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KITÜNTETÉSEK 
 

Már hagyomány, hogy Edelény Város Önkormányzata által alapított ki-
tüntetéseket minden évben október 23-án az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulóján ünnepi képviselı–testületi ülés keretében adják át. 

2003-ban Molnár Oszkár polgármester úr a képviselı–testület döntése 
alapján díszpolgári címet adományozott a nemrégiben elhunyt professzor 
dr. Kraszkó Pálnak az edelényi kórház egykori igazgató–fıorvosának, Pro 
Urbe díjban részesítette Kardos Sándort az Izsó Miklós Gimnázium és Szak-
képzı Iskola igazgatóját és Vadas József Gyulát az edelényi református egy-
házközség lelkészét, Edelényért Díszoklevelet adott át Kalocsai Istvánnak a 
Szabó Lırinc Általános Iskola tanárának és Nagy Sándornénak az Alapítvá-
nyi Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola igazgatónıjének. 

 
 

Professzor dr. Kraszkó Pál 
1935. december 5-én született Békéscsabán, többgyermekes családban. 

Az általános és középiskolái elvégzését követıen a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemen orvosdoktori diplomát szerzett 1960-ban. Röviddel ezután a 
gyulai tbc intézetben kezdett dolgozni, majd 1962-tıl áthelyezéssel a mis-
kolci tüdıkórház mellkassebészeti osztályán dolgozott. Közben elsajátította 
a pulmonológiai szakismereteket is. 1963-ban tüdıgyógyászatból tett szak-
vizsgát. 

1965. december l6-ától dolgozott az edelényi kórházban, elıbb osztály-
vezetı fıorvosi, majd igazgató fıorvosi munkakörben. Munkája elismerése-
ként tüdıgyógyász szakfıorvosi címet kapott, majd megvédte akadémiai 
kandidátusi értekezését. Az ı idejében változott meg a pulmonológia szem-
lélete és a tbc gyógyászatból alakult ki a mai modern tüdıgyógyászat. Elı-
relátásának köszönhetıen jött létre az edelényi kórházban a belgyógyászati 
osztály, mely a Bódva völgye betegeit látja el azóta is. 

1989. július 1-vel a Deszki Mellkasi Betegségek Szakkórháza fıigaz-
gató fıorvosi posztjára hívták meg, és ugyanakkor lett a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem tanszékvezetı egyetemi tanára. Iskolateremtı munkát 
végzett Szegeden, hisz a korszerő pulmonológiai klinika az ı belépésétıl 
kezdve alakult ki. Bár egészségi állapota megrendült, munkáját mindvégig 
ellátta 2003. július 22-én bekövetkezett haláláig. Szegedrıl is folyamatosan 
figyelemmel kísérte az edelényi kórház sorsának alakulását. Nagy betegen 
erkölcsi kötelességének érezte, hogy a kórházunk új szárnyának avatásán 
részt vegyen. 
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Edelény városának és térségének 24 évig volt meghatározó, kiváló 
egészségügyi szakembere. Az itt végzett munkája, szakmai életútja, igaz 
emberi tisztessége miatt döntött úgy Edelény Város Önkormányzatának 
képviselı–testülete, hogy dr. Kraszkó Pált díszpolgárává választotta. 

 

Kardos Sándor 
1946. május 2-án született Mádon. Jelenleg az Izsó Miklós Gimnázium 

és Szakképzı iskola igazgatója. Szakmai pályáját Monokon általános isko-
lai tanárként kezdte, majd Szerencsen a középiskolában folytatta. Tehetsé-
gét és felkészültségét 1979-tıl megyei középiskolai történelem szakfelügye-
lıként kamatoztatta. 

Jelenlegi munkahelyén Edelényben 1996-ban sikeres pályázat alapján 
olyan programmal indult, mely bizalmat kapott a tantestülettıl, a volt és a 
jelenlegi képviselı–testülettıl is. Az akkori állapotokhoz képest radikális 
változások következtek be az intézményben. A tanulói létszám 183 fırıl 
450 fıre emelkedett. Az oktatási profil átalakult, a szülıi igények és foglal-
koztatási lehetıségek figyelembevételével. 

1997 szeptemberében beindult az informatikai szakközépiskolai képzés, 
valamint OKJ-s számítástechnikai szoftverüzemeltetıi képzés a 13. évfo-
lyamon. 1998-ban környezetvédelmi szakközépiskolai képzés indult termé-
szetvédelmi szakon. A tehetséges tanulók számára emelt óraszámban az 
idegen nyelvi képzés fejlesztésére is megteremtették a lehetıséget. 

Ezen innovációs tevékenység hatására megnıtt az érdeklıdés a koráb-
ban beiskolázási gondokkal küzdı iskola irányába, jobb tanulmányi ered-
ménnyel rendelkezı tanulók jelentkeztek az iskolába, melynek köszönhe-
tıen javult a tanulmányi színvonal is. 

Intézményvezetıként új kapcsolatot alakított ki a Bódva–völgyi általá-
nos iskolákkal. Kiépítette az iskola nemzetközi kapcsolatait is. 

Kardos Sándor az Izsó Miklós Gimnázium és Szakképzı Iskola igaz-
gatójaként szakmailag a huszonegyedik századi kihívásoknak megfelelı 
koncepció megvalósítását tőzte ki célul, és annak megvalósításán dolgozik. 
Ebben számíthat a valódi közösségként tevékenykedı pedagógusi gárdára, a 
környezı vállalkozások vezetıire, a partnerként kezelt általános iskolákra, 
és nem utolsó sorban Edelény Város képviselı–testületére. 

Munkáját az Oktatási Miniszter Arany Katedra kitüntetéssel ismerte el 
2003-ban. A képviselı–testület Edelény közoktatásában végzett kiemelkedı 
munkája elismeréseként Pro urbe díjban részesítette. 

 



 84 

Vadas József Gyula 
1932. június 28-án született Szikszón. Gyermekéveit Gagybátorban töl-

tötte. A sárospataki gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Itt 
érintette meg elıször, hogy Isten ıt lelki szolgálatra szánta. Ennek megfe-
lelıen a gimnázium elvégzése után Debrecenben folytatott teológiai tanul-
mányokat. Ezen tanulmányok befejezésével került segédlelkészi szolgálatra 
Szikszóra, majd Balajt község református lelkésze lett, ahol az eltöltött évek 
alatt a településen nagy tiszteletnek örvendett. 

1975-ben lett Edelény református lelkésze. Városunkban e közel 30 
éves szolgálat alatt munkája, emberi magatartása, a polgárokhoz, hívekhez 
való viszonya, a vezetıkkel, történelmi egyházakkal tartott kapcsolata pél-
dát jelenthet mindannyiunk számára. Mindennapi munkájában folyamatosan 
érzıdik az ıszinte nyitottság. 

Vadas Gyula esetében a felebaráti szeretet nemcsak hirdetett, hanem 
megélt magatartási forma. Munkájának eredménye az is, hogy a mőemlék 
református templom Edelény város ékessége. A visszakapott református is-
kolát is a szőkös anyagi lehetıségek ellenére alkalmassá tették a színvonalas 
közösségi életre. 

Az idısebb hívek mellett a templomukban folyamatosan megtalálható-
ak a fiatalok, értelmiségiek is. Eredményesen folyik a hitoktatás. Tanítvá-
nyai rendszeresen részt vesznek református ifjúsági konferenciákon. Ki-
emelkedınek tekinthetı közegyházi tevékenysége is: hosszú évekig tagja 
volt a református egyházi zsinatnak, egyházmegyei tanácstag, volt egyház-
megyei fıjegyzı. 

A város, különösen a református közösség szolgálatában szerzett érde-
meiért Edelény Város Önkormányzatának képviselı–testülete Pro urbe díj-
jal tüntette ki. 

 

Kalocsai István 
1949. május 23-án született Tornaszentandráson. Edelény város közmő-

velıdésében és közoktatásában 1974 óta meghatározó szerepet tölt be. A Já-
rási Mővelıdési Központ majd az Ifjúsági Ház vezetı népmővelıje. 1982-
tıl a Szabó Lırinc Általános Iskola négy diplomás pedagógusa. 

Népmővelıként rendszeresen szervezte a különbözı közmővelıdési 
programokat, melyek közkedveltek voltak, vonzották a látogatókat. 

Huszonöt éve a Férfikórus kiváló tagja, szólóénekese. Éveken keresztül 
vezette kitőnı eredménnyel a Szabó Lırinc Általános Iskola gyermek cite-
razenekarát. Táncpedagógusként fontosnak tartja a gyermekek ezirányú ké-
pességeinek kibontakoztatását. Tanítványai évek óta rendszeres közremőkö-
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dıi az iskolai és városi rendezvényeknek. Aktív közremőködésével jött létre 
a Diósgyıri Alapfokú Táncmővészeti Iskola helyi tagozata. Eredményes 
munkájának köszönhetıen a helyi tagozat növendékei mind Edelényben, 
mind a környéken színvonalas produkciókkal lépnek fel kulturális mősorok 
keretében. 

Igényes pedagógus, a város elismert köztiszteletnek örvendı polgára. 
Edelény Város Önkormányzata 2002-ben kiváló pedagógus kitüntetı cím-
mel jutalmazta. 

A város kulturális életében végzett kiemelkedı teljesítménye elismeré-
seként a képviselı–testület Edelényért Díszoklevéllel jutalmazta. 

 

Nagy Sándorné 
1949. november 1-jén született. Gyógypedagógiai tanári képesítéssel 

életcéljának tekintette és tekinti az értelmileg akadályozott gyermekek, il-
letve egyéb okból hátrányos helyzető gyermekek segítését, életkezdési esé-
lyeik növelését. 

Kezdeményezésére 1992-ben jött létre az Alapítványi Iskola, mely a 
vállalt feladatoknak ma már nem tud maradéktalanul eleget tenni, szőknek 
bizonyult. A roma gyermekek képzését kiterjesztették az óvodások körére, 
és szakmát adnak az általános iskolát befejezett fiataloknak is. Ezen átvál-
lalt és eredményesen megoldott feladattal elısegítik a roma– és fogyatékkal 
élı fiatalok társadalmi integrációját. 

A Nagy Sándorné által vezetett intézmény jogilag és szakmailag is tisz-
tázott feladat- és hatáskörrel rendelkezik. 

Az igazgatónı országosan is jelentıs szerepet vállalt azon programok 
kidolgozásában, amelyek a hátrányos helyzető gyermekek differenciált, 
személyhez igazodó nevelését, oktatását segítik. Ezek a programok jól szol-
gálják a hátrányos helyzető gyermekek életrevaló felkészítésének a teljessé 
tételét, a gyermekekkel szembeni visszaélések megfékezését, a korszerő vé-
delmet és segítségnyújtást intézményes keretek között. 

Megállapítható, hogy tevékenysége nélkül a roma származású gyerme-
kek társadalmi beilleszkedésének lehetısége jelentısen csökkenne váro-
sunkban. 

Munkája elismeréseként több állami díj, miniszteri dicséret és elismerı 
oklevél tulajdonosa. 

Edelény Város Önkormányzatának képviselı–testülete a közoktatásban, 
különösen a hátrányos helyzető tanulók nevelése érdekében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként az Edelényért Díszoklevelet adományozta. 

 
 


