
Átadták az edelényi  
L’Huillier-Coburg kastélyt 

 
Befejeződött az Edelényi Kastélysziget pályázat I. üteme. A hi-

vatalos átadási ünnepségre 2014. március 27-én került sor. Ennek al-
kalmából Molnár Oszkár, Edelény város polgármestere közle-
ményt adott ki, amelyben köszönetet mond mindazoknak, akik az 
elmúlt években, évtizedekben meghatározó szerepet játszottak a kas-
tély és környezete megismertetésében, felújításában. 

 
Edelény Város Polgármestere 

3780 Edelény, István király útja 52. 

48/524-100 Fax: 48/524-104 

e-mail: pm.kabinet@edeleny.hu  
 

 
Közlemény 

az Edelényi Kastélysziget első fejlesztési ütemének 
ünnepi átadása alkalmából 

 
Több évtizedes folyamat végéhez, de legalábbis lényegi állomá-

sához érkezett Edelény városa és környéke a felújított L’Huillier-
Coburg kastély mai átadásával. Ez alkalomból szeretném köszöne-
temet kifejezni mindazoknak, akik az elmúlt 30-40 évben erőfeszíté-
seket tettek ezért, illetve meghatározó szerepet játszottak abban, 
hogy álmunk megvalósuljon: 

– néhai dr. Sándor Dezsőnek, aki tanácselnökként több kísérletet 
tett arra, hogy a műemlék funkciót kapjon, s ezáltal véget lehes-
sen vetni az állagromlásnak; 

– Nagy Attila volt polgármesternek, dr. Hatvani Zoltán volt or-
szággyűlési képviselőnek és dr. Wolf Mária régésznek, akik az 
1990-es évek elején a Nemzeti Múzeumban Edelény barátaival 
találkozván elültették a kastély ügyét támogatók körének a magvát; 
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– dr. Ódor Ferenc volt megyei közgyűlési elnöknek, akinek tá-
mogatását élvezte a kastély felújításának és hasznosításának a 
gondolata; 

– Szilágyi Adolf volt polgármesternek, aki szorgalmazta a haszno-
sítást, az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatta az ál-
lagmegóvást célzó munkálatokat; 

– Dobó Ágotának, a Műemlékek Állami Gondnoksága volt igaz-
gatójának, Tasnády Zsuzsának, a MÁG részéről a kastély fel-
ügyeletére kijelölt munkatársnak, akiknek a jóvoltából több ál-
lagmegóvási munkálat valósult meg, s akik mindent megtettek a 
teljes felújítás és a hasznosítás érdekében; 

– Hadobás Pál igazgatónak, mert az általa vezetett művelődési in-
tézményünk szervezésében indult másfél évtizede a Kastélykerti 
Napok sorozata, amely egyszerre segítette elő az edelényiek kö-
tődésének az erősítését és a figyelemfelhívást a külvilág felé; 

– Kovács Ferencnek, akinek elnökletével a parlament idegenfor-
galmi bizottsága alá rendelt várak, kastélyok, kúriák albizottsága 
meghívásomra kihelyezett ülést tartott a felújítás és hasznosítás 
előmozdítása érdekében, majd ennek nyomán 2001-ben a műem-
lék része lett a Vár- és kastélyprogramnak; 

– Molnár Csaba volt városi főépítésznek, aki szaktudásával moz-
dította elő az ügyet; 

– Gúr Nándornak, a 8. számú választókerület volt országgyűlési 
képviselőjének, akinek döntő szerepe volt abban, hogy 2008-ban 
tető alá került a Kastélysziget projekt a felújítás és hasznosítás 
megindításához szükséges európai uniós támogatás megítélésével; 

– dr. Varga Kálmánnak, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
volt igazgatójának, aki ebben mindig is az edelényi kastély 
ügyének a támogatója volt; 

– Gergely Zsoltnak, a projekt irányítójának és Bay Juditnak, a 
műemlék felügyeletével megbízott munkatársnak, mert kezük 
munkájának az eredménye az, hogy a projekt sikeresen zárult, s a 
műemlék tartalommal megtöltve várja a látogatókat; 

– Cselovszki Zoltánnak, a Forster Központ elnökének, mert hiva-
tali elődeinek a példáját folytatva, mindig is az edelényi kastély 
ügyének a támogatója és előremozdítója volt. 
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Megkülönböztetett tisztelet és hála illeti az edelényi lakosokat, 
akik a kórházunk 1996. évi megmentésében mutatott összefogáshoz 
hasonlóan az elmúlt évtizedek alatt végig folyamatosan tanúbizony-
ságát adták annak, hogy szívügyük a L’Huillier-Coburg kastély sor-
sa, azt a város szerves részének tekintik az ahhoz méltó módon im-
már megújult belvárosunkkal együtt, nem utolsósorban az egyik 
meghatározó kitörési lehetőséget látva abban. 

Hiszem és vallom, hogy az elmúlt években több milliárd forint 
értékben megvalósított beruházásainkkal és az Edelényi Kastélyszi-
get első fejlesztési ütemének a mai átadásával városunk ténylegesen 
belépett immár a megújulás kapuján. 

Molnár Oszkár 
Edelény, 2014. március 27. 

(Forrás: BódvaPress online újság.) 
 
 

 
Fotó: Mészáros Csaba 
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