Edelényi felújítások, építkezések 2014-ben
Edelény város az eltelt években jelentős felújításokat, átépítéseket és építkezéseket hajtott végre, mely által sokat szépült, fejlődött.
A 2014-es év kiemelkedő volt ilyen szempontból, sok munka fejeződött be az évben. Az alábbiakban számba vesszük ezen kiemelkedő
munkálatokat.
Az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény
belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” pályázat keretén belül megújult Edelény városközpontja. A Városi
Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal (Városháza) teljes rekonstrukciójára; közművek cseréjére, járdák, utak felújítására került sor az István király és a Deák Ferenc úton. Az István király úton a villamos
légkábeleket a föld alá helyezték, új villanyoszlopok nyertek elhelyezést. A konzorciumi partnerek részvételével megújult a Pékség, a
Diana Cukrászda és a volt Bódva Étterem. A beruházás összköltsége
797.353.706,- Ft volt.
A Városi Könyvtár fejlesztésének eredményeként egy, a lakosság és az intézmény dolgozói számára komfortosabb funkciót biztosító és az akadálymentesítési követelményeket is kielégítő létesítmény épült.

A Városi Könyvtár felújított épülete
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A Polgármesteri Hivatal (Városháza) összességében 360 m2 alapterület bővítésével egy korszerűbb alaprajzi elrendezésű és felszereltségű, zárt udvart körbeölelő hivatali és egyéb közfunkciót biztosító
épületet kapott a város, mely szintén az akadálymentesítési követelmények biztosításával valósult meg.

A felújított Polgármesteri Hivatal (Városháza)

Az évben megújult az István király úton az Egészség ház (fogorvosi rendelő, gyermekrendelő, védőnői szolgálat).
Edelény Város Önkormányzata sikeresen pályázott az ÉMOP4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú „az „Edelényi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű
székhely kialakítása érdekében” című projekttel, melynek keretében
az István király útja 58. szám alatt lévő ingatlan felújításra és bővítésre került. A belső terek átrendezésével, illetve az épület hátsó traktusában kialakított Idősek Klubjával egy minden szempontból megfelelő komfortfokozatú ingatlannal rendelkezik a város. A beruházás
értéke 94.493.333,- Ft volt.
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megújult épülete

2013-ban a Kastélysziget projekthez kapcsolódóan értékesítette a
város a kastélykerti sportpályát és megkezdte egy új sporttelep kiépítését a gimnázium mögötti területen. 2013-ban egy nagyméretű műfüves pálya készült el világítással, lelátóval, labdafogó hálóval, kispadokkal, salakos futópályával. 2014-ben egy műfüves félpálya készült el. A sporttelep fejlesztése 2015-ben folytatódik.

Az új műfüves pálya

2015-ben újabb fejlesztésekre, új létesítmények építésére kerül sor.
Fotó: Hadobás Pál
(Forrás: Molnár Oszkár Edelény város polgármesterének tájékoztatója a
2010-2014. év közötti ciklusról. Edelény, 2014.)
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