Edelény város kitüntetettjei 2017-ben
2017. október 21-én az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség keretén belül rendezett ünnepi
képviselő-testületi ülésen adta át Molnár Oszkár polgármester úr
Edelény város kitüntetéseit.
Az ünnepi alkalomból Hadobás Pál díszpolgári címet, Juhász
Andorné Pro urbe Edelény emlékérmet, dr. Gadócziné dr. Fekete
Éva és Laki-Lukács László posztumusz Pro urbe Edelény emlékérmet kapott a város képviselő-testületétől.
Az alábbiakban az ünnepségen elhangzott rövid életrajzokat közöljük.
Edelény város képviselő-testülete, amennyiben arra kezdeményezés történik, az október 23-i ünnep alkalmából kitüntetésben részesíti
azokat, akik kiemelkedő tevékenységükkel járultak hozzá városunk
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.
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Néhai dr. Gadócziné dr. Fekete Éva az Izsó Miklós Gimnáziumban kezdte városunk érdekében kifejtett munkásságát tanárként, majd
igazgatóhelyettesként. Már akkor intenzíven foglalkozott a társadalomkutatással, minden napját lekötötte a kistérségi és regionális tervezés. Amit kigondolt, annak megvalósításáért tántoríthatatlanul
küzdött.
Az elmúlt évtizedben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának a munkatársaként többek között területi politika, vidékfejlesztés, regionális programozás, gazdaságföldrajz tantárgyakat oktatott.
Emellett sorra jelentek meg könyvei, publikációi, mindig szívén viselve az elmaradott települések sorsát. Több edelényi turisztikai projekt szakmai részét készítette el.
Több alapítványt, kistérségi szövetséget hozott létre, amelyek
nagyban befolyásolták a települések haladását, az emberek jólétét,
életminőségük javulását. A Kistérségi Fejlesztők Szövetségének alapító tagjaként olyan vidékfejlesztési útmutatóval látta el a társadalmat, amelyért a mai napig példaként áll munkatársai előtt, és világszerte elismert szaktekintélyként írta be nevét a tudomány történetébe.
Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték. Mindig az újszerű,
innovatív megoldásokat kereste, s élete végéig arra tanított, hogy
magunk is ezt tegyük.
Néhai dr. Gadócziné dr. Fekete Évát a városért kifejtett több éven
át végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként posztumusz Pro
Urbe Edelény emlékplakett kitüntetésben részesíti a képviselő-testület. A díjat a kitüntetett özvegye, dr. Gadóczi Bertalan veszi át.
Juhász Andorné ének-történelem szakos tanárként 40 esztendőn
át, nyugdíjba vonulásáig dolgozott a volt I. Számú Általános Iskolában. Emellett a városi közművelődés területén kimagasló teljesítményt nyújtott.
Több évtizeden keresztül a város életében három meghatározó kórus szervezése és vezetése fűződik a nevéhez: az iskola gyermekkórusáé, az Edelényi Férfikórusé és a Hozsanna Énekkaré, amelyek
mind rendszeres fellépői voltak a különböző rendezvényeknek. Önkormányzatunk 2007-ben már Edelényért díszoklevelet adományozott neki.
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Juhász Andornét a városért kifejtett több éven át végzett áldozatos
tevékenysége elismeréseként most Pro Urbe Edelény emlékplakett
kitüntetésben részesíti a képviselő-testület.
Néhai Laki-Lukács Lászlónak, az örökké tevékeny helytörténeti
kutatónak számos könyve és cikke jelent meg Edelényről és a Bódva
völgyéről, mindig újabb és újabb adatokkal bővítve tudástárunkat.
Elévülhetetlen érdeme a Borsodi Tájház létrehozása. Vászonszövőként már fiatalemberként kiérdemelte a népművészet ifjú mestere
címet.
A nemrég elhunyt Laki-Lukács László városunk közművelődési
életében magas szintű és áldozatos tevékenységet végzett. Munkásságát több szakmai díjjal is elismerték, önkormányzatunk 2000-ben
„Edelényért” díszoklevelet adományozott neki.
Néhai Laki-Lukács Lászlót a városért kifejtett több éven át végzett
áldozatos tevékenysége elismeréseként most posztumusz Pro Urbe
Edelény emlékplakett kitüntetésben részesíti a képviselő-testület. A
díjat özvegye, Laki-Lukács Lászlóné veszi át.
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.
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Hadobás Pálnak, a Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely igazgatójának a neve összefonódott városunkkal és a borsodi megyerész kulturális életével, hely- és irodalomtörténetével. Tevékenysége kikerülhetetlen, ha ez iránt a vidék iránt érdeklődik valaki.
Városunk kulturális intézményeit egy kisebb megszakítással három
évtizede irányítja.
Munkásságának kiemelkedően fontos része a helytörténet, amivel
több, mint 30 éve foglalkozik. Számos könyvet írt és szerkesztett
Edelény és a Bódva-völgy történetéről. Közel 15 éve szerkeszti az
edelényi Füzetek helytörténeti kiadványsorozatot, valamint a Borsodi
Tájház közleményei című periodikát.
Az általa vezetett intézmény kiadványai Hadobás Pál munkásságának köszönhetően kerültek fel az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár és az Elektronikus Periodika Archívum
adatbázisába, így azokhoz már a világ bármely pontján hozzá lehet
férni.
Mindemellett marad energiája arra, hogy több társaságnak is aktív
tagja legyen, így a Kazinczy Ferenc Társaságnak, a Megyei Honismereti Egyesületnek, a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületnek, a Magyar Numizmatikai Társulatnak.
Tevékenységét több ízben is elismerték már. 2006-ban lett a Magyar Kultúra Lovagja, a következő évben önkormányzatunk Pro urbe
Edelény emlékéremben részesítette, 2010-ben Honismereti Emlékéremmel díjazták. Legutóbb a Magyar Érdemkereszt legfelső fokozatát kapta meg magas színvonalú munkája és példamutató tevékenysége elismeréseként.
Hadobás Pált a városért kifejtett több éven át végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként Edelény díszpolgára kitüntetésben részesíti a képviselő-testület.
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A kitüntetést átvevők Molnár Oszkár polgármester társaságában.
Balról Molnár Oszkár polgármester, Juhász Andorné,
Laki-Lukács Lászlóné, dr. Gadóczi Bertalan, Hadobás Pál.
Fotó: Dely Diána
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