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A Szerencsi  Vár 

 

A XVI. század végén kialakított épület Borsod-Abaúj-Zemplén megye legfiatalabb 

vára. Erdei Ferenc szerencsi születésű építész tervei alapján 1979 és 1991 között 

felújították, késő reneszánsz stílusúvá formálták az építményt. Rengeteg 

kulturális tevékenységet bonyolítanak itt le, melyek segítik a látogatókat abban, 

hogy megismerjék Szerencs történetét . 

Ezen programok keretében zajlanak konferenciák, kiállítások, fesztiválok,egyéb 

rendezvények. Különösen említésre méltó a vár területén belül található 

Zempléni Múzeum, mely 860.000 darab képeslapjával az ország legnagyobb 

képeslapgyűjteményeként funkcionál. A gyűjteményhez fűződik Dr. Petrikovits 

László neve, aki alapítóként 400.000 képeslappal járult hozzá a kiállításhoz. 

Természetesen ezen kívül is rendeznek egyéb színvonalas kiállításokat, ilyenek például 

a Rákóczi Zsigmondról és a koráról, a Szerencsi Vár építésének történetéről, 

illetve a málenkij robotról szóló tárlatok. 
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A Fürdő 

 

A vár nyugati oldalától kicsit északabbra fakadt a salétromkénes víz, mely oly bőségben 

tört fel a sziklából, hogy a várat körülvéve mocsarat és ingoványt képezett. 

Rákóczi Zsigmond, a vár újjáépítője, prédikátora szerint azért is választotta 

lakhelyül Szerencset, mert gyakran vette igénybe e gyógyvizet köszvénye 

gyógyítására. Így amikor a szükséges keret rendelkezésre állt,hozzákezdtek a 

még napjainkban is működő és népszerű Községi Fürdő felépítéséhez,ami ma 

már 105 éves. Eleinte kádasfürdőként funkcionált,így a betegek is,és a város lakói 

egyaránt élvezhették a víz gyógyító hatásait. A mai fiatalok szótárából 

valószínűleg már teljesen hiányzik a KÁDASFÜRDŐ fogalma, hisz ma már 

ilyen nem igazán létezik. Akkoriban rendkívül kevés házban volt fürdőszoba, így 

a Községi Fürdőbe tömegesen jártak tisztálkodni. Ennek ellenére a lakások 

fürdőszobával való ellátásának elterjedése révén a szerencsi fürdő a hatvanas 

évektől kezdve egyre veszített jelentőségéből, végül a leromló, pusztuló épületet 

a '70-es években bezárták. Napjainkban a város közepén álló, szecesszió stílusú 

épület a helyiek kikapcsolódását szolgálja. 
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Kedves Résztvevők! 

 Sok szeretettel köszöntök mindenkit a szerencsi csapat nevében.  

 Az előadásunk szimbóluma a tégla. Egyrészt be szeretnénk épülni azon Borsod 

megyei iskolák közösségébe, akik büszkék az otthoni értékekre.   

 Másrészt Szerencs iparváros volt, élelmiszeripari központ, a cukorgyártás és a 

csokoládégyártás egyik központja.  A rendszerváltást követően 

fokozatosan leépítették ezeket a munkalehetőségeket, az egykori cukorgyártásra 

már csak két torony és üresen maradt épületek emlékeztetik az erre járókat. Ez a 

másik oka, hogy a téglát választottuk szimbólumunknak, a graffitivel együtt 

különösen alkalmas a pusztuló tárgyi környezet kifejezésére.  

 Előadásunkkal azt szeretnénk megmutatni, hogy a szerencsiek túl tudtak lépni 

ezen a traumán, és képesek voltak értéket teremteni jelentősebb történelmi és 

természeti örökségek nélkül is, önerőből, illetve azt kívánjuk szemléltetni, hogy 

hogyan lehet egy tájsebből értéket teremteni. A mai napon be szeretnénk mutatni 

párat azokból a tégláinkból, melyből újraépítkeztünk, mint büszke város. 

 Szellemi örökségnek egy épületegyüttest választottunk, amelyeket a várkert köt 

össze. Az itt elhelyezkedő épületek a test-lélek-szellem hármasságát fejezik ki, 

az emberi teljességet. A testet a fürdő és a sportcsarnok, a lelket a templom, a 

szellemet pedig a vár. 

Az első jelentős épület, amivel a bejárat után találkozunk, a Kulcsár Anita sportcsarnok. 

Számos sportesemény kerül itt megrendezésre, ahol a Szerencsi Városi 

Sportegyesület tagjai küzdenek meg gyakran az ország másik feléről érkezett 

ellenfelekkel. Szerencsen nagy jelentősége van a sportnak, ezt is mutatja 

csapataink kimagasló eredménye.  

Szerencs város sportegyesületének ágazatai: asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda, 

kosárlabda, sakk…       
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Csokifesztivál 

 

Szerencsen a helyi emberek által készített csokoládét, ami remélhetőleg hamarosan 

felkerül a hungarikumok listájára, az Országos Csokoládé Fesztivál népszerűsíti. 

Már nyolc éve minden augusztusban megrendezésre kerül a fesztivál, ami 

tízezreket csábít a városunkba. 

A fesztivál három napja minden korosztály számára biztosít programokat: a 

legkisebbeknek játékos vetélkedőkkel, kalandparkkal és csokoládéból készült 

mesefigurákkal készülnek a szervezők, a felnőttek kulturális programokon és 

édességbemutatókon vehetnek részt. 

Késő délutántól hajnalig pedig igazi fesztiválhangulat alakul ki a 

belvárosunkban, és négy színpadon több, mint ötven fellépő koncertezik.  

Néhány visszatérő fellépőnk: 

 Tankcsapda 

 Hooligans  

 Hősök 

 Kowalsky meg a Vega 

 Punnany Massif 

 Quimby 

 Belga 
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Természeti értékek Szerencs környékén 

1. 

Kossuth-túra 

A túra célja: Kossuth Lajos szülőföldje, gyermek- és ifjúkora, pályakezdő 

éveinek színhelyeit bemutatni, a túra Szerencs környékén található 

turistaútvonalakon fut : Szerencs- Monok – Golop túraútvonal. 

2. Lakóhelyünkön néhány védett, ritka növény is megtalálható.   

Megyaszó tátorjános 

Bekecsi Nagy-hegy keskenylevelű bazsarózsa (az országban egyedül itt található) 

3.Szerencsi Vár kertje, ami egy pihenő park, de néhány évvel ezelőtt az Önkormányzat 

vizes élőhelyek növényzetét bemutató tanösvényt alakított ki. 

4.Egy olyan természeti értéket szeretnénk részletesen bemutatni, amelynek létrejöttét 

az emberi tevékenység, konkrétan a Szerencshez köthető cukorgyártás, 

segítette. Ez az egykori cukorgyári hűtőtavakon kialakul sajátos élővilág, 

nagyon gazdag madárfaunával. Véleményünk szerint, itt lehetőség lenne egy 

ökoturisztikai központ kialakítására. 
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Cukorgyár, szikes tó, kandicsrák, vizibolha 

 

Szerencsen közel 120évig 1889-2008-ig volt cukorgyártás. A cukorrépa feldolgozása 

minden évben ősszel kezdődött és általában februárig tartott. A kampány idején 

nagy mennyiségű vizet használtak a répa tisztítására és hűtésre, az így keletkezett 

ipari szennyvizet vezették ezekbe a hűtőtavakba. Ez a szennyvíz a répa 

tisztításából adódóan sok szerves anyagot tartalmazott és meleg vízként érkezett 

a hűtőtavakba. A magas szerves anyagtartalom miatt a zooplanktonok ( apró 

állatok) elszaporodása jellemezte a tavakat, mivel februártól megszűnt a meleg 

víz utánpótlás és volt elegendő táplálék, rövid időn belül életre keltek a tavak 

minden évben. Az Alföldi sziki tavakkal megegyező ökológiai viszonyok 

alakultak ki. 

 

Az egykori hűtőtavak leginkább az úgynevezett fekete szikes tavakhoz sorolhatóak, az 

elnevezés arra utal, hogy ezekben a vizekben sok a szerves üledék, ami gyakran 

iszaposodáshoz is vezet. Nyáron a vízutánpótlás hiánya miatt a vízszint erősen 

lecsökken. A magas sótartalmú, látszólag gyér növényzetű szikes tavakban a 

gerinctelen állatvilág egyes elemei tömegesen jelennek meg. Az egysejtűek 

képezik a vízben lebegő, már szabad szemmel is jól látható kisrákok (pl. 

vízibolha, kandicsrák) tömegeinek táplálékát. A kandicsrák a sziki tavak 

indikátorfaja. A kisrákokat egyrészt az egyes madárfajok közvetlenül a víz 

átszűrésével fogyasztják, másrészt a ragadozó életmódú vízi rovarok 

zsákmányolják. A tápláléklánc végén fogyasztóként főként a madarak vannak. 
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Madárvilág 

A tavak ökológiai értékét a sziki tavakra jellemző gazdag madárvilága adja. 130 féle 

madárfajt figyeltek itt meg az Aggteleki Nemzeti Park szakemberei, amelyek 

közül sok faj költ, illetve költött a területen. A zooplanktonok kiszűrésére 

alkalmas csőrrel rendelkező jellegzetes madarai ezeknek az életközösségeknek: 

Gulipán: Jellegzetes színe és semmilyen más madáréhoz nem hasonlító csőre miatt 

összetéveszthetetlen, vonuló, de kis számban rendszeres fészkelő faja a szikes 

tavaknak. Ritkán de előfordult a Szerencsi tavaknál is. 

Gólyatöcs vagy más néven sziki gólya, amely a gulipánfélék családjába tartozó, 

hazánkban rendszeresen költő, de ősszel vonuló, alkatában gólyára emlékeztető 

madara a szikes tavaknak. 

Kanalasgém: jellegzetes lapos csőrű, vonuló, a mocsarasodó sziki tavak jellegzetes faja, 

ugyancsak gyakran költ a szerencsi tavak körül. 

Bíbic:fején jellegzetes tolldíszt viselő,vizes élőhelyeken, így nálunk is gyakran 

előforduló, vonuló madár. 

Piroslábú cankó: jellegzetes piros, hosszú, vékony lábú, vonuló, fokozottan védett 

madarunk. 
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A TÓ 

 

Miért kell ezekre a tavakra felhívni a figyelmet? 2008 óta megszűnt a csapadék vízen 

kívüli rendszeres vízutánpótlás, ezért, és az utóbbi évek aszályos nyarai miatt a 

tavak szinte teljesen kiszáradtak, így a korábban nagyon gazdag madárvilág mára 

meggyérült, de teljesen nem tűntek el . 

2014-ben a település önkormányzata és az Aggteleki Nemzeti Park szakemberei 

tárgyalásokat folytattak a terület hasznosításáról. Mindkét fél egyetértett abban, 

hogy a tavak vízutánpótlását meg kell oldani. Nézetkülönbségek a vízszint 

mértékében vannak, az önkormányzat viszonylag magas és állandó vízszinttel, 

horgásztóként hasznosítaná a területet. A természetvédelmi szakemberek a 

vízutánpótlással csak a szikes tavakra jellemző, nyáron erőteljesen lecsökkenő 

vízszintet szeretnének biztosítani. 

 

Megoldás 

 

A megoldás az lehet, mivel itt összesen öt tóról van szó, hogy a horgásztó mellett 

a többi tavat eredeti állapotába állítanák vissza. 

Érdekes, hogy a terület nincs semmilyen területi természetvédelmi oltalom alatt. Ha az 

önkormányzat helyi oltalom alá helyezné a területet, talán megnyílnának olyan pályázati 

források is, amelyek lehetővé tennék, nemcsak a víz utánpótlás problémájának 

megoldását, de egy ökoturisztikai terület, kialakítását is. Úgy gondoljuk, hogy jól 

megférne egymás mellett a horgásztó, a tanösvény, a kerékpárút, a madár les és ezzel 

tovább bővülhetne azon lehetőségek sora amiért érdemes itt maradni. 

 


