő maga az Edelényi Városi 
Sportegyesület sakkozója volt. Egyre több gyermekkel szerettette meg ezt a 
sportágat. Diákjai sorra nyerték egyéniben és csapatban a megyei versenyeket, és 
jutottak tovább az országos döntőkbe. Mindig is szigorú, de következetes tanár volt, 
aki szabadideje nagy részét is tanítványai képességeinek fejlesztésére fordította. 
Turai Gábor nyugalmazott pedagógus 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. 
 
Molnár Oszkár 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. 
 
A Hozsanna énekkar  2010-ben ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. 
Gyakran szerepelnek kórustalálkozókon, hangversenyeken és a karácsonyi 
koncerteken. Tagjai kivétel nélkül edelényiek, köztiszteletben álló személyek, sokan 
közülük aktív és nyugdíjas pedagógusok. A város művészeti életében jelentős 
szerepet töltenek be magas színvonalú tevékenységükkel. Szabadidejükből sokat 
áldoznak arra, hogy a próbákon részt vegyenek, s fellépéseiken Edelény jó hírnevét 
öregbítsék. 
A Hozsanna énekkart 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. 
 
Molnár Oszkár polgármester átadja a kitüntetést. 
 
Jacsmanné Bábás Andrea :  Dr. Jamniczky Erika nyugalmazott tisztifőorvos 
asszony tősgyökeres edelényi, általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait is 
városunkban végezte.  
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Az egyetemi diplomája megszerzése óta nyugállományba vonulásáig itt, Edelényben 
dolgozott, segítve ezzel a lakosság egészségi állapotának fenntartását, javulását. 
1976. október 1. és 1991. szeptember 30. között városunk IV. sz. vegyes körzetének 
háziorvosa volt. Eközben ügyeletvezetőként dolgozott a központi orvosi ügyeleten. 
1979. január 1-jétől az Edelényi Gimnázium kollégiumában labororvosként 
tevékenykedett. 1983. február 1. és 1984. december 31. között a Szakorvosi 
Rendelőintézetben labororvosi teendőket látott el. 1983. július 1. és 1991. 
szeptember 30. között a Mátra Fűszért edelényi fiókjában heti 2 órában üzemorvosi 
teendőket végzett. 
1991. október 1. óta volt városi tisztifőorvos: 2006. december 31-ig az ÁNTSZ 
Edelény Városi Intézetének vezetőjeként, 2007. január 1-jétől az Edelényi, 
Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézet megbízott, majd október 1 -jével kinevezett 
kistérségi tisztifőorvosaként. 
Kollégái megítélése szerint jó kapcsolatot tartott fenn az egészségügy valamennyi 
színterén dolgozó orvosokkal, szakdolgozókkal, kiváló szakmai vezető. Mindig a 
lakosság egészségi állapotának javítására, az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztésére törekedett. E célból 1997-ben több háziorvossal együtt létrehozta a 
„Bódva-völgy Egészségvédelméért Alapítványt”, amely ma is eredményesen 
működik. 
Munkája elismeréseként 2010. júliusában az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 
„ Népegészségügyért Emlékérem”  kitüntetésben részesítette. 
Volt régiós és megyei kollégái is szívesen dolgoznak vele. A szolgálat fennállása óta 
eltelt 21 éves tisztifőorvosi pályafutása alatt, szakmai felkészültségének és 
koordinációs képességének köszönhetően még a természeti katasztrófák (árvizek) 
idején sem következtek be járványok, tömeges fertőzések. Nagy teherbírású és 
elhivatott szakemberként látta el mindig hivatását. 
Dr. Jamniczki Erika nyugalmazott tisztifőorvos asszonyt 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. 
 
Molnár Oszkár polgármester átadja a kitüntetést. 
 
Jacsmanné Bábás Andrea : 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, 
- életművükkel, tevékenységükkel Edelény városnak hírnevet szereztek. 
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Nagy Attila  nyugalmazott iskolaigazgató úr tanári munkájáról egykori tanítványai a 
legjobb véleménnyel vannak. Az általános iskolában biztos tudásanyagot 
sajátíthattak el irányításával ahhoz, hogy az oktatás további szintjein megállják a 
helyüket. Külön kiemelik pedagógusi, azaz nevelő munkáját. 
Pályájának kiemelkedő szakasza volt az a másfél évtized, amely alatt igazgatóként 
irányította a korábbi I. Számú Általános Iskolát. A Szabó Lőrinc nevét felvett 
intézmény vezetése alatt virágkorát élte. Az oktató munka színvonalát jelzik a 
továbbtanulási adatok és a tanulmányi versenyeken felmutatott eredmények. Kiemelt 
figyelmet fordított és fordíttatott a beosztott pedagógusokkal a gyermekek 
nevelésére, a viselkedéskultúrától a magatartáson át az erkölcsi értékek 
elsajátíttatásával bezárólag. Vezetése alatt jelentős fejlődésen ment át maga az 
iskola épülete és környezete is. 
Nyugállományba vonulása után vállalta fel a gyermekállomány alakulása miatt 
problematikus helyzetbe került Borsodi Általános Iskola irányítását. Egy tanév alatt új 
gondolkodásmódot, magatartási formákat alakított ki a tanulók körében, talpára 
állította az intézmény adminisztrációját, megfelelő alapot teremtve ezzel az új 
iskolavezetés eredményes munkájához. 
Mindig is a közélet iránti nagyfokú elkötelezettség jellemezte. Meghatározó alakja 
volt városunkban a rendszerváltoztatást előkészítő folyamatoknak. Ennek tudható be, 
hogy az 1990. évi első szabad választásokon önkormányzati képviselői mandátumot 
szerzett, majd a képviselő-testület megválasztotta Edelény polgármesterének. Ebben 
a minőségében elvitathatatlan érdemei voltak az önkormányzatiság, a helyi 
demokrácia alapjainak a lerakásában és kialakításában. A mandátuma idején 
megvalósult vagy beindított fejlesztések közül a teljes városi szennyvízhálózat 
kiépítésének a megkezdése emelendő ki. 
Nagy Attila nyugalmazott iskolaigazgató urat a városért kifejtett több éven át végzett 
áldozatos tevékenysége elismeréseként Edelény díszpolgára kitüntetésben részesíti 
a képviselő-testület. A díjat Molnár Oszkár polgármester adja át. 
 
A város lakossága nevében gratulál a kitüntetetteknek.  
 
Nagy Attila nyugalmazott iskolaigazgató, a kitüntetettek nevében szólt.  
Megfogalmazódott benne az a kérdés, hogy miért? Kutakodott, igyekezett a kérdésre 
a választ megtalálni, mígnem arra jutott, hogy itt most a kitüntettettek nagy 
valószínűséggel azért érdemelték ki, mert abba a korosztályba tartoznak, akiket a 
szülők, az iskolák tudatosan József Attila egy négy soros verse alapján nevelték. Ez 
pedig egyetlen szó változtatásával úgy hangzik, hogy miért legyek én tisztességes, - 
kit tekintenek tisztességesnek - s rögtön ráüt a másik gondolat, miért ne legyek én 
tisztességes, ha úgy tekintenek úgyis. Azt gondolja, ők a második gondolatot 
választották, és ha már az élet így is - úgy is a halállal, az elmúlással végződik, akkor 
megpróbálnak megmaradni tisztességesnek a szó legnemesebb értelmében. Ez 
embert próbáló, nagyon nehéz feladat, de ők úgy gondolják, hogy nem érdemes 
másképp. Ha most azt kérdeznék, hogy ezzel vége-e, ki meri jelenteni mindannyiuk 
nevében, hogy nincs.  
Nincs vége azzal, hogy átvették a megtisztelő kitüntetést, nincs vége, mert továbbra 
is tisztességesek akarnak maradni, függetlenül attól, hogy a sors, az élet hová veti 
őket, egészen addig, amíg meg nem halnak. Ezzel tudják ismételten megköszönni a 
képviselő-testületnek a bizalmát. 
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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        Vártás József 
polgármester                      jegyz ő 
 
 


