
Életút és visszaemlékezés

Girincs Magyarország északkeleti részén, a Sajó és a Tisza folyók határolta háromszögben, 
a Sajó partján, a történelmi Zemplén vármegye délnyugati részén, sík vidéken terül el. Tör-
ténete összefonódott a szomszédos településekkel, főleg Kiscséccsel, Körömmel, hiszen a 
folyóvizek közelsége, szeszélyes járása, így gyakori árvizek határozták meg a lakóhely meg-
választását. Szomszédos települései Sajóhidvég, Köröm, Nagycsécs, Kiscsécs, Kesznyéten 
és Tiszalúc. A falu a tiszaújvárosi járáshoz tartozik, jelenleg 886-an élnek itt.

A Girincs elnevezés bizonytalan eredetű. Először a település nevével a pápai ti-
zedlajstromokban (1332-1337) találkozhatunk Kerench alakban. 1453-ban Gerencs 
formában fordult elő, majd a 16. században a Girincsy családé lett, innentől Girincs 
változattal olvashatjuk. 

A község mai területe és környéke a régi időktől lakott hely volt. Kedvező éghajla-
ta, természeti viszonyai, jó termőföldje, halászó vizei, vadakban bővelkedő erdői 
és vizektől, mocsaraktól védettsége miatt szívesen telepedtek le első lakói. A történeti szak-
irodalomból tudjuk, hogy a közeli muhi csata idején elpusztult a vidék és a település is, 
tehát már 1241 előtt lakott hely volt. A község jelentős történelmi múlttal rendelkezik, hi-
szen a 18. század elejétől a Dőry család kezére került, akik 1730-ban várkastélyt is építettek 
a faluban. A kastély felépítése után pedig a település vált a családi uradalom központjává. 
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A Dőryek grófi ágának története a 18-19. században szorosan összefonódott 
a község életével. A család talán egyik legtekintélyesebb tagja Dőry Ferenc volt, 
ő emelte a legmagasabbra családja fényét, bárói címet szerzett, majd grófi rangra 
emelték, később pedig az akkori Zemplén vármegye főispánja lett. Hat gyermeke 
született, öt leány és egy fiú. Lányai közül leghíresebb gr. Dőry Katalin lett, akinek 
gr. Buttler Jánossal kötött házassága a girincsi kastélyban történt. Erről írta meg 
híres regényét Mikszáth Kálmán 1900-ban „Különös házasság” címmel. Szintén 
a család nevéhez köthető a templom és az iskola megépülése a településen. 
A Dőryek tevékenysége tehát fontos szerepet játszott a falu életében, történetében. 
Az általuk felépített kastélyt 1945 után államosították, először gyári munkások 
üdülője, majd sportoló szaktábor és ifjúsági megyei üdülő volt. 1960-tól Gyógy-
pedagógiai Intézet működik az épületben. 

A település megtartotta a 200 évvel ezelőtti szerkezetét, széles utcákkal, nagy közte-
rületekkel rendelkezik. A falu arculatát a folyóparti ligetes táj, a jól karbantartott belső 
környezet, a hagyományos településszerkezet, valamint a kastély, a templom, a régi 
típusú falusi házak és az újabbak kellemes, nyugodt összhangja határozza meg.

1956. március 24-én születtem a szomszédos Kesznyéten községben. Az általános 
iskolát szülőfalumban végeztem, majd Abaújszántón, mezőgazdasági szakközépisko-
lában szereztem érettségi bizonyítványt. A középiskola elvégzése után a kesznyéteni 
Termelőszövetkezetben kezdtem dolgozni, középvezetői beosztásban. 

1985-ben már girincsi lakosként megválasztottak tanácstagnak, majd az alakulóülésen 
tanácselnöknek. 1990 őszén az első szabad választáson polgármesternek választottak 
és azóta is folyamatosan bizalmukkal tüntetnek ki a település választói. 

Már tanácselnökké választásom után felmértem, milyen fejlesztésekre van szük-
ség és igyekeztem ezeket megvalósítani. Ebben szerencsére a lakosság is nagyon 
sokat segített. 

Sok társadalmi munkát szerveztünk és végeztünk el, amivel a megyei társadalmi 
munkaversenyen három éven keresztül kétszer első, illetve egyszer második helye-
zést értünk el. Így építettünk és javítottunk utakat, járdákat, kisboltot és a temető 
kerítését. A faluban található II. világháborús emlékmű is így épült meg. A rend-
szerváltás előtt még egy nagy előrelépés megtörtént, sikerült bevezetni a településre 
a vezetékes ivóvízhálózatot, ami szintén nagyon megkönnyítette a lakosság életét. 
A falu ekkoriban már eléggé elöregedett, így 1986-ban átadásra került az idősek 
napközi otthona, ahol a szép-korú lakosok kellemes környezetben tudták eltölteni 
mindennapjaikat. Az infrastrukturális fejlesztések egyik nagy hozadéka az volt, hogy 
megnőtt az érdeklődés a település iránt, egyre többen vásároltak telket, így az akkori 
600 fős lakosságszám 900-ra emelkedett, ezt a létszámot pedig a többé-kevésbé 
a mai napig tartjuk.
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1990-es megválasztásom után is folytattuk a munkát, kiépítésre került a gázháló-
zat, a telefonhálózat és a közvilágítás korszerűsítése is megtörtént. A szennyvízelveze-
tés és tisztítás még előttünk álló feladat. Felépült továbbá a faluház, a nyugdíjas klub, 
a tájház, a ravatalozó, az iskola, a bölcsőde és a sportöltöző. Új épületbe költözött 
a polgármesteri hivatal, illetve az óvoda, ami 2015 óta a katolikus egyházhoz tarto-
zik. Korszerű egészségházat hoztunk létre, orvosi és fogorvosi rendelőkkel, valamint 
védőnői szolgálattal. Néhány évvel ezelőtt pedig piacot alakítottunk ki a lakosság 
számára. A település központjában a már meglévő parkot is felújítottuk.

2006-ig önállóan végeztük munkánkat, ám 2007. január 1-től a Kesznyéteni 
Közjegyzőséghez tartozunk. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy az itt élők egy kom-
fortosabb, élhetőbb helyen lakjanak. A közfoglalkoztatás keretében utcabútorokat 
gyártunk, illetve virágpalántákat nevelünk, amelyek a településen kerülnek kihe-
lyezésre, illetve eladásra is szánjuk őket. A virágokhoz kapcsolódóan rendezvényt is 
szervezünk, idén második alkalommal tartottuk meg a Levendulaszüretet, amely 
a helyi és környékbeli emberek körében is osztatlan sikert aratott. Eddig háromszor 
vettünk részt a „Virágos Magyarország” programban, és mindhárom alkalommal 
különdíjban részesültünk. Fontos számunkra ez a visszaigazolás, amely jelzi, hogy 
jó úton járunk és az ebben dolgozók munkája is elismerésre kerül. Minden évben 
megtartásra kerül továbbá az Idősek Napja, illetve az adventi időszakban hétvégen-
ként közös gyertyagyújtást szervezünk. Szintén a közfoglalkoztatás keretén belül 
készült el a játszótér és a gyermektábor. Jelenleg az önkormányzati épületek energe-
tikai felújítása a cél, melyben három épületünk szerepel. Erre megnyert pályázatunk 
van, a beruházás rövidesen elkezdődik. Ebben az esztendőben adtuk át, a szintén 
pályázat útján megvalósult „Jó kis hely” közösségi teret. A „Magyar falu program”-
ban három pályázaton voltunk sikeresek, belterületi eszközfejlesztésre, községi utak 
felújítására, valamint orvosi eszközök beszerzésére, összesen mintegy 30 millió fo-
rintot nyertünk. 

Mivel a községünk pénzügyi helyzete sajnos nem teszi lehetővé, hogy önerőből 
mindent megvalósítsunk, ezért a jövőben szeretnénk olyan pályázatokon elindulni, 
amelyek 100%-os támogatottsággal járnak. Ahogy már említettem, kiemelten fon-
tos feladat a szennyvízelvezetés megoldása, a belterületi utak teljes hosszában történő 
felújítása, egy közös konyha kialakítása és térfigyelő rendszer kiépítése.

Polgármesterként úgy gondolom, hogy a tisztelet és az elismerés nem harcolható 
ki, ezekért tenni kell. Az 1990-es választáson 75%-os támogatottsággal lettem pol-
gármester, és bár azóta eltelt 30 év, felnevelkedett egy újabb generáció, a 2019-es 
választáson ugyanilyen eredményt értem el. Hiszem, hogy a siker nem egy em-
ber érdeme. A település lakói nélkül nem sikerült volna ennyi mindent elérnünk 
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az elmúlt években, évtizedekben. Fontos az összefogás, az összetartás, egymás segí-
tése és szerencsére azt mondhatom, hogy a falu lakossága ebben mindig is erős volt 
és erős most is. Igyekszem jó kapcsolatot ápolni az itt élőkkel, ez főleg egy ilyen kis 
település életében, azt gondolom, elengedhetetlen. Természetesen a munkatársaim 
és a mindenkori képviselőtestület is mindig mögöttem állt, így valósulhattak meg 
az eddigi céljaink.

Szerencsésnek érzem magam, hiszen a megfelelő támogatást nemcsak a falu lakó-
itól, hanem a családomtól is megkapom. Három lányom van, akikre nagyon büszke 
vagyok. Zsuzsanna környezetvédelmi mérnök, Tímea külkereskedelmi végzettséggel 
rendelkezik. Ők a fővárosban élnek, már családot alapítottak, mindketten meg-
ajándékoztak egy-egy unokával. Legkisebb lányom, Lilla 21 éves, még velünk él, 
jelenleg a budapesti Semmelweis Egyetemen harmadéves orvostanhallgató. Fele-
ségem, Tünde Tiszaújvárosban dolgozik, a Szent István Katolikus Általános Iskola 
gazdaságvezetője, januárban fogja megkapni közgazdasági diplomáját. Szeptem-
berben érem el a nyugdíjkorhatárt és remélem, hogy egészségem engedi majd, hogy 
a ciklust befejezzem. Szabadidőmben szívesen kertészkedem, sok örömet lelek ebben, 
számomra ez az igazi kikapcsolódás. 

A kezdő polgármesterek számára elsősorban türelmet javaslok, és azt, hogy ne 
akarjanak mindent egyszerre elvégezni és megvalósítani, hiszen kis léptekkel mesz-
szebbre juthatunk. Ez a munka nem a hatalomról szól, szerénynek és elhivatottnak 
kell lenni és maradni. A sikernek nincs pontos definíciója vagy receptje, de talán 
azt mondhatjuk, hogy ha valaki azt csinálja, amit szeret, az már sikeres. Ahogy 
mindenhol, úgy kudarcok sajnos itt is vannak, de ezeket el kell fogadni és nem 
szabad feladni akkor sem, ha valami éppen nem úgy sikerül, ahogyan elterveztük. 
A buktatók és nehézségek nélkül nem is tudnánk értékelni azt, amit elértünk, ezek 
szerves részei az életnek. 


