
Edelény, Kastélysziget 
 
Az edelényi kastélysziget több egymáshoz kapcsolódó fejlesztési programnak köszönhetően 
újult meg az elmúlt évtizedekben. A ma már a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. kiemelt helyszíneként működő együttes hosszú utat tett meg L’Huillier, illetve 
Coburg családok idején élt fénykora, majd a több birtokosváltást követően a huszadik századi 
Magyarországon szomorúan gyakori elhanyagoltság évtizedeit követően. Sorsának jobbra 
fordulása a kétezertízes évek elején a kastély főépületének a Műemlékek Állami Gondoksága 
által két ütemben történt helyreállításával indult el. A fejlesztés számos, akkor 
Magyarországon még úttörőnek számító, elemet foglalt magában, így többek között a kastély 
geotermikus energián alapuló fűtését, vagy az innovatív kiállítási tartalmat. A kastély külső 
belső helyreállítását követően a kastély rokokó falképeinek restaurálása és a kiállítás 
összeállítása, majd a park helyreállítása történt meg. Megvalósult a parkot körülölelő Holt 
Bódva-ág revitalizálása, amit a látogatókat fogadó infrastruktúra kiépítése is kiegészített, így 
2014-ben elindulhatott a korábban csak vágyott álom, a kastélysziget kulturális-turisztikai 
hasznosítása. 
Megnyitása óta az edelényi kastélysziget Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű 
térségében hirdeti az épített örökség értékteremtő erejét.  A kastély élettel, programokkal és 
látogatókkal történő megtöltése, komolyzenei események, futóversenyek, időszaki kiállítások, 
a helyi iskolákkal együttműködésben elindított múzeumpedagógiai programok, a csapatépítő 
tréningek, tematikus napokon keresztül közvetítik az együttes értékeit a látogatók felé. Az 
edelényi kastélysziget részvétele a térség gazdasági és közösségi életében ma már 
meghatározó, ami nagymértékben köszönhető az itt dolgozó kollégáknak, akik mindennapi 
munkájukkal fáradhatatlanul szolgálják az épített örökség megőrzését, ápolását, fenntartását. 
A kastélyszigetet működtető csapat több tagja vett részt a helyreállítás folyamatában, majd 
tartott ki töretlenül a már működő kastélyegyüttes mellett, a gyakorlatban megvalósítva azt a 
víziót és működési modellt, amit a kastély fejlesztési terve tartalmazott.  
Külön meg kell említeni a kastélysziget vezetőjét, Bay Juditot, aki létesítményvezetőként 
kísérte végig mind a helyreállítási projektek előkészítési, mind a megvalósítási folyamatait, és 
segítette a helyszínen dolgozó kollégák összefogásával, a felmerülő feladatok megoldásával, 
folyamatos rendelkezésre állással szilárd bázisként a hatalmas feladat végrehajtását, majd 
építette fel azt a kastélyegyüttes iránt elkötelezett közösséget, amely biztosítja a létesítmény 
műemlékhez méltó működtetését. Bay Judit és kollégái a nyitás óta óvják, vigyázzák, és töltik 
meg élettel Észak-Magyarország e kiemelt műemlékegyüttesét. 
 
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága Példaadó Műemlékgondozásért Díjjal tünteti 
ki az edelényi kastélysziget kezelőit a műemlék és parkja életteli bemutatásáért, a 
látogatók magas színvonalú fogadásáért és kiszolgálásáért, a programok folyamatos 
szervezéséért. 
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