
 

 

 

Valószín űsített szerz ő: KISS  ANETT, a WEB lap időközben megszűnt! 

„Első hiteles adatunk a településünkr ől egy 13. századi oklevél, amely a falut 
Weytha néven említi,  és II. András, Árpád-házi uralkodónk idejéből való, 1234-ből.  
Az évek és uralkodói váltották egymást. 

A tatárjárás hatalmas pusztulást okozott a Hernád völgyében is. Abban az időben 
három kicsiny település feküdt egymás mellett, Weches, Szőlled és Gálya. A gályai 
földrészt 1332-ben elválasztották Vécsétől, később visszakaptuk. 

A huszita háborúk és a törökök nehezítették az itt élők életét. Annyira, hogy 1640-re 
teljesen elpusztult. 1730-ban azonban újra virágzásnak indult. 1790-ben új evangélikus 
templomot építettek (az előzőt a törökök tették tönkre), és helyrehozták a Vécsey 
család kastélyát is. 

Vécsey Ágoston fia, Vécsey Károly gróf, tábornok, akit 1849. október 6-án, Aradon 
végeztek ki a tizenhárom vértanú egyikeként . 

A család anyagi helyzete megromlott, és arra kényszerültek, hogy eladják Dorner 
Ferenc kassai ügyvédnek, akinek a lányát feleségül vette Sardgna János. A 19. század 
második felében tehát az olasz eredet ű Sardagna-család vette birtokba a kastélyt , 
akik közeli rokonságban álltak XI. Ince pápával is. 

1905-ben a két önálló települést, Vécsét és Szőlledet egyesítették.A falu azért kapta a 
Hernádvécse nevet, mert Vécse nagyobb volt és többen lakták, mint Szőlledet. 

 

 

1949-ben a Sardagna családtól elvették a kastélyt . Termelőszövetkezet alakult, 
gyümölcstermesztés és állattenyésztés zajlott. Mezőgazdasági szakiskola indult, és a 
kastélyból kollégium lett, majd gyermekotthon.” 

(A cikk alján ez volt olvasható:  Köszönet Orosz Andreának a gyűjtésért, és 
Anyukámnak!) 

 

Hernádvécse az aggteleki régióban a 
Miskolc-Kassa útvonalon, előbbitől 
50, utóbbitól 30 km-re, azok elérhető 
közelségében található. A táj, a 
Cserehát, az ország kevésbé ismert, 
érdekes, flórájában, faunájában, 
felszíni formálódásában gazdag 
tájegység. 
Karnyújtásnyira találhatók innen olyan 
turisztikailag vonzó attrakciók, mint 
Boldogkőváralja, Regéc és Füzér 
várai, Vizsoly, a festői Hernád, a 
Hollóházi Porcelánmanufaktúra és 
felszíni ásványkincséről híres 
Telkibánya a Zemplénben, maga a hegyvonulat és egyéb nevezetességei. 
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Megjelent híradás: 2012.december  

A történelmi Vécsey család 1790-ben épült, neobarokk , műemléki védelem alatt álló 
kastélya  köré formálódó épületkomplexum hamarosan megújulva, négycsillagos 
szállodaként fogadja majd a vendégeket Hernádvécsén . A szálloda nyitását 2014. 
március 15-re tervezik.  

A 3 hektár kastélykert további 6 hektár kapcsolódó területtel egészült ki, így egészében 
9 hektár park terület szolgálja az 55 szobás négycsillagos szálloda leendő vendégeinek 
tartalmas időtöltését és kényelmét. 

A dimbes-dombos táj, Kassa és Miskolc közelsége, a környék turisztikai és történelmi 
látnivalói, a csend és a jó levegője miatt döntött úgy dr. Takács Tibor debreceni 
állatorvos 2006-ban, hogy megvásárolja a hernádvécs ei Vécsey-Sardagna 
kastélyt.  

A 2007-ben kezd ődött saját-er ős revitalizálás, felújítás 2009 őszével kezd ődően, a 
közel 1,3 milliárdos, még megvalósítandó, hátralévő beruházásra, 440 mFt-ot 
meghaladó, EU-s pályázati alapból pályázati támogatást kapott a beruházás. Mára már 
két épület majdnem kész, a harmadik is 70 százalékos szerkezeti készültségben van. 

Az új tulajdonos bízik benne, hogy a kastélyszállót sokan felkeresik majd, hiszen 
nemcsak a pihenés, de a látnivalók is idevonzzák a turistákat. Hernádvécse az ország 

egyik legszegényebb települése, de a kastélyszálló ezen is segíthet, hiszen 7-8 helyi 
embert tud már most is foglalkoztatni, az építkezés és az üzemeltetés pedig több 
vállalkozásnak ad munkát. 

Az ősfás parkban kialakított tó  csónakázási lehetőséget is kínál, teniszpálya, 
kerékpár és kalandpálya, istálló és lovaglási lehetőség, állatsimogató és kilátó, és még 
sok egyéb, kulturális értéküket hordozó lehetőség nyújtanak az egészségturizmus 
irányába is mutató szolgáltatásokat, aktív rekreációt.  

Küls ő és bels ő medence , valamint wellness létesítmények gazdagítják és teszik 
színessé a szolgáltatások körét. A szálloda két nagy konferenciateremmel, 
bálteremmel, kiállítótérrel, 120 fős étteremmel, grillterasszal, vadászpoharazóval, 
borospincével, színpadokkal, mozival is rendelkezik majd, illetve különleges, 
egyedülálló, a településhez kötődő attrakciókkal. 
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A kastély megújulása, kastélyszállóvá alakítása 


