Edelény város kitüntetettjei 2018-ban
2018. október 23-án 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 Németh László volt labdarúgó és utánpótlásedző „Edelényért” Díszoklevelet, Szilágyi Adolf Edelény volt
polgármestere Pro urbe Edelény emlékérmet, dr. Orosz Atanáz a
Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspöke díszpolgári címet és
emlékérmet kapott a város képviselő-testületétől.
Az alábbiakban az ünnepségen elhangzott rövid életrajzokat közöljük.
Németh László legalább 120 labdarúgó-mérkőzést játszott az egykori Edelényi Bányász csapatában. Tagja volt annak a labdarúgócsapatnak, amely 1978. július 5-én Edelény labdarúgásának legfényesebb sikerét érte el, miután felkerült az akkori Nemzeti Bajnokság II.
osztályába. A feljutást jelentő mérkőzéseket többek között Német
László góljaival sikerült megnyerni.
Labdarúgó pályafutásának befejezését követően a 90-es évektől
szinte folyamatosan utánpótlásedzőként tevékenykedett a városban,
előbb az Edelényi Bányász, majd az Edelényi VSE, 2003-tól 2015-ig
pedig a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesületnél. Nevelőedzője volt
többek között Lippai Ákosnak, aki Diósgyőrben lett I. osztályú játékos, illetve Molnár Gábornak, aki jelenleg a Puskás Akadémia I.
osztályú labdarúgócsapatának tagja.
Míg az elmúlt 20-25 évben a városban egyesületek szűntek meg,
alakultak át, edzők, játékosok jöttek és mentek, egyvalami állandó
volt az edelényi focipályán: Németh László, Laci bácsi edzést tartott
a gyerekeknek. A gyermek labdarúgók képzésével 2015-ben szívproblémái miatt volt kénytelen felhagyni.
Szilágyi Adolfot 1994-ben választották városunkban polgármesterré, e tisztséget 2002-ig töltötte be. A nyolc esztendő sikereként
könyveli el, hogy ma teljes a város infrastruktúrája, utakat, járdákat
építettek, megújult a ravatalozó épülete, javult az oktatás színvonala,
a gimnáziumban beindult a szakoktatás, részben sikerült ipart is tele-
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píteni a városba. Irányítása alatt zajlott a közművagyon rendezése.
Polgármestersége idején a város gazdálkodása kiegyensúlyozott volt,
ami megteremtette a lehetőséget arra, hogy a későbbiekben a település több pályázatot elnyerjen, megindulhatott a város fejlődése, ami
napjainkban is töretlenül tart.
Hitvallása szerint: az eredményekhez, a sikerekhez szükség van
szakismeretre, de a legfontosabb a tisztesség és az őszinteség.
Szilágyi Adolf eddigi életútját miniszteri kitüntetésekkel, a Munka
Érdemrend ezüst fokozatával, 2001-ben a „Bódva-völgy Kiváló
Polgármestere" címmel ismerték el. A közélet több területén is aktív
személy volt: a TÖOSZ Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, a NET és az Egészségügyi Minisztérium tanácsadó testületének tagja volt.
Dr. Orosz Atanáz püspök atya 2011-től a Miskolci Apostoli
Exarchátus püspök exarchájaként, majd 2015-től a Miskolci Egyházmegye püspökeként munkájával és az Egyházmegye fenntartásában lévő,
Edelény városában működő nevelési és oktatási intézmények irányításával elévülhetetlen érdemeket szerzett a köznevelés-fejlesztés területén.
Püspök atya az Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények, az
Oltalom Tagóvoda, a Szent Miklós Általános Iskola, illetve a Szent
János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium fejlesztésével – ezek
összességében 1,8 milliárd forintot tesznek ki az elmúlt hét évben –
megerősítette városunk térségközponti szerepét. A kiemelkedő színvonalú nevelési-oktatási munkát folytató intézmények tevékenysége
nagymértékben hozzájárult az elvándorlás lassításához, a gyermekes
családok helyben maradásához, és megteremtette gyermekeink számára
azokat a feltételeket, amelyek minden túlzás nélkül országosan is kiemelkedő színvonalat képviselnek.
Elmondható, hogy Püspök atya kapcsolata a városvezetéssel, helyi
egyházakkal, közintézményekkel egyaránt példaértékű.
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A kitüntetettek balról-jobbra:
Szilágyi Adolf, dr. Orosz Atanáz, Németh László.
Fotó: Malinkó Péter

Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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