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Szerencs és környékének helyzete többször változott abból a szempontból,
hogy Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozónak tartották-e. A XVIII. században
a mezőváros többször kérvényezte a vármegyénél, hogy szőlőtermelése
révén tekintsék hegyaljai helységnek. Ezt előbb a vármegye utasította el,
majd Mária Terézia 1770-es rendelete után – mely szerint a hegyaljai tele-
pülések az aszú termés után is tizedet kötelesek fizet ni –, a helybeliek sem
szorgalmazták az ügyet. A XIX. század végén a hegyaljai szőlőket a filoxé-
ra-vész pusztította. Az újratelepítés óta, tehát a XX. század első éveitől
Szerencset és a környező községek közül Bekecset, Legyesbényét és Mo-
nokot ismét Tokaj-Hegyaljához tartozónak tekintik. Napjainkban Szerencs
immár a világörökség részét képező Tokaji Borvidékhez tartozik. Mivel a
nagy múltú borvidéket az ország belsejéből e városon át lehet elérni, ezért
találó az elnevezés: Szerencs, a Hegyalja kapuja. Kedvező környezeti adott-
ságai révén e vidéken már az ősidőktől kezdve éltek népcsoportok. A neolit
korból a tiszai-kultúra emberének tárgyait tárták fel a régészek, és a talált
emlékek szerint a népvándorlás idején is lakott volt e terület. Anonymus
szerint, „... Árpád vezér és nemesei pedig nagy örömmel felkerekedtek
Hung várából, s a Tarcal hegyén túl ütöttek tábort a Takta vize mellett el-
terülő mezőn, egészen a Szerencse hegyéig. Erről a hegyről látták, hogy
milyen az a hely, mivel pedig nagyon megszerették, úgy nevezték el, hogy
nevének latinul amabilis, a saját nyelvükön pedig szerelmes az értelme,
attól a naptól egészen mostanáig a szerelemről Szerencsének hívják a he-
lyet." Anonymus naiv névfejtése érdekes, de valószínűleg prózaibb magya-
rázata van a Szerencs név eredetének. Több értelmezés is lehetséges: az
egyik szerint a két folyó találkozását jelentő szláv "szrencsa" szóból szár-
mazhat, utalva arra, hogy a Szerencs-patak és a Takta vize itt folyik össze.
Más elképzelés szerint az ótörök "serinc" szóból is eredhet, melynek "tü-
relem, szívósság, állhatatosság" volt a jelentése. I. István korában Szerencs
esperességi központ volt. A XII. század derekán a mai vár helyén a Szent
Jánosról elnevezett johannita lovagrend alapított monostort. Az épület ma-
radványait a hozzá tartozó birtokokkal a bencések vették át. Némethy Fe-
renc tokaji várkapitány Némethy 1556 és 1559 között a bencés apátság he-
lyén erődítményt alakított ki. Az erődítményt 1567-ben a törökök megron-
gálták. Az ostromok és a török pusztítás következtében az épület rossz

állapotba került, mégis a vár és a szerencsi uradalom birtokjogát többen
igyekeztek megszerezni. Közöttük volt Rákóczi Zsigmond szendrői kapitány,
aki végül több éves egyezkedés után 1583-ban megkapta a szerencsi bir-
tokot. A város történetének talán legfontosabb fejezete is Rákóczi Zsig-
mond korához köthető. A Bocskai-felkelés idején ugyanis Rákóczi Zsigmond
már nagy hatalommal és tekintéllyel rendelkező báró volt, így az ő részvé-
tele a felkelésben Bocskai számára is nagy jelentőséggel bírt. Rákóczi előbb
a közvetítő szerepét töltötte be Bocskai és a császáriak között, majd telje-
sen a felkelés oldalára állt. 1605. április 17-20. között az ő birtokán, Sze-
rencsen tartották azt az országgyűlést, amely Bocskai Istvánt Magyaror-
szág fejedelmévé választotta, amelyen kimondták a protestánsok vallás-
szabadságát. Az 1660-as évek elején török seregek pusztítottak Észak-Ma-
gyarországon, Szerencset is többször megtámadták, kifosztották. 1672 és
1678 között Szerencs Habsburg kézre került, akkor helyőrsége is osztrák
volt. A XVIII. század elején az épület újra a Rákóczi-család birtokába jutott.
Az 1848/49-es szabadságharc idején, 1849 júliusától e környék hadszíntérré
változott. A XIX. század második felében a Széchényiek, majd a Harkányiak
vásároltak birtokokat a város határában. Az 1876-os közigazgatási reform
során a települést nagyközségnek minősítették, Szerencs elveszítette kö-
zépkori mezővárosi státusát. A XIX. század elejétől – elsősorban Tessedik
Sámuel tevékenységének köszönhetően – hazánkban is egyre inkább ter-
jedt a cukorrépa termesztése és a cukorfőzdék működése. Nyolc hónap
alatt épült fel Európa akkor legnagyobb cukorgyára és finomítója, amely
1889. december 10-én kezdte meg a termelést. Az ipartelepítés megindí-
totta a település gyors fejlődését. 1880 és 1910 között a lakosság száma
megháromszorozódott. 1923-ban a Magyar Cukoripari Rt. megépítette cso-
koládéüzemét, melynek termékei országosan ismertté tették Szerencs ne-
vét. A két világháború között, ha nem is a korábbi ütemben, de folytatódott
a település fejlődése, 1930-ban már 6707 lakosa volt. A gyárak tisztes meg-
élhetést biztosítottak dolgozóiknak. 1945 után a gyárakat államosították,
Szerencs járási székhely lett. A település fejlődése a 60-as években indult
meg. A korszerűsített cukorgyár és csokoládéüzem mellett felépült a ke-
nyérgyár és a gépgyár. A cukorgyártás leállítását követően a gyártási épü-
leteket lebontották. 2009-ben, a bejelentés első évfordulóján a gyár előtt
emlékparkot avattak. A városba érkező turistát különböző kategóriájú szál-
láshelyek, számos étterem, sportolási lehetőség, hűs pincék várják. Napja-
inkban Szerencs alap- és középfokú oktatási intézményeivel, kulturális, szo-
ciális, egészségügyi és sportlétesítményeivel, szolgáltatásaival a 18 telepü-
lést magába foglaló Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás központja. Sze-
rencs város társközsége Ond, mely a hét vezér egyikéről kapta nevét. A
történelem során a két település között szoros gazdasági, társadalmi kap-
csolat alakult ki. Napjainkban egységes közigazgatási, önkormányzati igaz-
gatású település.
Szerencs vasúti csomópont mellett a közúton történő elérhetőségét je-
lentősen javítja a 37-es számú főút 2×2 sávra történő bővítése, aminek
a megvalósulásával az M30-as autópálya Miskolc levezető szakaszától
gyorsforgalmi úton alig húsz perc alatt biztonságosan elérhetővé válik a
település. A munkálatok várhatóan 2023-ban fejeződnek be. A fejleszté-
sek mindegyikének célja, hogy egy európai léptékű és színvonalú kisvá-
rossá váljon Szerencs.

SZERENCS TÖRTÉNETE
Szerencs a Nagyalföld és az Eperjes-Tokaji-hegylánc találkozásánál fekszik. A helységtől északra-északnyugatra húzódó
hegyeket, amelyeken évszázadok óta a környékbeliek szőlőt termesztenek, a Szerencs-patak völgye elválasztja a Zemp-
léni-hegység tömbjétől.
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A kapuépítmények két vaskos terméskő oszlop-
ból állnak, melyeken szinte légies, kovácsoltvas,
vagy fa kapuszárnak nyílnak. A kapuoszlopok
így mint történelem előtti obeliszkek, az utazót
átengedő, vagy eltaposó kapubálványok, kapu-
őrzők jelennek meg mind a mai napig, ha akár
pragmatikusabb formában is. A térségi kapuzat-

nak hasonló szerepet szántunk, mint a régi ka-
puknak volt, kijelöli az új térségbe való belépést,
felhívja az utazó figyelmét, hogy itt egy új mi-
nőség kezdődik, őrzi az utat, s aki nem méltó rá,
azt nem engedi be abba a magasztos és emel-
kedett világba, amit a tokaji szőlőkultúra és a
borok királya jelent.

Az egymással szemben megépített két ötszin-
tes, 18 m magas toronyszerű épület teljes felü-
letét terméskő burkolat fedi, tetején 12 m magas
sugaras kialakítású ácsolt szerkezetű felépít-
mény áll, amely kilátóként szolgál, és ahonnét
messzire ellátni a helyaljai tájon. A turisztikai fo-
gadóépület kialakítására a délkeleti torony tö-
vében 160 m2 hasznos alapterületen került sor.
Az épületben a látogatók tájékoztatására alkal-
mas információs pont és kávézó jött létre. Azon-

ban az épület
üzemel te tése
nem volt biztosí-
tott, így sokáig ki-
használatlanul állt.
Végül a Tokaj-hegyalja
kapujához is illeszkedő és
méltó jelenlegi funkcióját 2018 márciusában
kapta meg az épület, amikor a Diagnosticum Zrt.
mintegy 879 millió forintos támogatással létesí-
tett itt egy NMR (Mágneses Magrezonancia
Spektroszkópia) technológiával felszerelt új bo-
rászati laboratóriumot. A borlaboratórium fel-
adata elkészíteni a Magyar Borok Eredetmintá-
zati Térképét, és fő célja a magyar borok eredet-
védelmének az erősítése. A másik, északnyugati
torony 2019-ben jutott nagy szerephez, amikor
is a mellette található területen megnyílt a „Mi-
kulás és barátai” különleges fényinstalláció. Az
ötletgazda és a megvalósító Kretovics István
volt. A helyi vállalkozó fő látványossága „A té-
lapó leghosszabb szánja”, amelyet 41 db rén-
szarvas húzott és 96437 LED izzó világította
meg, a Guinness-rekordok közé is bekerült. Az
ország számos pontjáról érkeztek a látogatók,
hogy megnézzék és fotózkodjanak a fénylő rén-
szarvasokkal, figurákkal, valamint az országos
médiában is komoly visszhangot váltott ki a lát-
ványosság. 2020-ban az önkormányzat pályázati
támogatásból egy turisztikai megállóhelyet ala-
kított ki a torony mellett, így a téli időszakban
komfortosabb körülmények között volt újra lát-
ható a „Mikulás szánja és téli barátai”, valamint
új elemekkel is bővült a látnivalók köre. Szintén
pályázati forrásból gumikerekes kisvonatot vá-
sárolt az önkormányzat, melynek kiinduló pontja
a világörökségi kapuzat.

Engedje meg, hogy egy gazdag történelmi
múlttal rendelkező kisváros első számú veze-
tőjeként tisztelettel köszöntsem! Szerencset
szokás Tokaj-Hegyalja kapujának nevezni. 
Magyarország híres borvidékének egyik jelen-

tős települése, amelynek a pincészeteiben kiváló borok készülnek. Büsz-
kék vagyunk ipartörténeti emlékeinkre, amelyek közül sajnos a cukor-
gyártás ma már tényleg csak a múltat idézi. A közel 100 éves csokoládé-
készítésnek azonban nem csak múltja, hanem jelene és jövője is van. Re-
ményeim szerint lesz is! Az itt pihenők, az idelátogatók kikapcsolódását
a kiváló szolgáltatásokat nyújtó fürdő, több játszótér, rekreációs park, ki-
állítások, sportolási- és szabadidős lehetőségek várják. Nem csak pincé-
szetek, hanem édességboltok, cukrászatok, éttermek, a bevásárlásokat
biztosító kisebb és nagyobb boltok, áruházak is a vendégeket szolgálják.
A Nagyalföld, a Szerencsi-dombság, az Eperjes-Tokaji-hegylánc, a Haran-

god-vidék, a Taktaköz találkozásánál elterülő gyönyörű természeti táj és
az épített környezet emléke, mint a templomaink, a Rákóczi-vár a kerttel,
a vasútállomás, a volt cukorgyár, a fürdő, a járásbíróság épületeiből su-
gárzik a múlt történelme, ami tudatja az érkezőkkel, hogy Bocskai és a
Rákócziak földjén járnak. 
Őszinte vendégszeretettel hívom Önöket egy rövid vagy hosszabb 
itt-tartózkodásra. Érkezzenek a Kossuth turistaúton kerékpárral, vonattal
vagy gépjárművel.
Bízom abban, hogy a kiadványunkban kínált, a város által nyújtott turisz-
tikai látnivalók felkeltik az érdeklődését és hamarosan városunkban kö-
szönthetjük.

Üdvözlettel:

Nyiri Tibor
Szerencs város polgármestere
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vilÁGÖRÖKSÉGi KaPUZaT
Az Összefogással Tokaj Világörökségé-
ért Projekt keretén belül 2007-be ké-
szült el Szerencsen, a 37-es főút mel-
lett a Világörökségi Kapuzat és Turisz-
tikai Fogadóépület. Az építmény át-
adásával egy olyan turisztikai informá-
ciós- és fogadóbázis alakult ki, amely
alkalmas a főváros felől történő közúti
közlekedés megállítására és térségi ka-
pu funkció betöltésére.

TiSZTElT OlvaSó!
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Mint a megyei múzeumi szervezet egyik tagegy-
sége tájmúzeumként is funkcionált: Szerencs és
környéke, a Taktaköz és a Harangodvidék kultu-
rális örökségét kezelte. A múzeumnak helyet adó
Rákóczi-váron 1967 és 1989 között felújítási
munkákat végeztek, így az intézmény többszöri

költözésre kényszerült, s csak 1991 októberében
foglalta el végleges helyét a történelmi falak kö-
zött. 2013. január 1-jétől a múzeum átkerült Sze-
rencs Város Önkormányzatának fenntartásába,
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mű-
ködik tovább. Az intézmény tevékenysége meg-
őrizte korábbi jellegét, területi múzeum minősí-
tést kapott. 2014-től a Szerencsi Cukormúzeu-
mot, 2020-tól Turisztikai Központot is hozzá kap-
csolták tagintézményként. Szerencs és környé-
kének történeti, régészeti, néprajzi és képzőmű-
vészeti örökségének gyűjtésén túl az intézmény
fő profilját továbbra is a nemzetközi hírű képes-
lap-gyűjtemény és a jelentős exlibris kollekció
gondozása képezi. Ugyanakkor fontos szerepet
kíván vállalni a hazai édesipar: a cukor- és cso-
koládégyártás emlékeinek összegyűjtésében és
feldolgozásában is.

A szerencsi Zempléni Múzeum 
gyűjteményei

Az 1968 óta működő Zempléni Múzeum több
nagy gyűjteménnyel rendelkezik. Tájmúzeum
jellegéből fakadóan a dél-zempléni térség, a
Taktaköz és a Harangod vidékének néprajzi tár-

gyi emlékei alkotják az egyik gyűjteményi egy-
séget. Kevésbé ismert, de egy viszonylag nagy
számú kisgrafikai kollekció: egy 36 ezer darab-
ból álló exlibris gyűjtemény is a szerencsi mú-
zeum gondozásában van. A legnagyobb és leg-
ismertebb azonban a közel 1 millió darabból álló
képeslevelezőlap-gyűjtemény. A képeslap-gyűj-
temény létrehozója dr. Petrikovits László, sze-
rencsi orvos-fogorvos, műgyűjtő volt, aki az 50-
es évek elejétől kezdte rendszerezetten gyűjteni
a régi képeslapokat. A 60-as évek elején már
hatalmas kollekciója volt. Petrikovits doktor úr
– aki korát jóval megelőzve felismerte, hogy e
lapok milyen jelentős értéket képviselnek – el-
határozta, hogy megalapítja hazánk első képes-
lap múzeumát. 1967-ben felajánlotta 400 ezer
darabos gyűjteményét, s ezzel megkezdhette
működését a kulturális intézmény. A képeslap-
gyűjtemény azóta is jelentősen gyarapszik évről
évre, elsősorban az adományozók jóvoltából. A
lapok rendszerezéséhez, feldolgozásához a
Petrikovits dr. által kidolgozott szisztémát hasz-
nálják. Az ábrázolt téma és a megjelentetés
ideje és a két nagy szempont, amely alapján
csoportosították. Téma szerint külön válogatták
a földrajzi, az üdvözlő, a művészeti, a tematikus
és a különleges technikájú lapokat, s ezeket is
még számos kategóriába osztva tárolják. (Pl. a
tematikus lapoknál találhatják a történelmi,
néprajzi, közlekedési, természettudományi, a hí-
res embereket ábrázoló és még számos szerte-
ágazó témájú lapokat, amelyeket további alka-
tegóriák szerint is csoportosítottak.) A földrajz
témakörében külön válogatták az 1945 és után
megjelent lapokat, és a magyar lapokat telepü-
lésenként, a világ más tájait országonként alfa-
betikus sorrendbe rendezve. Ezáltal a nagyon
jelentős darabszámú kollekció jól áttekinthető,
eredményesen kutatható.

Aktuális információk, elérhetőségek: 
Cím: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 11. Telefon/fax:
(47) 777-770, (20) 225-6698, e-mail: muze -
um@szerencs.hu, kepeslap@szerencs.hu, zem -
plenimuzeum.hu, kepeslapmuzeum.hu.
Nyitva tartás: szezonban (június 1. – augusztus
31.): hétfőtől-péntekig: 9 – 17 óra között, hét-
végén: 10 – 17 óra között. Szezonon kívül (szep-
tember 1. – május 31.): hétfőtől-péntekig: 8 –
16 óra között, hétvégén: 10 – 16 óra között. Tár-
latvezetést kizárólag képzett szakember tart,
ezért ezt csak bejelentkezés alapján tudják biz-
tosítani. Bejelentkezni csak tárlatvezetés, vagy
a hivatalos nyitva tartási rendtől eltérő látoga-
tási időpont igénylése esetén kell, és a (47) 777-
770-es telefonon vagy a muzeum@szerencs.hu
címen lehet. Állandó kiállítások: Rákócziak –
Egy nagy dinasztia születése, A képeslap világa,
Fery Antal ex librisei.

Egy szerencsi múzeum alapításának
gondolata az 1960-as években vetődött
fel. 1965-től megkezdődött a helytörté-
neti gyűjtőmunka, amelyben nagy sze-
repe volt az Angyal Béla vezette honis-
mereti szakkörnek. 1967. július 15-én dr.
Petrikovits László fogorvos, ismert mű-
gyűjtő adománylevelével 400 ezer ké-
peslapot, valamint ex libriseket, köny-
veket, régészeti, néprajzi, képzőművé-
szeti tárgyakat ajándékozott a telepü-
lésnek azzal a kikötéssel, hogy a gyűj-
teményeket múzeumként működő in-
tézményben őrzik tovább. A felajánlás
nagy lendületet adott a múzeumalapí-
tás ügyének, s az intézmény 1968. dec-
ember 3-tól megkezdhette működését. 

a ZEMPlÉNi MÚZEUM



Az Árpád-hegy déli lejtőire felhú-
zódó kis középkori eredetű Sze-
rencs falut és bencés apátságát –
utóbbinak topográfiai helyzete
nem teljesen tisztázott – 1558-
ban foglalta el Némethy Ferenc
tokaji kapitány. A hegy lábát körül
ölelő mocsár egyik kiemelkedé-
sén építtette fel reneszánsz cas-
tellumát, felhasználva az apát-
ság román és gótikus kőanyagá-
nak egy részét. A kétszintes,
délnyugati sarkán toronnyal és
fallal erődített palota késő kö-
zépkori udvarház formára ha-
sonlított. Kőkeretes ajtók, ablakok,
külső bábkorlátos lépcsők díszítették. Némethy
halála (1565) után különböző birtokosok kezén
volt hosszabb-rövidebb ideig a vár, majd 1580-
ban, zálogbirtokként Rákóczi Zsigmondnak adta
a Szepesi Kamara. Az új birtokos még abban az
évben nekifogott tervei megvalósításának, ezzel
egy 15 esztendeig tartó építkezés vette kezde-

tét. Három építkezési fázist lehet elkülöníteni a
mai épületegyüttesben. A korai szakaszban
nem nyúltak a Némethy-féle palotához, csupán
annak övező fala vonalán többszintes palota-
szárnyakkal kerített belső udvart alakítottak ki.
Később kelet felé újabb két traktussal, dél felé
pedig bástyás külső várral bővítették a várat,
majd kicserélték a Némethy-féle kőkereteket,

kandallókat. Díszes, lá-

bakon álló kályhákat állítot-
tak, renoválták a bábos külső lépcsőt, tornácot.
Rákóczi Zsigmond halálával lezárult Szerencs
várának fényes korszaka. Fiai Sárospatakon
építkeztek, a vár rezidenciaszerepe megszűnt.
A harmincéves háború során 1644-ben császári
kézre került vár kemény ostrom után jutott visz-

sza I. Rákóczi György fejedelem kezére. A város
felőli ágyúzás miatt a nyugati fal felső része le-
omlott, megrongálódott a vár. A helyreállítás so-
rán lebontották a nyugati tornyot. Az épület
összes kő ablak- és ajtókeretét kiszedték hely-
éről és fa ácstokos szerkezeteket raktak helyük-
re, illetve kissé eltolva és magasítva újabb abla-
kokat készítettek. A földszint addig síkfödémes
szobáit beboltozták, az emeletekre csapos ge-

rendafödém került. A falakat az
udvar felőli és a déli ol-
dalon 1,5 méterrel maga-
sították – jobbára ide he-
lyezve a kiszedett rene-
szánsz keretköveket, kan-
dallókat, kályhalábakat. A
helyreállítás ellenére meg-
maradt Szerencs csendes
birtokközpontnak, ezt mu-
tatják egyebek mellett a
várleltárok is. Az egykor
díszes „palotákban”, kápol-
nában stb. gabonát, állatbő-
röket, ecetet és minden
egyéb terméket tartottak. A
XVIII. század derekára Rá-
kóczi Julianna ágának kezén

maradt (Erdődy család), nyugati és déli paloták-
ból már magtár lett. Néhány esztendő múlva
ugyanerre a sorsra jutott az északi nagyterem
és szomszédos szobák is. Lebontották az északi
tornyot, csupán a keleti szárny három traktusá-
ban maradtak lakóhelyiségek. A 19. századtól a
Szirmay család birtokolta az épületet. A rene-
szánsz lépcsőt lebontva belső lépcsőházat ké-
szíttettek, majd a század végén a tó felőli olda-
lon teraszt csatlakoztattak a várhoz. Kisebb át-
alakításokkal lényegében ez őrződött meg nap-
jainkra a reneszánsz várkastélyból. A II. világhá-
ború idején sajnos sok történelmi emlék, így a
vár teljes belső berendezése is elpusztult. Az
1950–60-as években több intézmény működött
a falai között, az épület állapota egyre kritiku-
sabbá vált. Ekkor született meg a vár megmen-
tésének és méltó hasznosításának a gondolata.
1968-tól elkezdődött a régészeti feltárás, ame-
lyet Valter Ilona, majd László Csaba végzett. Er-
dei Ferenc szerencsi születésű építész tervei
alapján 1979 és 1991 között felújították, késő re-
neszánsz stílusúvá formálták az építményt. A
2011-es felújítási munkálatok során átalakították
a szállodaként működő külső vár helyiségeit és
a teljes épületen kicserélték a tetőzetet. 

Aktuális információk, elérhetőségek:
Cím: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 11. 
Telefon: (47) 362-121, (47) 362-290, 

(47) 362-254, (20) 469-5350
E-mail: szerencs.muvhaz@gmail.com, 

szerencs.konyvtar@gmail.com
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a SZERENCSi RÁKóCZi-vÁR
A XVI. század végén kialakított épület
Borsod-Abaúj-Zemplén megye legfia-
talabb vára. Története elválaszthatat-
lan Szerencs múltjától. A szerencsi Rá-
kóczi-vár napjainkban a kultúra ottho-
na: itt működik a művelődési központ
és könyvtár és a nemzetközi hírű ké-
peslapgyűjteményéről nevezetes
Zempléni Múzeum.
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Az épület a felújítással alkalmassá vált arra, hogy családbarát szolgáltatá-
sokat is nyújtó turisztikai centrumot alakítsanak ki benne, amely – a tele-
pülés közlekedési csomóponti helyzetét tekintve – kiinduló pontja lehet a
Tokaj-Hegyaljára induló túrák és biciklitúrák számára. A pályázat keretében
50 db kerékpár beszerzésére került sor, így a kerékpárkölcsönző szolgálta-
tás is.
Állandó kiállítások:
– Régi játékok, csokoládészobrok.
A kiállítás bemutatja az 1950 és 1980 közötti Magyar és KGST tagországok
által gyártott játékokat. Az ezernél is több játékrégiség feleleveníti a szo-

cialista játékipar feledhetetlen termékeit. Kiváló program az egész család
számára. Juhász Attila a gyűjtemény tulajdonosa 2006-tól foglalkozik régi
gyermekjátékok gyűjtésével és azok restaurálásával. Megtekinthetőek Ek-
ker Róbert szobrászművész szerencsi csokoládéból készült különleges al-
kotásai is. Csoki remekművek a minden évben megrendezésre kerülő Or-
szágos Csokoládé Fesztivál ideje alatt készültek.
– Veterán motorok és fényképezőgépek.
– Csokoládétörténeti emlékek.
– Retro műszaki cikkek és berendezési tárgyak.
– Kis Roóz Ilona kerámiák.
A kávézóban szerencsi csokoládé, kávé, üdítő ajándéktárgyak vásárolha-
tóak.

Aktuális információk, elérhetőségek:
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 121. 

Telefon: (47) 777-333, (20) 280-6653, 
e-mail: turisztika.szerencs@gmail.com, honlap: regijatekokkiallitasa.hu

Nyitva tartás: kedd-vasárnap: 9–16 óra között.

Szerencs Város Önkormányzata az egyedülálló projekt ke-
retében felújította a volt Szerencsi Cukorgyár egykori rak-
tárépületét. A fejlesztés keretében az ingatlant kívülről és
belülről is korszerűsítették, valamint akadálymentesítették.
Ennek köszönhetően az építészetileg értékes, helyi védelem
alatt álló épület alkalmassá vált arra, hogy bemutathassa a
település hírnevét adó szerencsi csokoládégyártás történe-
tét, meglévő tárgyi emlékeit, és létrehozzon egy helyi ipar-
történeti múzeumot.

Bocskai emlékhelyek:
– Bocskai István egész alakos bronz szobra –

Kossuth tér, a református templom bejáratánál
(fotónkon).

– Az 1605-ös országgyűlés emléktáblája – refor-
mátus templom.

Rákóczi emlékhelyek:
– Rákóczi Zsigmond szobra – Rákóczi-vár északi

bejárata.
– Rákóczi Zsigmond síremléke – Református

templom.
– II. Rákóczi Ferenc emléktáblája – Rákóczi-vár

déli bejárata.
– II. Rákóczi Ferenc mellszoba – Rákóczi út 30.
1848-as emlékhelyek:
– 1848-as emlékmű – Kossuth tér.
– Az aradi vértanúk emlékoszlopai – Kossuth tér.
– Kossuth Lajos szobra – Kossuth út-Béke út

sarka.

1956-os emlékhelyek:
– Nagy Imre miniszterelnök bronzszobra – Rákó -

czi út 111. előtt.
– 1956-os kopjafa – Kossuth tér.
– Ifj. Tatay Zoltán emléktáblája – Tatay Zoltán

Sporttelep.
– Ifj. Tatay Zoltán mellszobra a Kossuth téren.
– Ifj. Tatay Zoltán sírja a református temetőben.
I. és II. világháborús emlékművek:
– Világháborús emlékmű – Geisenheim tér.
– I. és II. világháború hőseinek emléktáblái, I. vi-

lágháborús emlékmű (katonaszobor) – Rákóczi
út 91. parkja.

gróf Széchenyi István mellszoba – Széchenyi
utca – Késmárk utca kereszteződése.
Kazinczy Ferenc emléktáblája – Fecskés, Ka-
zinczy u. 
A kommunista diktatúra áldozatainak em-
léktáblája – Rákóczi út – Posta utca sarka.

A málenkij robot áldozatainak emlékműve –
Szerencs vasútállomás.
Málenkij robot emléktábla a Szerencsi Járás-
bíróság udvarán.
Kortárs szerencsi személyek emlékhelyei:
– Kulcsár Anita domborműve – Szerencsi Rákóczi

Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Rákóczi Zsigmond tér 1.

– Kulcsár Anita Emlékgaléria – Kulcsár Anita
Sportcsarnok aulája, Szerencs, Rákóczi út 100.

TURiSZTiKai KÖZPONT

Szerencsen számos emlékmű található. Az itt szerepeltetettekközül dombormű-
veket, szobrokat, emléktáblákat és síremlékeket ajánlunk a látogatók figyelmé-
be. Szerencs Város Önkormányzata elkötelezett a történelmi emlékek ápolása
mellett.

EMlÉKHElYEK



A római katolikus templomok
A 17. században, amíg a szerencsi katolikusoknak
nem volt temploma, a hívek a várban lévő ká-
polnába jártak istentiszteletre, amelyet Rákóczi
Zsigmond harmadik felesége, Telegdy Borbála lé-
tesített. 1670-től a református templom Báthori
Zsófia rendelkezése alapján visszakerült katoli-
kusokhoz, de 1683-ban a Thököly-szabadságharc
idején reformátussá lett. A 18. században a re-
katolizáció következtében Szerencsen ismét nagy
lélekszámú római katolikus közösség élt, ezért
1742-ben újból felállították a katolikus plébániát
– Almássy Mihály támogatásával. Az új templom
építését is ő kezdte el, amely 1750 és 1764 között
épült barokk stílusban órapárkányos főhomlok-
zat feletti toronnyal. Hajóját csehsüveg boltozat
fedi. Nyújtott, lapos ívvel záródó szentélyének
déli oldalán találjuk a fél nyeregtetővel fedett
emeletes sekrestyét és oratóriumot. Egykori ér-
tékes barokk berendezése nagyrészt elpusztult.
A templom előtt látható Nepomuki Szent János
18. században készült szobra, amely egy párká-
nyos posztamensen áll. Az épületet 1764-ben
szentelték fel, búcsúja kisboldogasszony napján,
szeptember 8-án van. A templomot először 1801-
ben újították fel. Utóbbi rekonstrukciói során
1976-ban a külső homlokzatot javították. 1984-
ben készült el a padlózat süttői-siklósi márvány-
burkolata, 1986-ban és 2011-ben a templom bel-

sejét festették, majd modernizál-
ták az elektromos hálózatát.
Római katolikus templom
(Kisboldogasszony) címe:
3900 Szerencs, Rákóczi u. 98.
2003-ban készült el a Munkás
Szent József tiszteletére szentelt
új római katolikus templom. A
Vincze László által tervezett, mo-
dern háromszög alaprajzú épület
Árpád fejedelem sátrát, a körül-
ötte található földtöltés a taktai
földvárat idézi meg.

Római katolikus templom (Munkás Szent Jó-
zsef) címe: 3900 Szerencs, Csalogány u.

A református templom
Szerencs legrégibb épületének elődje a XIII. szá-
zadban épült, eredetileg román stílusban. Egy
1321-es feljegyzés már említi a templomot. Az
épületet 1480-ban átalakították, ekkor készült a
középen álló gótikus torony. 

A torony belső terében keresztboltozatos helyi-
ség van, falába pedig kőkeretes ablakokat he-
lyeztek. A templomot támpillérek fogják körül,
hajója dongaboltozatos, a szentélytől félköríves
diadalív választja el. A templomot 1595-ben ado-
mányozta Rákóczi Zsigmond református hittár-
sainak, az ő támogatásával jelentős átalakításo-
kat végeztek az épületen 1605-ben e templom
falai között választották Bocskai Istvánt Magyar-
ország fejedelmévé. Az országgyűlés emlékeze-
tére a templom falán emléktáblát helyeztek el.
Ide temették Rákóczi Zsigmond második felesé-
gét, fiai édesanyját Gerendi Annát, és végakarata
alapján a fejedelmet is 1609-ben. A templom ha-
jójában található az a márványszarkofág, ame-
lyet 1618-ban állíttatott Rákóczi Zsigmond három
fia, György, Zsigmond és Pál. A síremlék alatt van

a kripta, ahová egy deszkaajtó felnyitása után le-
het bejutni. Itt található a fejedelem földi marad-
ványait őrző homokkő urna. A templomot 1791-
ben, majd 1903-ban renoválták. Legutóbb 2011-
ben végeztek felújítási munkálatokat, amelyet ré-
gészeti kutatás előzött meg.
A református templom címe: 3900 Szerencs,
Kossuth tér 3.

Görögkatolikus templom
A XVIII. század elején a hadi események és a jár-
ványok következtében lecsökkent Szerencs la-
kosságának száma. Rákóczi Julianna a birtoká-
ban levő megüresedett telkekre ruszinokat hívott
a Sáros megyében lévő makovicai uradalmából.
1715-ben a betelepültek kérvénnyel folyamodtak
úrnőjükhöz, hogy engedélyezze nekik az önálló
anyaszentegyházzá alakulást. 1716-ban Rákóczi
Julianna teljesítette a szerencsiek kérelmét, tá-
mogatásával görögkatolikus parochia létesült, és
templomot is emeltek. A szerencsi görögkatoli-
kus kőtemplom építéséhez Puskárszky parókus
idejében indult a gyűjtés, de maga az építkezés
Kőszeghy György parókus (1771-1778) időszaká-
ban kezdődött el, és még utódai idejében is foly-
tatódott. 1852-ben Gulovits Antal segédlelkész
látta el a papi teendőket. Ő helyezte el a temp-
lom felújításakor a torony gombjába azt az ovális
fémdobozt, amelyet egyfajta „időkapszulának”
tekinthetünk. A dobozban Gulovits Antal által írt
levél mellett a függetlenségi nyilatkozat egy pél-
dánya, Kossuth Lajos Magyarország népeihez cí-
mű kiáltványa, és a szabadságharc alatt kiadott
papír- és fémpénzek voltak. A görögkatolikus
templom diadalívében hatszintes ikonosztázion
van, amely rokokó és copf faragványokkal gaz-
dagon díszített. A szentély fölötti tetőcsúcson ré-
gi kovácsmunkával készült hármaskereszt látha-
tó.
A görögkatolikus templom (Istenszülő el-
hunyta) címe: 3900 Szerencs, Ondi u. 11.

TEMPlOMOK
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Aranka-tető kilátó
Az Aranka-tető 207 méterével Szerencs legmagasabb pontja. Az elmúlt
években pályázati forrásból mandula és birsalmafákat ültettek, amit a
Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. gondoz. Megközelítése a szerencsi
„fenyvesen” keresztül a legegyszerűbb. Az Aranka-tetőről csodás kilátás
nyílik egész Szerencsre, továbbá a tokaji Kopasz-hegyre, amely az Észak-
magyarországi-középhegység legutolsó keleti tagja.

Kondipark
Szerencsen összesen négy szabadtéri edzőpark található az alábbi hely-
színeken: 3900 Szerencs, Erzsébet-tér, Rákóczi út 93., Malom út. 11., Váci
Mihály út 16.

Szabadidőpark
A városban a Magyar utca mellett épült fel a szabadidőpark, az egykori
cukorgyári hűtőtavak irányába. A Széchenyi 2020 program keretében
megvalósuló pályázattal Szerencs Város Önkormányzatának célja, hogy
jelentős mértékben hozzájáruljon a település turisztikai vonzerejének fej-
lesztéséhez, a turisták által itt eltöltött idő növeléséhez. Az infrastruktu-
rális fejlesztés keretében többek között Pihenőpark és játszótér kialakí-
tása, valamint horgászati lehetőség biztosítása szerepel a tervekben.

Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep
Cím: 3900 Szerencs, Malom út, Telefon: (47) 362-704.

Kulcsár Anita Sportcsarnok
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 100. Telefon: (47) 361-890.

Futókör
A Zöld Város pályázat keretében 2021-ben megépült a belvárosban 150
centiméter széles, 650 méter hosszúságú rekortán borítással ellátott fu-
tókörrel gazdagodott településünk. A futókör óriási népszerűségnek ör-
vend a fiatalok és a sportolni vágyók körében. 

Városi Tanuszoda
Cím: 3900 Szerencs, Ondi u. 1. Telefon: (47) 560-254, E-mail: varosuze-
melteto@szerencs.hu Nyitva tartás: hétfő: 6-19 óráig, kedd-péntek: 6-21
óráig, szombat: 8-19 óráig, vasárnap: zárva.
Szerencsi Fürdő & Wellnessház
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: (20) 430-3333, E-mail: sze-
rencsifurdo@szerencs.hu, Weboldal: www. szerencsifurdo.hu, Nyitva tar-
tás: hétfő-csütörtök: 10-21 óráig, péntek-vasárnap: 10-22 óráig.

Műfüves labdarúgópálya
Cím: Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum, 3900 Szerencs,
Ondi u. 1. Telefon: (47) 362-533.

Világörökségi kapuzat
Advent idején Szerencsen is felgyulladnak a remény fényei és helyet adnak
Kretovics István, a Kisgép- és Fénycentrum tulajdonosa által készített LED
alkotásoknak. Ekkor a világörökségi kapuzatnál épített turisztikai megál-
lóhelyen megtekinthető az országos szenzációnak számító „Télapó leg-
hosszabb szánja”, amit Guinness-rekordnak hitelesítettek. A több mint
96000 LED izzóból készült alkotáson kívül más látványoságok (különböző
méretű és formájú hóemberek, valamint az univerzum csodái: bolygók és
galaxisok, stb.) is megcsodálhatóak.

Városnézés kisvonattal
Gumikerekes kisvonat járja Szerencs utcáit. A jármű pályázatból került
megvételre és az elsődleges célja az idegenforgalom szolgálata. Bérelhe-
tőséggel kapcsolatban érdeklődni lehet munkaidőben a (47) 565-202-es
telefonszámon.
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vENDÉGlÁTÁS

Városüzemeltető Non-profit Kft.
Cím: 3900 Szerencs, Eperjes utca 9. 

Telefon: (47) 560-250, 
E-mail: varosuzemelteto@szerencs.hu 

További információ: varosuzemelteto.hu

Sörház Étterem
Cím: 3900 Szerencs, Petőfi utca 5. 

Telefon: +36 47 364-029, +36 20 495-6066,
Nyitva tartás: hétfő-szombat: 9-21 óra, vasár-
nap: 10-20 óra. Házhoz szállítás Szerencs terü-
letén ingyenes. Erzsébet-utalvány, SZÉP-kár-

tya, OTP Cafeteria kártya elfogadóhely.

Don Patya Pizzéria
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 109. 

Telefon: (47) 331-226, (30) 230-6383, Nyitva
tartás: hétfő-csütörtök: 11-22, péntek-szom-

bat: 11-23, vasárnap: 12-21.

Rákóczi Huszonhét Pizzéria és Kisvendéglő
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 27. 

Telefon: (47) 951-337, (30) 830-4665, 
E-mail: rakoczy27@t-online.hu, 
Nyitva tartás: mindennap 9-19. 

További információ: rakoczipizza.hu

Pepita Macska Vintage Kávézó-, Étterem
Cím: 3900 Szerencs, Jókai u. 18.

Telefon: (47) 588-620, 
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 11-22, péntek:

11-23, szombat: 11-23, vasárnap: zárva.

Panel Menü
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 111. 

Telefon: (20) 351-7184, (20) 523-6026, 
E-mail: panelmenu@gmail.com,

The Corner Étterem & Pizzéria
Cím: 3900 Szerencs, Nagyvárad u. 2/A. 

Telefon: (30) 589-1086, (47) 361-676, Nyitva
tartás: kedd-csütörtök: 11-22, péntek-szombat:

11-23, vasárnap: 11-21.

Katarina 37-es Fogadó
Cím: 3900 Szerencs, Nyár út 4. 

Telefon: (20) 543-4353, 
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 11-20, péntek-

szombat 11-22.

Falatka Falatozó
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 116. 

Telefon: (70) 565-5140, 
Nyitva tartás: hétfő 10-17, kedd-péntek 9-17,

szombat 9-12.

HarapHat’s Büfé
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 16. 

Telefon: (20) 500-8428 
Nyitva tartás: kedd-szombat: 10.30-21.30 óra,

vasárnap: 13.30-21.30 óra.

Buffalo Bill étterem
Cím: 3900 Szerencs, Gyár út 13. 

Telefon: (47) 362-087, (20) 969-5386, 
E-mail: buffaloetterem@gmail.com 
Nyitva tartás: minden nap 10-22. 

További információ: western-etterem.hu

Meggyes Hotel étterem
Cím: 3900 Szerencs, Zrínyi u. 11. 

Telefon: (20) 511-8082, 
E-mail: meggyes.panzio@gmail.com,

info@meggyeshotel.hu 
További információ: meggyeshotel.hu

A PLACC gyros & grill
Cím: 3900 Szerencs, Kisvásár tér 17. 

Telefon: (30) 195-3988, 
E-mail: aplaccszerencs@gmail.com 

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 11-21 óra, 
szombat: 11-22 óra.



Halász Cukrászda
Cím: 3900 Szerencs, Zrínyi út 3-4. 

Tel.: (47) 364-883, 
E-mail: halaszcukraszda@gmail.com 

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 7-18 óra, pén-
tek-szombat: 7-19 óra, vasárnap: 9-18 óra. 

Honlap: halaszprodukt.hu

KisHalász Cukrászda
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 25. 

Tel.: (70) 434-0934, 
E-mail: info@halaszprodukt.hu 

Nyitva tartás: mindennap: 8-18 óra. 
Honlap: halaszprodukt.hu

Édes Álom Cukrászda
Cím: 3900 Szerencs, Gyár út 12. 

Tel.: (20) 384-6268, 
Email: riwex@riwex.hu 

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 8-19 óra, 
péntek-vasárnap: 9-20 óra. 

Honlap: riwex.hu

CUKRÁSZDÁK
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Béres László Pincészet
A mi családi vállalkozásunk 30 éves múltra te-
kint vissza, amely Szerencsen található. Borá-
szati technológiánkban a legfontosabb mérle-
gelv az állandó minőség és a klasszikus hagyo-
mányokhoz való ragaszkodás. A fahordós érle-
lésnél az érlelési idő betartása. Természetesen
fogadó készek vagyunk az új típusú reduktív
irányzat befogadására, meghonosítására és ter-
jesztésére is egyaránt. Hazai- és külföldi bor-
fesztiválokon is részt veszünk, ahol személyesen
tudjuk fogyasztóinkkal megismertetni borain-
kat, hitvallásunkat. Családunk tagjai készséggel
áll minden kedves érdeklődőnk rendelkezésére.
Munkánkban arra törekszünk, hogy egyre kivá-
lóbb borok szülessenek a kezeink alatt, melyek
tovább öregbíthetik Tokaji egykori hírnevét.
Mára szőlőterületünk meghaladja a 15 hektárt.
Szőlőterületeink Tállyán, Mádon és Szerencsen
találhatók. Bízunk benne, ha egyszer ellátogat
hozzánk és megkóstolja borainkat Önt is meg-
érinti Tokaj-Hegyalja semmivel össze nem ha-
sonlítható hangulata és jól eső érzéssel fog ránk
és a Tokajira gondolni.

Cím: 3900 Szerencs, Széchényi köz 6. 
Tel.: (30) 306-5898, 

E-mail: berespinceszet@gmail.com 
honlap: berespinceszet.hu

Szabó Pince
Szabó Gyula családi pincéje Hegyalja kapujában,
Szerencsen, az Alsópincesoron rejti kincseit. A
több mint 120 éves nemespenésszel borított
pince tölgyfa hordóiban gyönyörű furmintok,
hárslevelűk, muskotályok, szamorodnik, késői
szüretelésű borok és aszúk érlelődnek, melyek
számos borverseny aranyérmét érdemelték ki.
A 20 illetve 30 fő befogadására alkalmas ven-
déglátó részekben, családias légkörben, borkós-
tolás keretében ismertetjük meg kedves vendé-
geinket a történelmi borvidék múltjával, tájjel-
legű boraival, a borkészítés hagyományaival.

Cím: 3900 Szerencs, Alsópincesor 11. 
Tel.: (47) 361-137, (30) 287-9750

Árpád-hegy Pince
A családi borászat 2000-ben alakult. A pincészet
borásza Varkoly Ádám, aki már gyerekkora óta
kötődik a szőlőhöz és a borhoz. A családi hagyo-
mányokat követve 2010-ben kezdte el irányítani
az Árpád-hegy Pince életét, és ekkor készítette
el első borát is. Folyamatosan képzi magát, ta-
nult és dolgozott Új-Zélandon is, és nyomon kö-
veti a borászati trendeket. 2017-ben Ádám kapta
meg a Gál Tibor emlékdíjat, amelyet az Év Bor-
termelői és Borászok Borászai által javasolt, a
nagyközönség által megválasztott tehetséges,

fiatal borásznak adnak minden évben. Dűlőik
történelmi besorolásukat tekintve első osztályú
területek (Sajgó, Veresek, Király, Becsek, Zafír)
Tarcal, Mád, Mezőzombor és Bodrogkeresztúr
határában. Őshonos tokaji fajtákat termelnek, a
legnagyobb hangsúlyt a furmint fajtára fektetik.

Cím: 3900 Szerencs, Felsőpincesor u. 13. 
Tel.: (20) 222-8645, 

E-mail: arpadhegypince@gmail.com

Bukovszky Pincészet
Pincészetünk 2017
tavaszán kezdte
meg csendes mű-
ködését családi
vállalkozás kere-
tében. A Tokaji
Borvidék délnyu-
gati szegletében,

Szerencsen található borospincénk. Történelmi
háttérrel rendelkező pince, hisz a Rákócziak tu-
lajdona volt. Szerencs és Mezőzombor dűlőiben
is megvan minden, ami a jó Tokaji borhoz szük-
séges: vulkanikus talaj, aszú számára megfelelő
klimatikus feltételek, kiváló kondícióval rendel-
kező tőkék. Elhivatottsággal gondozzuk szőlő-
inket. Pincénkben hagyományos és új technoló-
giák használatával készítjük borainkat!

Cím: 3900 Szerencs, Alsópincesor u. 7. 
Tel.: (30) 825-6685, 

E-mail: bukovszky.pinceszet@gmail.com

Chateau Cloche
Cím: 3900 Szerencs, Alsópincesor u. 1. 

Tel.: (20) 547-3017

Budányi Pincészet
Cím: 3900 Szerencs, Felsőpincesor u 7. 

Tel.: (30) 597-8622, 
E-mail: budanyipinceszet@gmail.com 

honlap: budanyi-webshop.hu

PiNCÉSZETEK–BORKóSTOlÁS



SzerencSi PolgármeSteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfo-
gadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek: 8–
12 óráig.

orvoSi ügyelet
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat:
(47) 362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hét-
végén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig. 

KormányHivatal
Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály. Cím: 3900 Szerencs,
Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-006, (47) 795-008, (47) 795-008, (47) 795-
245, (47) 795-246, (47) 795-247, (47) 795-248, (47) 795-249. E-mail cím:
kormanyablak.szerencs@borsod.gov.hu Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8-18,
kedd: 8-14, szerda: 8-18, csütörtök: 8-16, péntek: 8-14.

PoSta
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 62-66. Tel.: +36 47 362-856, E-mail: ugy-
felszolgalat@posta.hu Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-18 óra, szombaton:
8-11 óra. 

gyógySzertáraK
Alba gyógyszertár
Cím: Szerencs, Rákóczi út 102. Telefon: (0647) 361-530. Nyitva tartás: hét-
fő-péntek: 8-17 óra, szombat-vasárnap: 8-12 óra. Zárt ajtó melletti ügye-
let: hétfő-péntek: 17-22 óra, szombat-vasárnap: 12-22 óra. Készenlét: Na-
ponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye szerint.)
Centrum gyógyszertár
Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Telefon: (0647) 362-054. Nyitva tartás: hét-
fő-péntek: 8-20 óra, szombat-vasárnap: 8-16 óra. Zárt ajtó melletti ügye-
let: hétfő-péntek: 20-22 óráig, szombat-vasárnap: 16-22 óráig. Készenlét:
Naponta 22 órától másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye sze-
rint.)
Oroszlán gyógyszertár 
Cím: Szerencs, Bekecsi út 8. Telefon: (0647) 361 433. Nyitva tartás: hétfő-
péntek: 8-19 óráig, szombat-vasárnap: 8-14 óráig. Zárt ajtó melletti ügye-
let: hétfő-péntek: 19-22 óráig, szombat-vasárnap 14-22 óra. Készenlét:
Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet igénye sze-
rint.)
Szerencs gyógyszertár
Cím: Szerencs, Gyár út 40. (Tesco Áruház). Telefon: (0647) 560-302, (0647)
560-303. Nyitva tartás: hétfő-szombat: 8-20 óráig, vasárnap: 8-16 óráig.
Zárt ajtó melletti ügyelet: hétfő-szombat: 20-22 óra, vasárnap: 16-22 óra.
Készenlét: Naponta 22 órától a másnap reggeli nyitásig. (Orvosi ügyelet
igénye szerint.)
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi-vár, Huszárvár u. 11.

Telefon: (47) 362-121, (47) 362-290, 
(47) 362-254, (20) 469-5350

E-mail: szerencs.muvhaz@gmail.com, 
szerencs.konyvtar@gmail.com

További információ 
az intézmény honlapján: https://szmkk.hu

Az intézmény főbb tevékenységi körei:
– Közművelődés (Rákóczi-vár): kulturális, turisz-

tikai és közösségi rendezvények, ünnepségek,
klubok, szakkörök, egyéb alkalmak szervezé-
se, közösségi tér biztosítása. Telefon: (47)
362-121, (47) 362-290

– Könyvtár (Rákóczi-vár): általános gyűjtőkörű,
nyilvános, települési könyvtár, felnőtt, gyer-
mek, helyismereti és médiatár részleggel. Te-
lefon: (47) 362-254

– Galéria Kávézó (Rákóczi-vár)
– Világörökségi Kapuzat (Nagyvárad utca 2/B.)
– Szolgáltatások: rendezvényszervezés, szín-

pad-, hang- és fénytechnika kölcsönzése sze-
mélyzettel, termek bérbeadása.

SZERENCSi MŰvElŐDÉSi KÖZPONT
ÉS KÖNYvTÁR



KÜLÖNSZÁM SZERENCSI hírekhírek 13

A 37-es számú főút Felsőzsolcától Sátoraljaúj-
helyig ér és keresztülhalad Szerencsen. Hossza
76 km. Miskolc közelében, Felsőzsolca külterü-
letén a 3-as főútból elágazva a Zemplén déli lá-
bánál halad Sátoraljaújhelyig. Itt a határt keresz-
tezve a szlovák 79 / 553 számú útba csatlakozik.
Az érintett településeket átkelési szakasszal ke-
resztezi. A 37-es főút négynyomúsítása (2×2
sáv, köztük biztonsági elválasztósáv) Felsőzsol-
ca és Gesztely között 2007. november 30-án
befejeződött. Jelenleg tervben szerepel Gesz-
tely és a 38-as főút között a burkolat megerő-
sítése, kiszélesítése, valamint egy 5 km hosszú
előzési sáv kialakítása. A szerencsieknek régi ál-
muk valósult meg azzal a 21 milliárd forintos be-
ruházással, amivel 19 km-en keresztül Szerencs
és Gesztely között bővítik ki a meglévő nyom-
vonalat (2×2 sáv). A biztonságos közlekedési
feltételek megteremtéséhez hozzájárul továbbá
négy új körforgalmú csomópont is, amelyeket
a projekt keretében építenek ki. A beruházással
Szerencs és Tokaj – valamint a Tokaji Borvidék

– is bekapcsolódik a gyorsforgalmi úthálózatba.
A munkálatok a tervek szerint 2023-ban feje-
ződnek be. A 37-es számú főútról látható
Zemplén gyönyörű természeti adottságai. Ma-
gyarország északkeleti sarka tele van csodákkal.

Sűrű erdőrengeteg, vadregényes völgyek, ro-
mantikus várromok, kastélyok, történelmi vá-
rosok, vízitúrára csábító folyók és nem utolsó
sorban hazánk leghíresebb borvidéke mágnes-
ként vonzza a turistákat.

KÖZÚTON HaMaROSaN NÉGYSÁvON

VASÚTÁLLOMÁS
Szerencsre – akik vonattal érkeznek – a város
egyik jelképének tekinthető az állomás épületét
csodálhatják meg. A földszintes, szép arányú
épülettömb jellegzetessége az öntöttvas oszlo-
pok tartotta fedett peron az első vágány mel-
lett. Úgynevezett „Gyoma-típusú” (megkettő-
zött) állomásépület valószínűleg 1871-ben épül-
hetett., amikor kiágaztatták Szerencstől az
északkeleti vasút Sátoraljaújhely felé vezető vo-
nalát. Az épületet legutóbb 2021-ben újította fel
a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. A közel 120
millió forintból elvégzett karbantartás keretében
festették a homlokzatot, ajtókat, ablakokat, a
födémen keletkezett hibákat kijavították, kor-
szerűsítették a gépészetet és a megoldották a

pince szellőztetését.
Cím: 3900 Szerencs, Kandó Kálmán út 15. Váró-
terem nyitva tartás: mindennap: 3.40-22.40 óra
(váróterem).

AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS
Közvetlenül a vasútállomás mellett található az
autóbusz-állomás. Átlátható, ütemes, megbíz-
ható menetrend szerint a környék összes kisebb-
nagyobb településeire napi szinten indulnak já-
ratok.
Cím: 3900 Szerencs, Kandó Kálmán út 15. Tel.:
+36 47 362-481. Váróterem nyitva tartás: min-
dennap: 3.40-22.40 óra. Pénztár nyitva tartás:
munkanapokon (1. és 7. között) 6-9.40 óra és 10-
13 óra.; (8. és 31. között) 6-9.40 óra és 10-12 óra.

ÉRKEZÉS vONaTTal ÉS BUSSZal
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Az Aranka-tető 207 méterével Szerencs legmagasabb pontja.


