40 éve épült a Művelődési Központ
(Ifjúsági Ház)
A Művelődési Központ 1977-ben épült Ifjúsági Háznak és a Járási
Művelődési Központtal történt 1981-es összevonásáig önálló intézményként működött. Az összevont intézmény központja lett a Borsodi út 9. szám alatt lévő épület, melyet Bodonyi Csaba építész tervei
alapján készítettek el. A tervező Ybl-díjat kapott az épületért.
A Bódva egykori árterületén, vasbeton cölöpökre épített intézmény
a város emblematikus épületeinek számát gyarapítja.
1985-ben az épület előtt helyezték el Gyurcsek Ferenc szobrászművész alkotását a „Felszabadulási” emlékművet, míg az épületen
belül Schrammel Imre keramikus szép reliefe nyert elhelyezést a főbejárattal szemben lévő falon.

Épül az Ifjúsági Ház. Fotó: Veres András (1977)

Az intézmény, elkészültétől kezdve a nagyobb létszámú kulturális
programok megvalósításának helyszíne, annak ellenére, hogy a ko-
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rábbi Járási Művelődési Központ (Mozi) 1992-es értékesítéséig működött. 1994-től, az edelényi művelődési intézmények összevonásától az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely intézményegysége. (Az intézmény névváltozásai az
összevonás után: Városi Rendezvények Háza és Könyvtár 1994-2000;
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 2001-2006; Művelődési
Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2006-2015,
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2015. szept. 3-tól.)
Az intézményegységben kerül megrendezésre a városi programok
jelentős része. A saját rendezvényeken túl az oktatási intézmények, a
pártok, a civilszervezetek és a város egyéb intézményei is rendszeresen igénybe veszik termeit, szolgáltatásait.
Az óvodás és általános iskolás korosztály számára rendszeresen
szerveznek bábszínházi, gyermekszínházi és zenés előadásokat, játszóházakat, amelyek segítségével igyekeznek felkelteni igényüket a
művelődés különböző formái iránt, valamint kézügyességük, kreativitásuk fejlesztését szolgálják. A játszóházak szervezésében nagy segítségükre van az Oltalom Tagóvoda nevelőtestülete. A Mátyás
Óvoda és Bölcsőde pedagógusai évente 2-3 alkalommal bábszínházi
előadást tartanak gyermekek részére. Évek óta megrendezik az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a város középiskolájának tanulói részére a három előadásból álló bérletes zenei előadássorozatot,
amely népszerű a fiatalok körében. Az előadássorozatot az ÉszakMagyarországi Filharmónia Kft-vel közösen szervezik.
Az állami és nemzeti ünnepeinkről méltóképpen megemlékeznek, s
ezen alkalmakkor a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola és a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium diákjai, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, az edelényi Császta Néptáncegyüttes, az Oltalom Tagóvoda és a Mátyás Óvoda és Bölcsőde
gyermekei színvonalas műsort mutatnak be.
Az Edelényi Nap, rendkívül népszerű a lakosság körében és szívesen töltik az emberek az egész napot a rendezvényen. Népszerű éne-
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kesek, együttesek, tánccsoportok a fellépők, és minden alkalommal
tűzijátékkal zárul az Edelényi Kastélykerti Napok utódrendezvényeként életre hívott program, amely a 2010-es árvíz és a kastély felújítása miatt került új helyszínre. A több éve megrendezésre kerülő kulturális rendezvények közül kiemelkednek a Kolor Fesztivál edelényi
rendezvényei, az Edelényi Helytörténeti Napok, a Tájházak Napja, a
Kutyás Nap, az Ünnepi Hangverseny stb. Ezen rendezvények legtöbbje tömegeket vonz és a gyermekektől a fiatalokon keresztül az
idősebb korosztályig színvonalas szórakozási és művelődési lehetőséget biztosítanak.
Itt történik a házasságkötés is, amelyhez megfelelő színvonalú termet tudnak biztosítani. A városban működő kiscsoportok többsége is
itt tartja a próbáit, foglalkozásait, itt tartja edzéseit és versenyeit a
sakkszakosztály, óráit a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola két
csoportja.
Kiállítások rendezésére is sor kerül minden évben, elsősorban amatőr festők, grafikusok és fotósok munkáiból, de történelmi témájú
anyagok is bemutatásra kerülnek.
Az intézményben működő kiscsoportok, klubok a következők: Férfikórus, Hagyományőrző Népdalkör, Díszítőművészeti Kör, Miklós
Gyula Kertbarát Kör, Őszikék Nyugdíjas Klub, Edelényi Nyugdíjasok Közössége, Császta Néptáncegyüttes, sakkszakosztály és sakktanfolyam gyerekeknek, Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola
edelényi tagozata két csoportja.
A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya minden évben szervez
tanfolyamot az intézményben külső cégek bevonásával, átlagban 1015-öt.
Az intézmény első igazgatója Kalocsai István volt, majd a Járási
Művelődési Központtal való összevonás után Bertalan József lett az
igazgató 1986-ig. 1986-tól 1994-ig, az edelényi közművelődési intézmények összevonásáig (Művelődési Központ, Városi Könyvtár,
Borsodi Tájház) Hadobás Pál vezette az intézményt.
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A Művelődési Központ (Ifjúsági Ház) napjainkban.
Fotó: Mészáros Csaba
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