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Abaujszántó urbo en Borsod-Abauj-Zemplén departamento, en valo de rivero Hernád situanta 
kolonio: loĝanta estas ekde plur jarcentoj ĉe renkontiĝo de Zemplén kaj Abauj mikroregionoj. 
   Nombro de ties loĝantoj estas pli ol 3500 personoj, ĉi tiel la plej granda kolonio estas de la 
ĉirkaŭaĵo. La unua skriba memoraĵo de la kolonio devenas el la jaro 1275. Tio aperas en eklezia 
ĉarto per „Zanthou”nomo. La kolonio pligrandiĝis laŭ gradoj kaj ricevis kamparurban rangon( 
oppidium Zanthou) je fino de la 1300-aj jaroj, kion ĝi gardis ĝis jaro 1902. Dum la pasintaj 
jarcentoj Abaujszántó estis grava komercista kolonio, ĉar estis grava stacio sur la Debrecen – 
Krakow ĉefkomercista vojlinio. La urbo havis ankaŭ plurajn vendoplacojn kaj landan foirlicencon. 
Jam je fino de la XVIII. jarcento ĉiuj konfesioj de la lando ĉeestis en la urbo kaj ĉiuj konstruis 
preĝejon, la judoj sinagogon. En la XIX. jarcento Abaujszántó estis unu el la pliaj la plej bone, plej 
dinamike evoluanta kolonio de la „Montosubo” regiono. Tio estis apud Kassa la plej ranga kolonio 
de Abauj, kio estas parto de la Tokaj - Montosuba vinregiono, kio situas de la en teritorio de 
Abaujszántó estanta Tendo monto ĝis la Ŝatoraljaujhely-a Tendo monto. Al tiu vinberregiono 
apartenas 33 kolonioj kune kun Abaujszántó. En vivo de la kolonio okazis ankaŭ pluraj tragikaj 
okazintaĵoj. Ekz: ĉi tia estis la „trianona decido”, per kio ĝi perdis la rektan kontakton kun Kassa 
(Košice) kaj la Altlando. La alia estis la perforta deportado de la juda loĝantaro (holokaust), dum 
kio oni forportis ĉ. 1100 homojn, kiuj  neniam revenis. Estis negativa decido ankaŭ tio, ke ekde la 
jaro 1962 la kolonio ne estis jam distrikta rezidejo. Per tio la kolonio perdis sian centran rolon en la 
regiono kaj la homoj devis foriĝi el la distriktaj oficejoj, institucioj. 
   Kompare kun la reĝimŝanĝon sekvanta stagnotempo pro la lastaj tempaj evoluigoj la kolonio 
denove pretendeblas la gvidrolon de la regiono. La deziro realiĝis, per kio la kolonio gajnis urban 
rangon en jaro 2004. Al elformo de la malgranda urba bildo apartenas, ke kaj la loĝantoj, kaj la ĉi 
tien vizitantoj vivu en sana kaj kulturita ĉirkaŭaĵo. La urba konsilio zorgis kaj zorgas pri ornamo de 
la stratoj, placoj, parkoj. Inter la kolonioj komenciĝis la plibeliga konkurso, ĉi tiel ankaŭ la 
loĝantaro helpas la plibeligon de la kolonioj kaj ankaŭ la gardon de la ekkreitaj valoroj. 
   Hodiaŭ jam la ĉefstrato (Béke utca) kaj la placo Jászay montras agrablan, trankviligan bildon, ĉar 
la komencita florigo  trovis adeptojn, la zorgadon de la floroj helpas la urbaj konsiliaj laborantoj kaj 
la civilaj lokaj organizoj. Ekz: Pro Abaujszántó Societo, Klubo de pensiuloj, Societo de 
grandfamilion havantoj...ktp. 
   Nia kolonio havas plurajn vidindaĵojn.Tiuj estas ekzemple: vico de keloj, Tendo monto, Patay 
kastelo, preĝejoj, lokhistoria muzeo, skulptaĵoj. En la urbo naskiĝis la fama kirurgo, la kaj hungare  
kaj esperantlingve skribinta poeto, tradukartisto: dr. Kálmán Kalocsay, pri kiu nomite la urbo havas 
strateton kun memortabulo. Lia busto videbla estas sur la strato Béke (Paco). Liaj labor' kaj 
vivdokumentoj troveblas en la Lokhistoria muzeo, en la numero 42. domo de str Béke. 
   La urbo estas parto de la Tokaj – Montosuba kulturpejzaĝa mondoheredaĵo. Ankaŭ ĉi tial estas 
grava, ke la vizitantoj tiel taksu la kolonion, ke ĝi estas flegata, belan, agrablan ĉirkaŭaĵon donanta 
turisma centro.  
   Jes, vere, nia kolonio estas organiza turisma centro de la jam menciita mikroregiono. De tie eblas 
rigardi organizite la vidindaĵojn de ambaŭ du regionoj Abauj kaj Zemplén. 
   Mi petas vin, akceptu volonte ĉi tiun prospekton, kio klopodas popularigi nian urbon kaj la al tiu 
apartenantan ĉirkaŭaĵon. 
   Estu ĉi tiu prospekto por vi utila kaj valora vojkunulo en Abaujszántó kaj en ties ĉirkaŭaĵo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 A B A U J A L P Á R 
 
Ĉe flanko de Zemplén – montaro, sur fontoregiono de rivereto Alpár situanta vilaĝeto estas. Ĝi ne 
havas fervojstacion, per aŭtobuso ni povas atingi de tie al urbon Abaujszántó kaj je la 10 km-a 
distanco urbon Encs. La vilaĝo situas en pitoreska ĉirkaŭaĵo.Tio estis bieno de Aba familio. La 
turkdevena Alpár loknomo unue en 1330 aperis en ĉarto, ties signifo estas: heroa, kuraĝa. La vilaĝo 
dum la turkaj tempoj detruiĝis, poste komence de la XVIII - a jarcento oni denove enloĝigis ĝin. La 
novaj loĝantoj reformataj hungaroj estis. Ties vidindaĵoj estas: Kapi - nobeldomo el la XIX. 
jarcento kaj la XV. jarcento devena plurfoje trakonstruita lignotura, pentrita lignoplafona reformata 
preĝejo, kies sonorilego devenas el la jaro 1606.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 A B A U J K É R 
 
Sur okcidenta flanko de la Zemplén - montaro en valo de rivereto Szerencs situanta kolonio estas 
tio, de Encs (Enĉ) je 7 km distanco. Ĝi havas fervojhaltejon sur Szerencs – Hidasnémeti fervojlinio. 
Rekta aŭtobuslinio estas al Abaujszántó kaj al Encs. En epoko de la patrujokupo, la regiono 
kvartirteritorio estis de la Kér gento, de ĉi tie devenas la nomo, kio unue aperis en 1215-a ĉarto en 
Quér formo. Dum la turkaj tempoj ĝi tute senpopoliĝis. Nur post 1726 estiĝis denove loĝata 
kolonio. 
 
 
 
 
 
 
Ĝian hodiaŭan nomon ĝi ricevis en 1905. Ties interesa arta monumento estas la en romana stilo 
konstruita, poste plurfoje rekonstruita reformata preĝejo. 
   Ties romkatolika preĝejo estas XVIII. jarcento devena malfrua barokstila konstruaĵo. Ankaŭ bela 
barokstila konstruaĵo estas la ankaŭ la XVIII. jarcenta Bárczay-kastelo, en kio kuracpedagogia 
instituo funkcias.  
Al Abaujkér apartenas Aranyospuszta. Tra la kolonio trafluas la rivereto Aranyos, de kio ricevis la 
vilaĝo sian nomon. Ĉi tiu rivereto estiĝis el kunfluo de rojoj de Zemplén montaro. 
Ĉi tiu kolonio apartenas al la malgrandaj vilaĝoj, kio pro ĉi tio trankvilon, pacecon donas, kaj tre 
taŭgas por ripozi, ekskursi, ĉaŝadi. 
 
 
 
 
 
Ĉi tie estas memordomo de Jozefo Simándy, operkantisto. La memorejon solene malfermis la 
eksprezidanto de Hungara Respubliko: Ferenc Mádl je la 18-an de septembro en 2003. 
En korto de la memordomo kantis lastfoje József Simándy, hungara operkantisto antaŭ la publiko el 
la hungara nacia opero Bánk baŭno, la tre ŝatatan : „Mia patrujo, mia patrujo, Vi mia ĉio...” 
komencan kanton. Post morto de la kantoartisto oni formis la memordomon. Lia edzino certigis la 
memorobjektojn, dokumentojn al la memoro. Elpensojn de la formo de la domo realigis László 



Lipp pastro kaj al la realiĝo certigis la tutan monsumon. Sur la muro de la memordomo oni sukcesis 
ekgardi ĉi tiun vicon:” Mia patrujo, mia patrujo, Vi mia ĉio...”, kiun ankoraŭ mem Jozefo Ŝimándy 
skribis tien. 
 
 
 
 B A S K Ó 
 
En fermita valo de okcidenta parto de Zemplén – montaro, sur fontoregiono de kelkaj malgrandaj 
riveretoj estas ĉi tiu sakstrata vilaĝo. Ĝi havas aŭtobuslinion al la je 19 km distanco estanta 
Abaujszántó kaj al la je 15 km distanco estanta loko Erdőbénye. Al la per belegaj arbaroj, kampoj  
ĉirkaŭita vilaĝo, - tra pitoreska ĉirkaŭaĵo - kondukanta landvojo ligas la grandajn koloniojn.  
 
 
 
 
 
Iam reĝa bieno estis, kion Sigismundo reĝo lombardis al la Czudar familio. La bienhavantoj ofte 
ŝanĝiĝis. La loĝantaro okupiĝis kun arbomastrumádo kaj ĝis la filoksero - danĝero kun 
vinberproduktado. La loĝantaro dum la turkaj tempoj tre maloftiĝis. Pro la maldensa loĝantaro dum 
la XVIII. jarcento oni lokigis tien Rusenojn. Ties grekkatolika preĝejo devenas el jaro 1790. En ĉi 
tiu loko la senĝena naturo ideala estas por tiuj, kiuj ripozi deziras. 
 
 
                                                        
 
 B O L D O G K Ő Ú J F A L U 
 
La vilaĝo situas sur okcidenta flanko de Zemplén montaro, kie la arbara montaro kaj la ebeno 
renkontiĝas. La  kolonio ne havas fervojstacion, sed havas aŭtobuslinion al urboj Encs kaj 
Abaujszántó. Tio estis reĝa tero, de 1245 apartenis al fortikaĵo de Boldogkőváralja. La unua skriba 
memoraĵo devenis el 1388, kiel Nova vilaĝo estis nomita. Reĝo Sigismundo lombardis tion al 
familio Czudar.  Ekde tiam jam ofte ŝanĝiĝis la bienposedantoj. 
Ties romkatolika preĝejo konstruiĝis en malfrua baroka stilo en 1825. Sur norda limtereno de la 
vilaĝo estas la tn:” ŝtonmaro”, kio ĉ. 2-3 km longa kaj 200 - 300 metra larĝa, kovrita estas per 
malhelgrizaj andezitblokoj. Oni nomas ĉi tiun teritorion popolece: „Diabloplugitaĵo”.  
 
 
 
 
 
 
La iam kohera lafo kovraĵo dum la malvarmiĝo vertikale krevadis. Apud la krevoj tio dispecetiĝis, 
kion plu formis la  pluondado de la iama Pannon - maro. Ĉi tiu Ŝtonmaro defendita natura valoro 
estas. 
 
 
 
 
 
 
 



 B O L D O G K Ő V Á R A L J A 
 
La vilaĝo situas ĉe okcidenta flanko de Zemplén - montaro. Ĝi havas fervojstacejon de la vilaĝo je 2 
km-oj. Encs estas atingebla per rekta aŭtobuso.(ĉ. 10 km) En nia „Árpád-epoka” ĉarto unue aperis 
en 1295 per ties Boldua nomo. Apud la vilaĝo altiĝas la fortikaĵo, kies nomo estas Boldogkővár. La 
fortikaĵon konstruis post la tatara invado iu ano de la Tomaj familio je defendo de la Hernád-rivera 
vojo kaj la ĉirkaŭaĵo. Sorto de la vilaĝo strikte kunligiĝis kun historio de la fama Bodogkővár ( 
Ĝoja ŝtonfortikaĵo).Dum ĝia pr. 500 jara historio tion havis preskaŭ ĉiu grandbienula familio de la 
tiama Hungario. Do, havis multe da posedanton, kiuj eluzis sed ne prizorgis la fortikaĵon. Tiel ĝi 
detruiniĝis. Lipót I. reĝo ruinigis ĝin en 1701. De 1715 la nur duone neniigitan fortikaĵon havis la 
Jezuitoj, pli malfrue la Péchy familio.  
 
 
 
 
 
 
La fortikaĵbaza roko estas unu rokbloko, kio estas vulkandevena, kaj malmoliĝis sur tio la silikataj 
acidaj kombinaĵoj. El la fortikaĵo estas rigardebla belega panoramo al la pejzaĝon. La fortikaĵo 
vizitebla estas de aprilo ĝis oktobro. En la vilaĝo estas la XVIII. jarcenta baroka stila romkatolika 
preĝejo, en la grekkatolika preĝejo XVI. jarcent devena ikonostazo estas videbla. En la vilaĝo 
troveblas la barokstila Péchy kastelo, kies parko estas naturprotektata teritorio. Fremdultrafika 
vidindaĵo estas la lokhistoria domo. En la kolonio funkcias restoracio, kvartiro kaj trairas sur ĝi la 
Landa Blua Turistvojo. 
 
 
 
 G O L O L O P 
 
Sur dekstra bordo de la Szerencs rivereto, sur orienta flanko de la Szerencs montetaro, situas ĉi tiu 
al la Tokaj - montosubo apartenanta vilaĝo. De tie estas je 16 km-oj la pri ĝia ĉokoladfabrikado 
fama urbo Szerencs, kien sistema aŭtobustrafiko estas. 
La arkeologoj trovis en Golop 3000 jaraĝan tombejon. La vilaĝon oni menciis unue en ĉarto en 

1258 laŭ „Glup” nomo. Tio signifas en la slavaj lingvoj: stultan, malsaĝan.  
En epoko de Árpád-domaj reĝoj, la kolonio estis bieno de Golopy familio, kiu 
devenis el la Aba nacia familio. En 1356 bieno de la Eger – urba kapitulo. En 
1567 la turkoj disdetruis la kolonion. De 1571 la kolonio denove apartenis al 
la Goopy familio, de la XVIII. jarcento al la Vay familio. 
Sur la orienta flanko de la vilaĝo staras la Vay kastelo,la tn. „Malnova 
kastelo”, kion eble el iu mezepoka kastelo oni elformis. 

La iaman Renesancan stilan, je fino de la XVI. jarcento konstruitan malgrandan fortikaĵon oni 
trakonstruis je la XVIII. jarcento al ties nunan formon. Samtempe ankaŭ belegan, romantikan 
parkon elformis oni kun lago, akvofalo, kaj kun maloftaj floroj. La tutlande konata Vay familio 
familio iatempe ĉi tie gardis sian bibliotekon kaj arkivon. Bedaŭrinde la kastelo pereiĝis pro homa 
malzorgemo. En la proksimo staras la alia Vay kastelo. Tiu konstruiĝis en 1820 en klasikisma stilo. 
 
 
 
 
 
 
 



 M Á D 
 

Sur dekliveta suda flanko de Zemplén - montaro apud la Mádi rivereto situas 
ĉi tiu grandvilaĝo. Aŭtobustrafikon ne havas, nur per vagonaro estas 
alproksimigebla, sur la Szerencs-Hidasnémeti fervojlinio. Laŭ la arkeologiaj 
trovaĵoj la kolonio loĝita estis jam ankaŭ en la ŝtonepoko. Ankaŭ niaj 
patrujokupepokaj praŭloj ekloĝis ĉi tie.  
Jam ankaŭ Anonimus(Li estis notario de reĝo Adalberto la tria) menciis la 

vinberproduktadon. Ĝis 1541 reĝa bieno estis, sed poste Ferdinánd reĝo fordonacis ĝin al Gáŝpár 
Serédy kiel apartenaĵon al fortikaĵo de Tállya. En 1566 la turkoj forbruligis, sed tamen baldaŭ 
rekonstriiĝis. En la XVI. jarcento ĝi estis unu el la plej dense loĝitaj kolonioj de Zemplén 
departamento. En 1629 ĝi ricevis kamparurban rangon. La evoluon ĉesigis la filoksero-danĝero, sed 
la vitojn oni denove plantis kaj hodiaŭ sur la montetflankoj kreskas la tokajan vinon donantaj  vitoj. 
En Mád funkcias vinkelaro, vinberprilabora - kaj enboteliga uzino. En la ĉirkaŭaĵo de la vilaĝo estas 
signifa mineralminado: oni prilaboras kaolinon, bentoniton, zeoliton,...ktp. 
Ties romkatolika preĝejo estas XVI. jarcenta kaj gotika stila. La romkatolika tombejkapelo 
konstruiĝis en 1736. 
La copfstila sinagogo konstruiĝis dum la 1790-a jaro. En Mád estas la plej granda juda tombejo de 
la Montosubo. 
 
 
 
 
 M O N O K 
 
En unu, kun montetoj ĉirkaŭata valo de Szerencs-montetaro estas trovebla ĉi tiu vilaĝo. Ĝi havas 
sisteman aŭtobustrafikon, ĉi tiel komforte eblas iri al Szerencs. Laŭ la tradicio sur lokoj de Vasvár, 
Földvár, Ingvár iam fortikaĵoj estis de Monok estro. La Ingvár-a fortikaĵputo ankaŭ hodiaŭ videbla 
estas sur pinto de la monto. Nomo de la vilaĝo unue aperis en ĉartoj en 1227. La tataroj pereis, sed 
en 1273 jam denove revigliĝis la kolonio. En la mezepoko la Monoky familio posedis tion. Belegan 
kastelon de la Monoky-familio Hassan paŝao detruigis kune kun la vilaĝo. 
Poste la bienon ekposedis la Andrássy familio per de geedziĝo kaj en 1750 barokstilan etaĝan 
kastelon konstruigas tien. En 1771 la konstruaĵon ili kompletigas per domkapelo. Poste la Széchy 
famlio posedis, ĝin tute ĝis 1945. Je fino de la XVIII. jarcento estis konstruita la barokstila 
romkatolika preĝejo, en kio videbla estas la de XIV. Kelemen papo donacita Sankta Orban relikvo. 
 
 
 
 
 
 
 
En la vilaĝo estas tiu copfstila teretaĝa domo, kie naskiĝis Lajos Kossuth (je la 12-an de septembro 
en 1802) la granda estro de la 1848-a hungara revolucio. En la bele konstruita konstruaĵo muzeo 
estas, kion multe da vizitanto vizitas po jaroj. Kontraŭ la konstruaĵo estas 2,5 metra alta statuo de la 
fama politikisto Lajos Kossuth. La skulptaĵon faris Sigismundo Kisfaludy Stróbl, la fama hungara 
skulptoartisto. 
 
 
 
 
 



 S I M A 
 
 
 
 
 
 
Apud la sudaj ĉenoj de Zemplénaj montoj , sur norda rando de la pitoreska Aranyos – valo , inter 
500-600 metroj altaj montoj kaŝiĝas la vilaĝeto. Tio estas la plej malgranda kolonio de la 
departemento. Sisteman aŭtobustrafikon ĝi havas nur kun fervoja haltejo de Erdőbénye.Sur 
limtereno de la vilaĝo la arkeologoj ŝtonepokan retrovaĵon trovis.  
La nuna vilaĝo estiĝis dum la XII. jarcento: en la kohera arbarego kiel arbo – dehakiteja vilaĝo. 
Dum la turkaj tempoj ĝi depopoliĝis pro la oftaj turkaj molestoj. Tial , kompletigi la mankan 
loĝantaron oni miksajn popolojn lokigis tien, dum la XVII - XVIII. jarcentoj inter ili ankaŭ ŝvabojn. 
Tielmaniere en 1851 jam 189 homoj loĝis tie. Sed de la jaro 1960 denove ekkomenciĝis la 
plimalmultiĝo de la loĝantaro, kaj ili ĉiam pli kaj pli malpliiĝas. 
 
 
 
 T Á L L Y A 

 
Sur sudokcidenta rando de la Zemplén montaro, en valo de rivereto Szerencs 
ni trovas ĉi tiun faman, konatan kolonion. Tiu estas unu tre grava vilaĝo de la 
pluraj vilaĝoj de la „Montosuba - Vinregiono”. Ĝi havas fervojan haltejon sur 
la Szerencs - Hidasnémeti fervojlinio. Ĝi havas ankaŭ aŭtobustrafikon ankaŭ 
al Szerencs. Laŭ la arkeologoj tio estis loĝita ekde plur mil jaroj. Ties nomo 

verŝajne Valona devena kaj signifas: skribon. La ĉirkaŭ la 1000-a jaro ĉi tie loĝantaj Valonoj  portis 
iam la vitovergojn ĉi tien kaj plantis tiujn post la arbustejforigadoj. La nomo de la vilaĝo unue 
ekaperis en ĉarto en 1255. En 1333 ĝian nomon oni skribis ankaŭ en la dokumenton por papo 
donenda imposto. La paroko de la vilaĝo jam tiam staris sur ĝia nuna loko. Sur nordorienta 
limtereno de la vilaĝo konstruiĝis la unua fortikaĵo, verŝajne post la tatara invado. La nomon de la 

fortikaĵhavantoj ni konas nur ekde fino de la XIV. jarcento. Tiam ĝin havis Iŝtván 
Debrőy, poste György Brankovics. Dum regado de Mátyás Hunyadi ĝi iĝis 
Szapolyai havaĵo. Dum regado de János Szapolyai reĝo kaj pro liaj bataloj kontraŭ 
Habsburg Ferdinándo iĝis ruina la fortikaĵo. Bedaŭrinde ĝiajn ŝtonojn oni 
disportadis. La reformacio malrapide disvastiĝis. Multaj reiris al la romkatolika 
religio pro perforta agado de Jezuitoj. La Rákóczi-familio en mezo de la XVII. 
jarcento estiĝis posedanto de la fortikaĵo kaj la vilaĝo. La loĝantaro malfacilajn 
jarojn plu vivis post 1711 . Kaj la 1739 jara pesto epidemo portis novan sortobaton. 

Ankaŭ la filoksero-danĝero en 1870 terura estis. La vitojn denove devis planti. Sed en 1928 
malfermiĝis la ŝtonminejo . Tio laboreblecon certigis por la ĉi tie loĝantoj. En la Tállya farita vino 
multe da konata persono inspiris. Ekz: Draŝkoviĉ kardinalo per  tio regalis en 1562: Julio papon, 
krome XIV. Ludoviko reĝon, II. Johano Paŭlo papon. Gáŝpár Károli ĉi tie komencis en hungaran 
lingvon traduki la sanktan biblion. János Lavotta, la fama hungara komponisto en la loka tombejo 
ripozas sian eternan sonĝon. Li estis la krea reĝo de soldatverba muziko kaj dancoj. La barokstila 
reformata preĝejo konstruiĝis en 1753, la katolika preĝejo estas mezepokdevena, kaj nur en 1720 
ricevis sian barokstilan formon. Ĝia poŝta trafiko komenciĝis dum la XIV. jarcento. La vilaĝon ofte 
detruis fajrodanĝeroj. La industria evoluo ekiris en 1566, kiam oni plilongigis la Vieno - Kassa 
vojlinion tra Tokaj ĝis Szatmár. En la evangelia preĝejo oni baptis en 1802 Ludovikon Kossuth, la 
pli malfruan politikiston. Fama estas la ĉi tiea Rákóczi kelolabirinto kaj la Rákóczi - nobeldomo. En 
la vilaĝo multe da belaj konstruaĵoj estas troveblaj. Bonvole vizitu, rigardu ankaŭ la statuojn kaj 
ekspoziciojn, kiuj kolorigas la vilaĝbildon.  



 LOKAJ KURIOZAĴOJ EN  ABAUJSZÁNTÓ 
 
 

1. Kelovicoj 
2. Kastelo de Patay-familio 
3. Lokhistoria muzeo 
4. Vilaĝa strandbanejo 
5. Tendarejo 
6. Skitereno 
7. Sportejoj 
8. „Petőfi Sándor” Kulturdomo 
9. Kinejo. 

 
 
1. KELOVICOJ 
 
Multon faris en disvastiĝo de la vinberkulturo, la d e nia Károly Róbert reĝo enlokigitaj italianoj, 
kiuj kun novaj konoj konigis la ĉi tieajn loĝantojn. Tiuj novajn metodojn portis kun si mem, 
refreŝigi la vinberproduktadon. Grava okazintaĵo estis, kiam Georgo Szatmáry princoprimaso lian 
en Abaujszántó estantan vinberbienon por lia naskiĝurbo, al Kassa donacis. Ĉi tiel ankaŭ Kassa 
(Nun Košice) interesata iĝis en la vinberproduktado, nome en vinberproduktado de Abaujszántó. 
Do, Abaujszántó grava merkato estis. En la XVII - a jarcento komenciĝis la kelo foso. Tiuj taŭgaj 
estas je konservo de la vinbersuko, la moŝto, je fermentigo de la vino kaj je la konservo de la vino.  
En Abaujszántó estas la plej granda kohera kelaro en la tuta lando. En ĝia ĉefa branĉo iam funkciis 
malgranda vagonaro, eĉ oni instalis ankaŭ vinomuzeon en kio ĉio vino lokon ricevis ekde 1783. 
Ties branĉoj havas sume 1700 metrojn longecon. Hodiaŭ en la urbo 450 keloj estas, sed la plej 
multo estas aŭ ĉe privataj domoj, aŭ en ilia proksimeco. En la kolonio ĉeestis ankaŭ tre signifaj 
komercistaj firmaoj (ekz: Zimmermann, Flegmann) Tielmaniere ĉi tiuj bonajn viveblecojn certigis 
por tiuj, kiuj el la vinberproduktado vivis. Granda sortobato estis la filoksero - danĝero en 1870, kaj 
1877-1881, kio pereis 98 procentojn de la vitoj. Multe da homo perdis la vivtenan eblecon kaj la 
kredon en la vinberproduktado. Sed post la danĝero mem urbo Kassa sur la 40 arpenta teritorio 
replantis la vitovergojn, ĉi tiel la homoj rekomenceblis la produkton, kaj regajnis siajn kredojn en la 
vinkomerco. Krome oni starigis ŝtormavertan kanonon sur flanko de la Tendo monto. Por la judaj 
religianoj oni faris specialan vinon, signite per „cos” nomo ( Koŝer-vino), tion nur en  la nova 
Gönc-a barelo eblis transporti. 

Nia kolonio klopodis aranĝi tiajn okazintaĵojn, kiuj 
estas interrilataj pri la vinberproduktado. Ekzemple 
vinrikolta balo, vinrikolta  parado. La vinrikolta 
parado estas ĉiam en la lasta sabato de septembro. 
En 2003 pretiĝis la lignostatuo, kion oni nomis 
al”Kelodefendanto”. La vinberproduktadajn taskojn 

daŭre faras la „Montkomunumo” de Abauj. Ties centro estas en nia kolonio. Nombro de ties anoe 
estas 430 personoj, preskaŭ el ĉiuj partoj de la departemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. KASTELO DE PATAY- FAMILIO 
 
Komence de la 1820-aj jaroj, Samuel, ano de Patay-familio en Cekeháza ekkomencis konstrui en 
neoklassicista stilo la tri nivelajn konstruaĵon, kio estas tute simetria. 
Ties teritorio estas ĉ. 1100 kvadratmetroj. 

Ĉirkaŭ la kastelo estis, estas anglaparko, en kio 
maloftaj floroj kreskas. Al la kripto de la kastelo 
arbovico kondukas. Sed la ĉerkojn la familio jam 
forportigis de tie. Bedaŭrinda, ke tiu kastelo ne evitis 
sorton de la similaj hungaraj kasteloj. Post 1945 ne 
estis unue loĝita, poste ĝiaj uzantoj ne prizorgis pri la 

renovigo, nur uzis por diversaj celoj. Tiel grandmezure malboniĝis, ke nuntempe nur tegmento 
gardas ĝian staton. Nun nia urba konsilio dezirus utiligi ĝin por fremdultrafikaj celoj, ĉar tio tre 
taŭga estus por gastoakceptoj kaj la vino- kaj ĉaso turismo. 
 
 
 
3. LOKHISTORIA MUZEO 
 
Lokhistoria kolektaĵo de urbo Abaujszántó estas en la 42.numera domo de Béke strato. La domo 
estas artobjekto, tio originale princa ripozejo estis, ĉar Abaujszántó apartenis al la Rákóczi-
latifundio. Dum la 1700-aj jaroj ĝi forbrulis, pli malfrue tion oni rekonstruis en ties hodiaŭa formo. 
Ĝis fino de la 1800-aj jaroj lancistdomo, doganejo estis, ĉar tra la vilaĝo kondukis la grava 
komercista vojo. La ĉaro karavanojn lancistaj soldatoj defendis. Kelo de la domo provizore estis 
preĝejo, ĝis ne ekkonstruiĝis la reformata preĝejo. 
Ekde 1975 en la domo Lokhstoria muzeo estas, kie konstantaj ekspozicioj estas viziteblaj: 

-memorĉambro de Pál Jászay, historioverkisto 
-memorĉambro de dro Kálmán Kalocsay, esperantista poeto, tradukanto,  
  kuracistprofesoro 
 -relikvoj de botistfirmao 
 -popolaj uzaj objektoj, iloj. 
Rekonstruado de la domo komenciĝis en 1998 . Tiam oni trovis en la ĉambroj 

videblajn trovaĵmaterialojn. Ĉi tiu kolektaĵo de la urbo havas seriozan fremdultrafikan altirforton. 
 
 
 
4.URBA STRANDBANEJO 
 
Tio estas ektrovebla sur la suda parto de la urbo apud la malgranda fervojstacio. Abaujszántó estis 
fama  pro la termalakvo. Pli frue funkciis tie ankaŭ kuvbanujo, sed pro konstruo de la  
akvokondukilo hodiaŭ jam ne funkcias. Ĉe fino de la strando la „ malnova banejdomo” staris, la 

plej granda kaj fama amuzejo de la tuta ĉirkaŭaĵo. 
La strandbanejon oni konstruis en 1930. Baseno de la 
banejo estas 33 metroj longa, 18 metroj larĝa. Ties 
profundeco estas 1,7 m. Ties akvo estas 24 - 26 celsius 
grada. La strandakvo enhavas feron, sulfuron, 
arsenon... ktp. Sume 14 specajneralsaloj estas en ĝi. 

Ties sedimento estas flava kalka salo. La urba konsilio havos tiun grandan taskon, ke en la estonto 
modernigu la strandon, pligrandigu ĝian teritorion. 
 
 
 



5. TENDAREJO - KAMPADEJO 
 
Ties teritorio estas 0,5 hektara kaj estas ĉirkaŭbarita. Ĉi tie pli frue fruktoĝardeno estis. Nun 
certigata estas la ebleco por sinlavi, kuiri kaj la trinkeblan akvon gajni dum kampado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. SKITERENO 
 
La tutan terenon anoj de la Skiofako tute el propra forto elformis komence de la 1980-aj jaroj: per 
elektra , dratŝnurega skitelfero kaj ripozdomostaras je dispono de la spoatamantoj. La skitereno 
ankaŭ nokte uzebla estas, ĉar  oni lumigigis tion en la jaro 1999. En ĉi tiu teritorio ĉi tiu skiebleco 
estas unika sport'- kaj amuziĝebleco. La skiterenon, en kadro de la Sportklubo funkcianta Skiofako, 
nome ties anoj kreis sur flanko de la Tendo-monto ,sur aĉetita teritorio.  

Baztereno de la ripozdoma varmiĝejo estas 36 kvadratmetroj. Longeco de la 
skiotereno estas 250 metroj. Ties niveldiferenco estas 90 metroj. Ankaŭ sledi eblas 
agrable tie. 
 
 
      
      

 
 
7. SPORTEJOJ 
 
Abaujszántó urbo havas du herbajn sportejojn. Apud tiuj 160 kvadratmetra moderna vestoŝanĝejo 
kaj banejo staras je dispono de la sportistoj. Tiuj ĉirkaŭbaritaj estas. Tiujn uzas ankaŭ la sportojn 
ŝatantaj urbanoj. La departementajn klasajn matĉojn sur la 106 x 56 metra granda, la junularajn kaj 
pubertajn matĉojn sur la 103 x 50 m granda teritorio oni aranĝas.  
 
 
 
 
 
 
Apud la pli malgranda sportejo estas ankaŭ spektoteraso. Sur korto de la bazlernejo estas unu tre 
komforta manpilksportejo, en gimnastikejo de la bazlernejo oni aranĝas gimnastikkonkursojn kaj 
korbopilk' matĉojn. Futbalmatĉojn oni organizas en korto de Agrikultura Faka Mezlernejo. La urba 
konsilio planas lumigigi la sportejojn, ĉar tiam havos eblecojn ankaŭ por elektrigatajn matĉojn 
aranĝi. 
 
 
 
 
 
 
 



8. ”SÁNDOR PETŐFI” KULTURDOMO 
 
La konstruaĵo de la Kulturdomo konstruiĝis dum la 1930-aj jaroj. Tiam tio estis la rezidejo de la 
Fajrobrigado. De 1953 estas la domo Kulturhejmo. De 1973 oni nomas ĝin „Petőfi Sándor” 
Kulturház. 
Nuntempe funkcias en tio biblioteko kun 23000 libroj. Bedaŭrinde la biblioteko ne havas 
legoĉambron. 

Antaŭaĵoj de la biblioteko, la tn. Religiaj legantaj - rondoj estis. Ekde 1959 ĝis 
1968 kiel Radnóti Miklóŝ biblioteko funkciis, poste vilaĝa - biblioteko estis. 
En 1970 ĝi translokiĝis en la Jászay placan konstruaĵon. En 1982 pligrandiĝis 
la rondo de la priservado per muziko. 
Bedaŭrinde la urbo nuntempe ne havas eblecon al pliampleksigojn. 

 
 
 
9. KINEJO, FILMOTEATRO 
 
En nia urbo Abaujszántó laŭ aŭtentikaj registroj jam en jaro 1912 estis filmprojekcio, en la 
Fleischer hotelo.Tio en 1915 forbrulis kaj post la renovigo la petrollampon anstataŭis la elektra 
lampo. De la ĉirkaŭaĵo multaj homoj venis ĉi tien amuziĝi, ĉar nur en Kassa  kaj en Szerencs estis ĉi 
tia amuzebleca instituto. La televido serioza konkurenco estis kaj estas kontraŭ la kinejoj. En la 
kinejĉambrego povas okupi lokon 230 personoj. Tie oni projekcias aktualajn filmojn. Por lernejoj 
kaj infanĝardenoj oni kutimis projekcii infanajn filmojn. 
 
 
 
 
 PROGRAMOJ 
 
 
1, Kelo vizitoj 
2, Abaujszántó-tagoj 
3, Drinkanta-tago (je la 19-a de majo), tago de malfermitaj keloj 
4, Majfesto (je la 1-a de majo) 
5, Renkontiĝo de motorciklantoj 
6, Abaujszántó-a Vinrikolta Tago 
7, ”Ĉies Kristnasko.” 
 
 
1, KELO VIZITADOJ 
 
En la pasintaj jarcentoj en Abaujszántó la kelojn oni uzis je fermentado, maturigo kaj konservo de 
la vinoj. Nuntempe la vinberproduktantoj okaze de gastigado kaj vingustumo regalas kaj vendas 
siajn vinojn. En la keloj inter bonetosaj cirkonstancoj ĉiu povas ekkoni vinspecojn de Tokaj-
Montosubo. La granda vaporenhavo kaj la el bareloj devenaj kombinaĵoj nutrigas la fungokoloniojn 
(nobla botrito), kiuj disvastiĝas sur muro de la kelo, ĉi tiel reguladas ankaŭ la klimaton de la kelo. 
 
 
 
 
 
 



2, ABAUJSZÁNTÓ TAGOJ 
 
Ĉi tiu aranĝaĵo estas tri tagaj (sporto, kulturo kaj oficiala festo). 
Okazas ĉi tie futbaloludo, naĝa konkurso, ŝakludo, tablo - teniskonkurso. Diversaj popolaj 
ensembloj rolas, oni aranĝas kuirkonkurson. Ankaŭ la metiistoj prezentas siajn varojn, 
produktaĵojn. Je la 20-an de aŭgusto dum festo de nia Sankta Stefano reĝo oni transdonas la tn. „Por 
Abaujszántó” premiojn, krome sanktigas la novan panon. En iu jaro la tn. „Kurázsi” teatra trupo 
prezentis Szörényi - Bródy: Stefano, la reĝo” titolan rockoperon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3, DRINKANTA-TAGO (19.Majo) aŭ TAGO DE MALFERMITAJ KELOJ 
 
Dum ĉi tiu tago „malfermitaj keloj” atendas la gastojn. Ĉi tio helpas la kulturitan gastoakcepton, 
popularigon de vinoj de la vinproduktantoj. 
 
 
 
 
 
 
 
4, MAJFESTO (je la 1-a de majo)             
  
 
Dum ĉi tiu tago, je festo de la printempo sur la sportejo multe da programo atendas la interesantojn. 
En la pasinto la loĝantaro ĉi tiun tagon pasigis en la „Aranyos valo. Ekde kelkaj jaroj jam hejme 
pasigas ĉi tiun tagon, ĉar la amuzeblecoj signifas grandan altirforton por la loĝantaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, RENKONTIĜO de MOTORCIKLANTOJ 
 
 
Anoj de Abauj Motorizita Klubo aranĝas ĉi tiun renkontiĝon, kies celo estas popularigo de la 
diversaj motorciklospecoj. 
 
 
 
 
 
 



6, ABAUJSZÁNTÓ-A VINRIKOLTA TAGO 
 
 
Tradicioj de ĉi tiu tago kunkreskis jam ekde jarcentoj kun la certajn vivrimedojn kaj evoluon de la 
kolonio signifanta vinberkulturado kaj vinfarado. Antaŭ kelkaj jaroj oni komencis denove aranĝi ĉi 
tiun tagon. Nome Abaujszántó estas „Pordego de Montosubo”. Ĉi tial atendas la ĉi tieaj homoj ĉi 
tiun tre spektakloriĉan, al karnavalo similan tagon, kiam laborejoj, amikaj societoj marŝadas per 
ĉaroj, kaleŝoj kaj ĉiun rigardanton regalas per vino kaj freŝbakita  pogaĉo ( sala bakaĵo). Popolaj 
ensembloj, muzikorkestroj rolas. La tagon fermas nostalgia vespero kaj vinrikolta balo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7, „ĈIESKRISTNASKO” 
 
Ĉi tiu aranĝaĵo antaŭas la plej belan feston de la jaro. Tio estas pli nova tradicio, ol la aliaj. Vere 
ankaŭ tio havas radikojn en vivo de la popolo. Pripensu pri la Betlehemaj kutimoj, kantado, ludoj. 
Tamen ĉi tiu aranĝaĵo estas iomete alia ol la kutimaj, ĉar ĉi tiun sociaj organizoj organizas.Tiel tio 
pli intima estas  ol pli frue estis. 
Antaŭtagmeze sur la vendoplaco videbla estas vera, vivanta Bet-lehemo, varma manĝaĵo kaj 
varmega teo atendas la en Abaujszántó loĝantojn.  
Posttagmeze en la Kulturdomo infanoj kaj plenkreskuloj per kristnaskaj kantoj, ludoj, versaĵoj 
salutas la proksimiĝantajn festojn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INSTITUCIOJ DE LA URBA KONSILANTARO 
 
1. Dumtaga infanvartejo 
   3881. Abaujszántó, Jászay tér 10. 
   T: +36 47 330 027 
 
2.”Ilosvay Selymes Péter” Baza kaj Arta Lernejo 
   3881. Abaujszántó,Béke u. 15. 
   T: +36 47 330 046 
 
3.”Petőfi Sándor„ Kulturdomo/ biblioteko kaj kino 
   3881. Abaujszántó, Szent István tér 4. 
   T: +36 47 330 053 
 
4.”Aŭtuna Sunlumo” Hejmo de Maljunuloj 
   3881. Abaujszántó, Petőfi u 18. 
   T: +36 47 330 026 



5. Familiohelpanta kaj Infansocialprizorga Servo 
   3881. Abaujszántó, Szent István tér 2. 
   T: +36 47 330 040 
 
6. Dumtaga Klubo de Maljunuloj 
   3881. Abaujszántó, Szent István tér 2. 
   T: +36 47 330 040  
 
7. Turistinforma Oficejo 
   3881. Abaujszántó, Szent István tér 4. 
   T: +36 47 330 053 
 
 
CETERAJ PUBLIKAJ INSTITUCIOJ: 
 
8. Agrikultura Fakkvalifikanta Lernejo 
   3881. Abaujszántó, Kassai u. 11-13. 
   T: +36 47 330 075 
 
9. 1. numera Distrikta Kuracista Kabineto 
    3881. Abaujszántó, Petőfi u. 16. 
    T: +36 47 330 014 
10 2. numera Distrikta Kuracista Kabineto 
     3881. Abaujszántó, Béke u. 10. 
     T: +36 47 330 068 
11. Distrikta Socia Sanitaristino 
      3881. Abaujszántó, Béke u. 34. 
      T: +36 47 330 817 
 
12. Dentkuracista Kabineto 
     3881. Abaujszántó, Béke u. 68. 
      T: +36 47 330 048 
13. Apoteko 
     3881. Abaujszántó, Kossuth tér 19. 
     T: +36 47 330 047 
 
14. Poŝto 
     3881. Abaujszántó, Jászay tér 21. 
     T: +36 47 330 044, +36 47 330 058 
 
15. Fervojstacio 
     3881. Abaujszántó, Kassai u. 
     T: +36 47 330 010 
 
16. Urbestra Oficejo 
10. 3881. Abaujszántó, Béke u. 51. 
11. T: +36 47 330 018, +36 47 530 500 
12. Fakso: +36 47 330 024 
 
17. Cigana Minoritata Urba Konsilio 
     3881. Abaujszántó, Béke u. 51. 
     T: +36 47 330 018 



 
18. Romkatolika Parokejo 
     3881. Abaujszántó, Béke u. 33. 
     T: +36 47 330 037 
 
19. Reformata Eklezio 
     3881. Abaujszántó, Rákóczi u 78. 
     T: +36 47 330 085, +36 47 330 453 
 
20. Grekkatolika Eklezio 
     3881. Abaujszántó, Rákóczi u. 100. 
     T: +36 47 330 416 
 
21. Strando kaj sportejo, kampadejo 
    3881. Abaujszántó, Fürdő u. 3. 
 
 
TRANOKTEJEBLECOJ 
 
22.”Hubertus” Panzio (Hotelo) 
     3881. Abaujszántó, Jászay tér 9. 
     T: +36 47 330 327 
 
23. ”Hegyalja” Panzio (Hotelo) 
     3881. Abaujszántó, Arany János u.47. 
     T:+36 47 330 223, +36 30 486 6401 
 
 
 
 ABAUJSZÁNTÓ INVITAS , ATENDAS VIN! 
 




