
aránt. Az épület állaga az utóbbi évtizedekben jelentősen le-
romlott, felújítása elodázhatatlanná vált. Az első fejlesztési 
ütem tartalmazta Magyarország legnagyobb összefüggő, 18. 
századi rokokó falképének restaurálását is. 

(MTI) (Fotó: Vajda János / MTI) 
 
 
 

Mi,  mikor épü l t  Ede l ényben?  
 
   Miként az embereknek, úgy az épületeknek is megvan a ma-
guk sorsa. 
   Beszélgetések alkalmával gyakran kerül szóba egy-egy épü-
let kapcsán, hogy mikor épült, vagy mi volt korábban a funkci-
ója? Ezekre a kérdésekre próbálunk meg választ adni jelen is-
mereteink szerint, időrendben haladva, akkor, amikor Edelény 
középületeit és nagyobb beruházást igénylő lakóépületeit vesz-
szük számba a második világháborút követően, alkalmanként 
visszautalva az azt megelőző időszakra. 
 
– 1945 – Megkezdték a kastély mögötti területen az új sportpá-
lya építését. 1950-ben a sportegyesület pénzt kapott a pálya fej-
lesztésére, de ekkor még nem volt gát a Bódva mellett és az ár-
víz megakadályozta az építkezést, melyet 1952-ben kezdtek el. 
1953-ban futókör, öltöző, szertár, gondnoki lakás épült. 1958-
ban teljesen újjáépítették a füves labdarúgó pályát. Az öltözőt 
többször bővítették és felújították. A sporttelepet 2013-ban ki-
telepítették a kastély felújításának második üteme megkezdé-
sekor a gimnázium mögötti területre. 
– 1947. május 1. – Ezen a napon adták át a németek által fel-
robbantott híd helyén épült vasszerkezetű hidat, melyet aztán 
később lebontottak, és felépítették mellette a ma is álló hidat. 
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A két híd még egymás mellett 

 

– 1948 – Az egyházi iskolák államosítása után Borsodon az 
1903 körül épült Bárczay kastélyban rendezték be a település 
általános iskoláját. Amikor 1950-ben Borsodot Edelényhez 
csatolták az iskola 2. Számú Állami Általános Iskola lett. 2000-
ben vette fel a Borsodi Általános iskola nevet. Az egykor föld-
szintes épületet többször átalakították és bővítették (emeletrá-
építés, új tantermek, tornaterem). 
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A Borsodi Iskola 1989-ben… (Fotó: Hadobás Pál) 

 

 

…és napjainkban. (Fotó: Mészáros Csaba) 

– 1950 – Létrejön az első Ktsz (Kisipari Termelőszövetkezet), 
a cipészeké, melyet 1951-ben és 1958-ban újabbak megalaku-
lása követ (asztalos, kőműves, fodrász, szabó, fényképész, órás 
stb.) Edelény és Vidéke Javító és Szolgáltató Ktsz. lesz a neve 
az 1960-as évektől. Egyes részlegei az egykori zsidó iskola te-
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rületén voltak, ma az Antal György úton a sarokház van a he-
lyén. 
– 1951 – Elkészült a város első kultúrháza a Hősök terén. A 
mozi is itt nyert elhelyezést. A mozit 1992-ben végleg bezár-
ták. 
– 1952 – Létrehozták a Járási Könyvtárat a volt Szilvássy-féle 
házban a Lenin (ma István király útja) utcában, a mai városhá-
za mellett. 
– 1952 – Az I. akna munkásszállója elkészült a Felszabadítók 
útja (ma Szentpéteri út) végén. 140-es Jókai Munkásszálló volt 
a neve. Később a bányaüzem irodája lett, majd 1973-tól kb. 
1997-ig a gimnázium kollégiuma volt. Jelenleg lakások és az 
Új Esély Oktatási Központ kollégiuma van benne, valamint az 
iskola felső tagozatos tanulóinak az oktatása is itt folyik. 
– 1954 – A II. aknai, 141-es számú Móricz Zsigmond Munkás-
szálló elkészült. Az 1970-es évektől a fogyatékosok otthona 
működik benne. 
– 1954 – A mai Templomkert Kisvendéglőben Bányászklubot 
hoznak létre. Előtte a Szovjet Javakat Kezelő Hivatal volt  
benne.  
– 1958 – Az Egresen a bányaüzem felépítette a 3. Számú Ál-
lami Általános Iskolát. Az iskola 2003-ban bezárt, a gyerekeket 
a Borsodi Általános Iskola vette át. 
– 1958 – A kastélyban az általános iskolások részére napközit 
hoztak létre. 
– 1958 – Ruházati és fűszer bolt épült a Hősök terén, melyet 
később többször bővítettek és átalakítottak. 
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Az 1958-ban épült ruházati és fűszer bolt. 

– 1958 – A finkei általános iskola építése, amelynek 4. Számú 
Állami Általános Iskola volt a neve. 2002-től Finkei Általános 
Iskola, 2004-től a Borsodi Általános Iskola tagiskolája, 2007-
ben bezárt. 
– 1958 – Az Egresen és a Kenderföldön a bányász lakótelep 
elkészült. 
– 1959 – Elkészült a Volán garázs a József Attila úton. Ekkor 
Autóközlekedési Vállalat volt a cég neve, de mindenki 
MÁVAÚT-ként emlegette, mert 1953-ig ez volt a vállalat neve. 
Az 1990-es évek elején bezárták és az épületet vállalkozó vásá-
rolta meg telephelynek. 
– 1959 – A mai Templomkert Kisvendéglő helyén (akkor Ápri-
lis 4., ma Miklós Gyula út 4. sz.) görögkatolikus kápolnát ala-
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kítanak ki, melyet a jelenlegi görögkatolikus templom elkészül-
téig használnak istentiszteletekre. 
– 1960 – A vízmű saját kutakat fúrt és azokból biztosította 
Edelény vízellátását, majd a regionális vízmű hálózatára kötötték. 
– 1960 – Új székházat építettek a Magyar Szocialista Munkás-
párt Járási Bizottsága részére az Április 4-e (ma Miklós Gyula) 
úton. A rendszerváltoztatás után 1991-ben az Edelényi Rend-
őrkapitányság került az épületbe. 
– 1961 – Szakorvosi és körzeti orvosi rendelő (SzTK) épült a 
Deák Ferenc utcán. 
– 1963 – Új, korszerű könyvtár épült a Lenin (ma István király 
útja) utcában. 
 

 

Az 1963-ban átadott könyvtár. 

– 1963 – Az egykori vásártéren felépült a gimnázium. 1982-
ben felvette neves szobrászművészünk, a Disznóshorváton 
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(1950-től Izsófalva) született Izsó Miklós nevét. 1986-ban, 
1999-ben és 2010-ben bővítették. 2011-ben átvette a Miskolci 
Görögkatolikus Egyházmegye (akkor Exarchátus) és Szent Já-
nos Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola lett a  
neve. 
– 1963 – A kenderföldön élelmiszer bolt épült. 
– 1963 – Finkén élelmiszer bolt épült. 
– 1964 – Borsodon és Finkén klubkönyvtár létesült. 
– 1965 – Elkészült a Bányászklub a Kenderföldön. 1968-ban 
ifjúsági klubbal bővítették. 1997-ben bezárt. Jelenleg hasznosí-
tásra vár. 
– 1965 – A Gagarin (ma Mátyás király) utcán 24 állami lakást 
építettek. 
– 1966 – Megépült a kórház, mely kezdetben tüdőkórházként 
működött. Hol az állam, hol a város volt az üzemeltetője. 1996-
ban be akarták zárni, de a város önkormányzatának, lakóinak és 
a kórház dolgozóinak köszönhetően megmenekült a bezárástól. 
2003-ban felújították és bővítették az épületet. Korábbi évek-
ben is hajtottak végre felújításokat és korszerűsítéseket a kór-
házban pl. 1990-ben. 
– 1967 – Ebben az évben készült el a jelenlegi Bódva híd. 
– 1967 – Tűzoltó laktanyát építettek az Antal György úton, 
amely még a rendszerváltoztatás előtt megszűnt és egy ideig a 
polgárvédelem raktára volt. 1990-től mentőállomás működik 
benne. 
– 1968 – Szociális Otthon létesült Finkén a volt Miklós-
Gömöry kastélyban. Többször bővítették, 2002-ben apartman 
épült a kertjében. 2008-tól Szociális Szolgáltató Központ a 
neve. 
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A finkei szociális otthon központi épülete. (Fotó: Hadobás Bence) 

– 1968 – ÉMÁSZ székház épült az Antal György úton. 2012-
ben lakásokat alakított ki benne az önkormányzat. 
– 1968 – Az állomással szemben, a vasút túloldalán egy felvo-
nulási épületben a Debreceni Ruhagyár részlege került kialakí-
tásra. 
– 1968 – Elkészült a bányaüzem I-IV. aknájának új üzemtere 
és fürdője a Múcsony felé vezető út mellett. A bánya 1995-ben 
zárt be Edelényben. 
– 1969 – Az I-IV. akna nagyra sikerült irodaépületének egy ré-
szében megkezdték a Borsodi víz palackozását, melyet 1960-
ban ásványvízzé minősítettek. Az üzemtéren kívül új palacko-
zót építettek az 1980-as években (Az építkezést a Bőcsi Sör-
gyár kezdte meg és a borsodsziráki tsz fejezte be). 
– 1969 – A Gagarin (ma Mátyás király) utcában elkészült az 1. 
Sz. Napközi Otthonos Óvoda, amely 1995-től Mátyás Óvoda 
néven működik. 1984-ben bővült a bölcsődével, mely 1991-
ben bezárt, majd 2004-ben nyitották meg újra. Jelenleg Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde a neve. 
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– 1969 – Új kisvasút híd épült a Bódván, melyen az aknákról a 
szenet szállították a vasútállomásra. 
 

 

A szénszállítást szolgáló kisvasút híd a Bódván. 

– 1971 – A Gagarin (ma Mátyás király) utcán 48 állami lakás 
épült. 
– 1971 – Vágóhíd épült a Császtára vezető út mellett, a közte-
mető bejárata után. A rendszerváltoztatást követően magánkéz-
be került. 
– 1971 – Kenyérgyár készült a November 7. (ma Bányász) utca 
végén, mely 1995-ben bezárt, jelenleg bútorbolt. 
– 1971 – Borsodon benzinkutat építettek, amely a MOL kút 
megépítése után bezárt, majd 2002-ben egy vállalkozó újranyi-
totta. 
– 1972 – Borsodon élelmiszerboltot és húsboltot építettek. 
– 1973 – Ebben az évben készült el az az épülettömb a római 
katolikus templommal szemben, melyben a Diana Eszpresszó, 
a cukrászüzem és a műszaki bolt kapott helyet. Ma a műszaki 
bolt helyén kínai üzlet van. 
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– 1973 – A Borsodszirák felé vezető út jobb oldalán ebben az 
évben készült el a termelőszövetkezet tejüzeme. Ma vállalkozói 
telephely és irodaház. 
– 1973 – A Lenin (ma István király útja) 58. számú házból 
óvodát alakítanak ki, ez volt a 2. sz. óvoda, melyet 1994-ben 
bezártak, a gyerekek az 1. sz. óvodába kerültek át. A 2015-ben 
felújított és bővített épületben jelenleg a Családsegítő Szolgálat 
van. 
– 1973 – A Kincsem ABC, étterem és ÁFÉSZ irodaház ebben 
az évben épült. A pincében lévő étterem kedvelt zenés szóra-
kozóhelye volt az edelényieknek. A rendszerváltoztatás után 
vállalkozó üzemeltette az éttermet, de egy idő után bezárt. Az 
ABC 2013 körül zárt be. 
– 1973 – Új köztemetőt nyitottak a Május 1. (ma Császtai) utca 
végén. 
– 1973 – A gimnázium mellett új 8 tantermes általános iskola 
épült, az 1. sz. iskola diákjai részére (a felső tagozatosok jártak 
ide). 2002-ben magas tetőt és új tantermeket építettek rá. 2015-
ben felújították és egy új tornaterem is épült. 
 

 

A 8 tantermes új iskola a gimnázium mellett. (Fotó: Veres András) 
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– 1973 – 600 adagos iskolai konyha és étterem épült az 1. sz. 
iskola új épülete mellett, melyet 1982-ben felújítottak, majd 
2009-ben 1000 adagosra bővítették és felújították. 
– 1975 – Ebben az évben építették a KRESZ parkot a Kender-
földön. Az 1980-as években már nem nagyon használták a gye-
rekek, az 1990-es években a megmaradt berendezéseket lebon-
tották. 
– 1975 – A Gagarin (ma Mátyás király) utcában újabb két 
tömblakás épült. 
– 1975 – A II-es akna egykori munkásszállójában Fogyatéko-
sok Otthonát létesítettek. 
– 1976 – Megépült a központban a 32 lakásos épület, melyet a 
tetején sokáig fent lévő reklámról CSÉB háznak hívtak. Alatta 
üzletek nyíltak, edénybolt, cipőbolt, GELKA. 
 

 

Épül a CSÉB ház. (Fotó: Veres András) 

– 1977 – Elkészült az Ifjúsági Ház a gimnáziummal szemben. 
1981-től a járási művelődési központ székhelye. 2006-ban fel-
újították és a lábakon álló épület alá a városi televízió stúdióját 
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építették, de a 2010-es árvíz után újra a felső szintre került a 
stúdió. Az alsó szinten két előadótermet alakítottak ki. 
 

 

Épül az Ifjúsági Ház (ma Művelődési Központ). (Fotó: Veres András) 

– 1977 – Az Egresen óvodát és napközi otthont építettek. Az 
óvoda a 3. sz. lett, mely ma a Mátyás óvodához tartozik. 
– 1977-1980 – Ebben az időszakban 100 db „Cs” lakás épült. 
– 1977-1980 – A foglalkoztatást segítette elő, hogy ezen idő-
szak között új telephelyen építkezett a KTSZ, a Vízgazdálko-
dási Társulás, a Gabonaipar és a húsipar, és a kastélyba települt 
a SZÜV. Az Alkotmány termelőszövetkezet kialakította a gal-
vanizáló, forgácsoló, lakatos, szivacsgyárat és a ládbesenyői 
ruhaüzemét. 
– 1977-1980 – Elkészült a vásártér, felújították és átalakították 
a tanácsházat. 
– 1978 – Gázcseretelep épült, mely az 1990-es évek végén be-
zárt, néhány év múlva megvette egy vállalkozó telephelynek. 
– 1979 – Elkészült az 1. sz. általános iskola uszodája és torna-
terme. Az uszoda 1985-ben leégett, s csak 1994-ben indult újra 
az úszásoktatás, de nem sokáig működött. 
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– 1980 – A termelőszövetkezet udvarán sorházakat építettek a 
dolgozók tsz támogatással. 
– 1980 – Az Április 4. (ma Miklós Gyula) úton elkészült a IV. 
sz. óvoda, mely 1995-től Nefelejcs Óvoda volt. 2012-ben fel-
újították, 2013-ban átvette a Miskolci Görögkatolikus Egy-
házmegye (akkor Exarchátus). Oltalom néven a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művésze-
ti Iskola tagóvodája. 
– 1981-1986 – Ebben az időszakban épült 36 db OTP társasház 
a Finkei (ma Miklós Gyula) úton, 16 db lakás, új sportöltöző, 4 
db iskolai sportpálya, 4 játszótér és a 4. sz. óvoda játszóudvara. 
– 1981-1986 – Évenként 20 db „Cs” lakás épült. 
– 1982 – Az 1. sz. általános iskola a gimnázium mellett újabb 8 
tanteremmel bővült. Az iskola alsó tagozatos diákjai tanulnak 
az épületben. (Lásd 1973-nál!) 
– 1982 – Elkészült a központi autóbusz pályaudvar a Művelő-
dési Központ mellett. 1994-ben felújították és átalakították. 
 

 

Az autóbusz pályaudvar 1989-ben. 

– 1983 – Víztorony épült az Egresen. 
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– 1983 – A Kende Kálmán (ma Újtemplom) utca elején elké-
szült a görögkatolikus templom Török Ferenc Ybl-díjas építész 
tervei alapján. 
– 1983 – A kisiparosok (KIOSZ) székházat építettek az Antal 
György úton, melyben szolgáltatóegységek is helyet kaptak. 
– 1983 – A Lenin (ma István király útja) utcában elkészült egy 
lakótömb (12 lakás), amely alatt a gyógyszertár kapott helyet. 
 

 

Épül az új lakótömb, melyben a gyógyszertár is helyet kapott.  
(Fotó: Veres András) 

– 1984 – Az 1. sz. óvoda (ma Mátyás Óvoda és Bölcsőde) mel-
lett megépült a bölcsőde, az óvoda tagintézményeként. 1991-
ben bezárták, majd 2004-ben újra megnyitották. 
– 1984 – Az Antal György úton elkészült a sorház (KISZ laká-
sok), amely alatt üzletek vannak. Az épület mögött is elkészült 
egy sorház. 
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– 1984 – A kastéllyal szemben újabb háromemeletes bérház 
épült, amely alatt akkor az Állami Biztosító kapott helyet, ma 
üzletek vannak a helyén. 
– 1984 – A Gagarin (ma Mátyás király) utca végén két sorház 
épült. 
– 1984 – Az Április 4. (ma Miklós Gyula) úton két 16 lakásos 
épületet építettek. 
– 1985 – Felavatták a Művelődési Központ előtti téren a „fel-
szabadulási” emlékművet, melyet Gyurcsek Ferenc szobrász-
művész készített. 
– 1986 – A város kezelésébe került a kórház, a rendelőintézet, a 
gimnázium és a járási könyvtár. 
– 1986 – A gyermek orvosi és fogászati rendelő az SZTK-ból 
átköltözött a volt községházába a Lenin (ma István király útja) 
utcába. Az épületet 2015-ben felújították. A várossá nyilvánítás 
után a tanács a Járási Hivatal épületébe költözött. 
 

 

Az Egészségház 1989-ben. 
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– 1986 – Megkezdte működését a Hungária Biztosító a Borsodi 
út 20. számú épületben. A biztosító a 2000-es évek végén meg-
szüntette edelényi kirendeltségét. 
– 1987 – Elkészült a Finkén született Miklós Gyula (1832-
1894) szőlész-borász tiszteletére az emlékmű a finkei temető-
ben, melyet a nevét viselő kertbarát kör készített. 
– 1987 – A Borsodi út 155. sz. épületet (Szathmáry-Horkay 
ház) a városi tanács megvásárolta tájház céljára. Az épületben 
az első kiállítás 1991-ben nyitotta meg kapuit. 
– 1987 – A gimnázium mögött elkészült az élő füves pálya, 
amely építésére a kastélyhasznosítás miatt került sor. A sportte-
lep továbbfolytatására azonban ekkor nem került sor. 
– 1987 – Crossbar telefonközpontot telepítettek Edelénybe. A 
tárcsázással történő telefonhívás csak ettől az időponttól volt 
lehetséges. 
– 1987 – Megkezdődött a Borsodi Földváron a régészeti feltá-
rás, amely 1999-ig tartott. Dr. Wolf Mária volt az ásatást veze-
tő régész, a sáncátvágást dr. Nováki Gyula régész irányította. 
Az ásatás megkezdése előtt a még a váron lévő néhány házból 
kitelepítették a lakókat és az épületeket lebontották. 
– 1988 – A Mechanikai Gazdasági Munkaközösség a Novem-
ber 7. (ma Bányász u.) utca végén, a Kenyérgyár mellett üzem-
csarnokot épített. Az üzem a rendszerváltoztatás után nem sok-
kal bezárt és a Mixtréd italkereskedés volt benne amely 2009 
körül zárt be. 
– 1989 – Bevezették a gázt a városba és megkezdődött a laká-
sok bekötése a gáthálózatba. 
– 1989 – A borsodsziráki Bartók Béla Mezőgazdasági Szövet-
kezet és a Csemege Budapesti Vállalat Arany Csoki GT. közös 
vállalkozása részére új csoki üzemet épített a Lenin (ma István 
király útja) utcában, amely 1996-ban bezárt. 
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A csoki csomagoló 1989-ben. Előtte a gázvezeték építése látszik. 

– 1990 – Mentőállomást alakítanak ki a volt tűzoltó szertárból. 
Előtte néhány évig a polgári védelem raktára volt. 
– 1990 – Új ruhagyár épült a Tompa Mihály utca elején. A 
rendszerváltoztatás után a Debreceni Ruhagyár vállalkozóknak 
adta bérbe az üzemet. 
– 1990 – Elkészült a Március 15-e Emlékpark, melyet a város-
lakók Rózsalugasnak hívtak az 1991-ben, a kopjafa mögé épí-
tett 13 íves faszerkezet miatt, amelyre futórózsát futtattak. A 
Gál István által faragott kopjafa az 1848-49-es forradalom em-
lékére készült, míg a 13 íves faszerkezet az aradi vértanúkra 
emlékeztetett. Az avatás alkalmával a város első képviselő-
testületének tagjai egy-egy fát ültettek a parkba. A teret 2006-
ban átépítették. 
– 1991 – Megépült a Borsod ABC, melynek délkeleti végében 
megnyílt a 21-es büfé. Az ABC a 2000-es évek elején néhány 
évig zárva volt, majd 2009-ben coop üzletként nyitott ki. 
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– 1991 – Bíróság és ügyészség került az egykori Állami Bizto-
sító helyére (a jelenlegi mezőgazdasági bolt melletti íves épület 
végében volt), amely 1995-ben megszűnt. Az íves épület to-
vábbi részében Bank volt, majd az OTP épülete volt. 
– 1991 – A Művelődési Központ keretén belül és annak épüle-
tében megalakult a Városi Televízió. 
– 1991 – Felújították az I. világháborús emlékművet és kiegé-
szítették a II. világháború áldozataival. Az 1930-ban, vitéz 
Székely Károly szobrász által készített emlékmű tetején lévő 
turult 1950-ben ledöntötték. A turul nem került elő, ezért az 
1991-es felújításkor Stremeny Géza szobrász készített új turult. 
– 1992 – A Hősök terén lévő egykori művelődési központot és 
mozit eladták, és diszkont áruházat alakítottak ki benne. 
– 1992 – Az Antal György úton egy magánlakásból sörfőzdét 
alakítottak ki. A sörfőzés megszűnt, sörözőként működik. 
– 1993 – Új OTP és Lottózó épült a Tóth Árpád úton. Az OTP 
csökkentette alapterületét, így jelenleg üzletek is vannak az 
épületben. 
– 1993 – Megnyitotta kapuit vállalkozás keretében a Temp-
lomkert Kisvendéglő a Miklós Gyula út 4. sz. alatt az egykori 
görögkatolikusok által kápolnának használt épületben, ezért lett 
a neve Templomkert. Jelenleg Templomkert Kisvendéglő és 
Pizzéria a neve. Az épületben a II. világháború után a Szovjet 
Javakat Kezelő Hivatal működött, majd bányászklub is volt. 
– 1994 – Megnyílt az új építésű Borsod Kapu Vendégfogadó, 
Étterem és Panzió a Borsodi út 17. sz. alatt. Az a vállalkozó 
építette, aki az épülettel szemben lévő és lebontott 41. sz. 
kocsmát üzemeltette a rendszerváltozás után. 
– 1994 – Összevonták a közművelődési intézményeket. 
– 1994 – A Családsegítő az István király útja 58. sz. épületben, 
az egykori 2. sz. óvodában nyer elhelyezést. 1998-ban bővítik, 
2015-ben bővítik és felújítják. 
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– 1994 – A Máltai Szeretetszolgálat edelényi szervezete meg-
kapta a Kamilla Gyógyszertár mögötti épületrészt, melyet fog-
dának épített a rendőrkapitányság az 1980-as évek végén. 
– 1994 – Megépült az új városi piac az autóbusz pályaudvar 
mellett. Csak néhány évig működött, a Penny épült a helyén. A 
piac lebontott pavilonjai, a Császta szőlőhegyen rendezvények 
szervezésére kialakított területre kerültek az oldalfalak felépíté-
se nélkül. 
– 1995 – A Tóth Árpád utcában megépült az új Posta, Dézsi 
János Ybl-díjas építész tervei alapján. A Posta előtte a köz-
pontban lévő piac mellett volt, a jelenlegi háztartási boltban. 
– 1995 – Átadták a Munkaügyi Központot az István király út-
ján. Korábban a járási pártbizottság első titkárának a lakása 
volt, de akkor még tetőtér beépítés nélkül. A két világháború 
között az épület a járási főszolgabíró lakása volt. Az épületet 
később bővítették. 2013-ban újra megalakultak a járások és a 
Munkaügyi Központ a Járási Hivatal Foglalkoztatási osztálya 
lett. 
– 1995 – A Tóth Árpád úton elkészült a Boldva és Vidéke Ta-
karékszövetkezet épülete. 
– 1995 – Az Edelény és Vidéke ÁFÉSZ sütőüzemet épített a 
Kossuth Lajos utcában. 
– 1995 – A Borsodi út elején elkészült a Mezőgazdasági Bolt. 
A helyén lévő épületet akarták felújítani, de le kellett bontani 
az épület rossz állapota miatt. 
– 1995 – A 2. Sz. Általános Iskolát (2000-től Borsodi Általános 
Iskola) két tanteremmel és tornateremmel bővítették. 
– 1995 – Megszűnt a szénbányászat Edelényben. 
– 1995 – A csatornahálózat kiépítését megkezdték a város még 
nem csatornázott területein. 
– 1995 – Elkészült a bányánál üzemi balesetben elhunytak tisz-
teletére az emlékmű a Bányászklubnál. A Bányászklub előtt, 
bal oldalt lévő Homlokát törlő bányász szobrot áthelyezték a 
bejárat jobb oldalára, és az újonnan készített, magasabb talap-
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zaton elhelyezték az edelényi aknákban üzemi balesetben el-
hunytak névsorát. 
– 1996 – A Bányász utca végén elkészült az Alapítványi Mun-
kaiskola új épülete. Az iskolát 1991-ben a Kisegítő Iskola né-
hány pedagógusa hozta létre. Ma Új Esély Oktatási Központ. 
– 1996 – 100 éves fennállását ünnepelte a Bódva-völgyi vasút. 
A vasútállomást felújították, az évforduló emlékére emléktáblát 
helyeztek el. 
– 1996 – Elkészült a belvárost elkerülő út, amely a Belvárosi út 
nevet kapta. 
– 1996 – Megépült az Egresen az új MOL benzinkút. 
– 1996 – Elkészült a Platán üzletház a Tóth Árpád utca elején. 
– 1997 – Az önkormányzat megvásárolta a Váralja u. 1. sz. 
épületet (Szűcs-Kiss-Szarka ház) a tájház bővítésére. 
– 1997 – A hegymegi székheylű Cser-Közmű Rt. edelényi te-
lephelyet létesít a Víztársulás helyén, a Finkei úton (ma Miklós 
Gyula út). 
– 1998 – A Borsod ABC mellett elkészült a Penny Market. 
– 1999 – A Belvárosi úton Vállalkozók Háza épült. 
– 1999 – Óriásplakát nyomda (Eclipse) épült a Miklós Gyula 
úton. Csehek építtették. 2002-ben bővítették. 
 

 

Az óriás plakát nyomda. 
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– 2000 – Az önkormányzat megvásárolta a Váralja u. 2. sz. 
épületet (Vadászy ház) a tájház bővítésére. 
– 2000 – A gimnázium szervezésében meteorológiai mérés in-
dul Edelényben. 
– 2000 – Bővítik a szennyvíztisztító telepet, mely már koráb-
ban is bővítésre került. 
– 2000 – A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 
Borsodi Földváron rendezte meg a magyar állam alapításának 
1000 évfordulója alkalmával a megyei ünnepséget, melyen Or-
bán Viktor miniszterelnök adta át a millenniumi emlékzászlót a 
megye és Edelény önkormányzatának. 
– 2001 – Az István király útja 63. sz. házban megnyílt a Pan-
zió. 
– 2002 – Két tanteremmel bővítették a Borsodi Általános Isko-
lát. 
– 2002 – Bővítették az önkormányzati hivatal épületét. 
– 2002 – Egy vállalkozó újra megnyitotta a borsodi benzinkutat. 
– 2002 – Átadták a Profi üzletlánc edelényi üzletét a Kauri ház 
(korábban KIOSZ épület) mögött. A Profi 2012 körül bezárt és 
kínai üzlet bérelte. 
– 2003 – Felújították és bővítették a Koch Róbert Kórházat. 
– 2003 – A bányaüzem egykori fatelepének a területén egy vál-
lalkozó csoki üzemet létesített. 
– 2004 – A Sajószentpéter felé vezető út mellett, a városon kí-
vül elkészült a betonelem gyár, amely rövid időn belül bezárt. 
2014-ben az épületet a TEKOMA cég vette át, amely alumíni-
um és rozsdamentes elemeket gyárt. 
– 2004 – A Császta szőlőhegyen új harangláb épült az Edelényi 
Hegyek Közössége szervezésében. Ebben helyezték el a telepü-
lés egykori harangját, melyet a római katolikus egyházközség 
őrzött meg. 
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– 2005 – Raiffeisen Bank települt a városba a Borsodi út 2. sz. 
ház alatti üzletsor egyik helyiségébe. A bank 2010 körül bezárt. 
– 2005 – Egy vállalkozó megnyitotta a Castello Pizzériát a 
Borsodi út 20. szám alatt. Az épületben a Hungária Biztosító 
működött a rendszerváltoztatás után. 
– 2006 – Elkészült a Forradalmak tere a Március 15-e Emlék-
park teljes átalakításával. A téren épült meg az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére egy em-
lékmű, melynek kovácsoltvas elemét Fülöp Tibor kovács, népi 
iparművész készítette. A téren nyert elhelyezést az 1848-49-es 
szabadságharc tiszteletére 1991-ben állított kopjafa, valamint 
emléket állítottak a 13 aradi vértanú tábornoknak, és gróf Batt-
hyány Lajosnak, az első felelős magyar kormány mártír mi-
niszterelnökének is. 2007-ben a térre került a földvárról a Szent 
István király szobor is, mert a földváron megrongálták. 
– 2007 – Az Antal György úton lévő egykori általános iskola 
épületét (a két világháború között római katolikus elemi népis-
kola volt) eladta az önkormányzat, és egy vállalkozó üzlethe-
lyiségeket alakított ki benne. 
– 2007 – Az SZTK mellett egy vállalkozó megépítette a Kígyó 
Patikát. 
– 2007 – A Császta szőlőhegyen az Edelényi Hegyek Közössé-
ge szervezésében elkészült a Golgota. 
– 2008 – A Császta szőlőhegyen az Edelényi Hegyek Közössé-
ge szervezésében elkészült a Kálvária. Egy-egy stációját ma-
gánszemélyek finanszírozták. 
– 2008 – A Bódva Étterem átköltözött a Miklós Gyula út 6. sz. 
épületbe, melyet a rendszerváltoztatás után egy vállalkozó vá-
sárolt meg. Ebben működött az Amanda bár. A rendszerváltoz-
tatás előtt a Tsz KISZ klubja működött itt. A Bódva Étterem a 
két világháború között Vám vendéglőként működött a régi he-
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lyén, amelyben a Bódva Étterem elköltözése után bútorbolt 
működött, jelenleg Guts Market van benne. Az egykori söntés 
részben jelenleg albán pékség működik, előtte több vállalkozó 
próbálkozott vendéglátással a helyiségben. 
– 2008 – A Borsodi Tájház Vadászy házának az 1960-as évek-
ben lebontott tűzfalát eredeti állapotába állították vissza, így a 
homlokzat visszanyerte eredeti szépségét. 
– 2009 – A gimnázium mögött kis műfüves pálya épült. 
– 2010 – A Borsodi Tájház Vadászy háza tornácának süllyedő 
oszlopsorát elbontották és erősebb alapra visszaépítették. 
– 2013 – A Borsodi Tájház Vadászy házának istállóját lebon-
tották és a helyére kiállító terem és vizesblokk épült. 
– 2014 – Elkészült a L’Huillier-Coburg kastély felújításának 
első üteme. A látogatókat Edelényi Kastélysziget Kulturális és 
Turisztikai Központ néven várja. 
– 2014 – Átalakították és felújították a városházát. 
– 2014 – Felújították az István király útját. Új burkolatot kapott 
az út, térkővel borították a járdákat, a vezetékek a föld alá ke-
rültek, új közvilágítás készült. 
– 2014 – Felújították a Deák Ferenc utcát. 
– 2014 – Felújították a Diana Cukrászdát, a volt Bódva Étter-
met, a Pékséget a tulajdonosok anyagi hozzájárulásával. 
– 2014 – Teljesen új arculatot kapott a városi könyvtár. Felújí-
tották, bővítették. 
– 2014 – Felújították, bővítették a Családsegítő Szolgálat épü-
letét az István király útján. 
– 2014 – A gimnázium mögötti területen, az 1987-ben épült élő 
füves pálya helyén műfüves nagy pálya épült. Elkészült egy kis 
műfüves pálya, egy salakos teniszpálya, és a nagy pálya mellett 
egy lelátó. 
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– 2014 – Felújították és bővítették a Mátyás Óvoda és Bölcső-
de 1969-ben épült épületét. 
– 2015 – Elkészült a gimnázium mögött az élő füves pálya és 
lelátója. 
– 2015 – Felújították az Egészségházat az István király útján. 
(Fogorvosi és gyermekrendelő.) 
– 2015 – Felújították a Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskolát. Új tornaterem is épült a régi mellé, melyet szintén fel-
újítottak. Az első részben megerősítették a tetőszerkezetet. 
– 2015 – A gimnázium mögötti bitumenes kézilabda pálya he-
lyén rekortán borítású pályát építettek. 
– 2015 – A Császtán az uradalmi pince elé új borházat építettek. 
 
 

  
Az uradalmi pince régi és új borháza a Császta szőlőhegyen. 

– 2015 – Az erdészet kilátótornyot épített a Császta szőlőhe-
gyen. 
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A Borsodi út a kastéllyal szemben az 1970-es években. (Fotó: Veres András) 
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