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JEGYÁRAK
3 napos hétvégi bérlet
Elővételben július 15-ig                                           7900 Ft
július 16-tól augusztus 17-ig                                  10 900 Ft
augusztus 18-tól szeptember 14-ig                     13 990 Ft
szeptember 15-én és a helyszínen                     16 000 Ft

Napijegyek (péntek–szombat)
Elővételben szeptember 1-jétől 14-ig                               4 900 Ft
szeptember 15-én és a helyszínen                      7000 Ft

Napijegyek (vasárnap)
Elővételben szeptember 1-jétől 14-ig                              1 900 Ft
szeptember 15-én és a helyszínen                      2500 Ft

Borútlevél 
Kis borútlevél                                                                   1500 Ft
Nagy borútlevél                                                               6000 Ft

Sátorjegy 
1 fős sátor/éj:                                                                  2500 Ft
2 fős sátor/éj:                                                                  1500 Ft
Annak érdekében, hogy minél többen részesülhessenek a fesz-
tivál ideje alatt a szolgáltatás örömeiben, a Kerekdomb csapata  
a „két fő, egy sátor” elhelyezést támogatja. A vizesblokk használa-
tát minden sátrazó igénybe veheti.

A programok 6 éves korig ingyen látogathatók.
A rendezvény helyszíneire érvényes karszalag átvételéhez a ha-
tályban lévő jogszabályoknak megfelelően szükséges igazolni  
a koronavírus elleni védettségüket a látogatóknak. A védettségi 
igazolvánnyal és a védettségi igazolással kapcsolatos részletes 
és hatályos jogszabályokat a Magyar Közlöny tartalmazza.

Napi belépők és hétvégi bérletek vásárolhatók a TIXA-oldalon keresztül elővételben bankkártyával, valamint a helyszínen az infor-
mációs és jegyeladási ponton MasterCard®-, Maestro®-, Visa-bankkártyával, SZÉP-kártyával (MKB, OTP), valamint készpénzzel.  
Az online vásárolt jegyeket a kijelölt információs pontnál a kapott vonalkódos visszaigazolás (pdf-ben vagy mobiltelefonon történő) 
bemutatásával karszalagra kell cserélni. A fesztivál programjai csak érvényes, csuklón viselt karszalaggal látogathatók. A sérült, átra-
gasztott, elvágott, megbontott, kézfejen könnyen áthúzható karszalag érvénytelen. Ellopott, elhagyott, sérült karszalagot nem tudunk 
pótolni. A karszalag másra át nem ruházható! A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK. AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A PROGRAM ÉS 
HELYSZÍNEK VÁLTOZÁSAIRÓL A WWW.KEREKDOMBFESZT.HU WEBOLDALON ÉRHETŐK EL.

Tállya–Golop futás (5 km / 10 km / 15 km) 
10 km-es rajt: Tállya, Mailloth-kastély, 2022. szeptember 18., vasárnap 9.00
5 és 15 km-es rajt: Golop, Vay-kastély, 2022. szeptember 18., vasárnap 9.00
Találkozó minden futáshoz a Mailloth-kastély előtt, az 5 és 15 km-t teljesítőket busz viszi át Golopra. A golopi indulók nevezése 8.30-ig 
Tállyán történik meg. Hivatalos nevezés a www.tixa.hu oldalon történő jegyvásárlással. Nevezési díj oklevéllel és befutócsomaggal:
Fesztiválkarszalaggal: 3000 Ft Fesztiválkarszalag nélkül: 5000 Ft
Helyszíni nevezésre maximum 30 főnek van lehetősége. A futás útvonalát és a RAJT-CÉL helyszíneket lásd a térképen (12. oldal).

Középiskolás futás (5 km, 14–18 éves korig): ingyenes
Rajt: Tállya, Mailloth-kastély, 2022. szeptember 18., vasárnap 11.00
Helyszíni nevezésre maximum 30 főnek van lehetősége.

Ludas Matyi Gyermekfutam (1 km, 3–13 éves korig): ingyenes
Rajt: Tállya, Mailloth-kastély,  2022. szeptember 19., vasárnap 11.30
Hivatalos nevezés az info@kerekdombfeszt.hu e-mail-címen szeptember 16-ig. Helyszíni nevezésre maximum 30 főnek van lehetősége. 

Ludas Matyi Gyermekfutam, Középiskolás futás és Tállya–Golop futás közös díjátadó: 
Tállya, Mailloth-kastély, 2022., szeptember 18., vasárnap 12.00
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Tállya Községi 
Önkormányzat

BUSZMENETREND
A busz a Tállya–Golop–Monok–Legyesbénye–Szerencs–Rátka–Tállya–Abaújszántó–Tállya–
Mád–Tállya útvonalon közlekedik. A táblázat az egyes megállókból való indulást tartalmazza. 
Eltérés a forgalom függvényében lehetséges.

A buszjárat Kerekdomb fesztiválkarszalaggal ingyenesen vehető igénybe. 
Jelzések:  P – pénteken közlekedik | Sz – szombaton közlekedik | V – vasárnap közlekedik

Tállya–Golop–Monok–Legyesbénye–Sze-
rencs–Rátka–Tállya–Abaújszántó–Tállya–
Mád–Tállya 

Sz Sz V P Sz 
V

P Sz 
V P Sz P Sz P Sz P Sz

1. Tállya / buszmegálló (Rákóczi utca 26. előtt) 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 0.00 2.00

2. Golop / autóbuszforduló buszmegálló (Kossuth tér) 7.08 10.08 13.08 16.08 19.08 22.08 0.08 2.08

3. Monok / Kossuth Lajos Emlékmúzeum (Kossuth 
utca 18.) 7.15 10.15 13.15 16.15 19.15 22.15 0.15 2.15

4. Legyesbénye / buszmegálló (Rákóczi út 85.) 7.25 10.25 13.25 16.25 19.25 22.25 0.25 2.25

5. Szerencs / Városi uszoda (Ondi út 2.) 7.35 10.35 13.35 16.35 19.35 22.35 0.35 2.35

6. Rátka / Angyal Borászat (Meggyes dűlő) 7.45 10.45 13.45 16.45 19.45 22.45 0.45 2.45

7. Rátka / Általános iskola (Iskola tér 2.) 7.50 10.50 13.50 16.50 19.50 22.50 0.50 2.50

8. Tállya / buszmegálló (Rákóczi utca 26. előtt) 7.55 10.55 13.55 16.55 19.55 22.55 0.55 2.55

9. Abaújszántó / piactér 8.15 11.15 14.15 17.15 20.15 23.15 1.15 -

10. Tállya / buszmegálló (Rákóczi utca 26. előtt) 8.30 11.30 14.30 17.30 20.30 23.30 1.30 -

11. Mád / Mádi kúria (Rákóczi utca 48.) 8.45 11.45 14.45 17.45 20.45 23.45 1:45 -

12. Mád / buszforduló a református templomnál 
(Rákóczi utca 97.) 8.50 11.50 14.50 17.50 20.50 23.50 1.50 -

13. Tállya / buszmegálló (Rákóczi utca 26. előtt) 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 0.00 2.00 -
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09. 16. | péntek
21.30–22.30 Quattro per Tutti Saxophone Quartet
Szánkár Gergő: szopránszaxofon, Susovich Szilárd: altszaxofon, Katona Szilárd Előd: tenorszaxofon, Mészáros Zsófia:  
baritonszaxofon. Nevünk jelentése „négy mindenkiért”, személyes hitvallásunk, hogy népszerűsítsük Magyarországon az 
eredetileg szaxofonra írt repertoárt. 
MŰSOR: S. Barber: Adagio op. 11 . (arr.: Johan van der Linden) | J. S. Bach: Contrapunctus | Ruud van Eeten: Punctus Einz | Guillermo 
Lago: Sarajevo | Guillermo Lago: Montevideo | Graham Lynch: The Pale dancer | Philip Glass: Concerto – 1,4 tétel

09. 17. | szombat
14.30–15.30 Duo VoCellino
Rohmann Ditta gordonkaművész és Szirtes Edina Mókus hegedűművész kamaraformációja 
Utazás a klasszikus zene világából indulva a népzenei feldolgozásokon át a versek énekléséig, ami közös éneklésre sarkallja 
a közönséget, nem kihagyva az improvizáció varázslatát sem. 
MŰSOR: Balkan etüd | Hol találhatom meg, amiről nem is tudtam, hogy elvesztettem | Macedon 2. | József Attila: Akkor | József 
Attila: Egyedül | József Attila: Istenem | Ditta-hang | Kelet fája | Tükör

17.30–18.30 Miskolci Szimfonikus Zenekar
Miskolc város hivatásos szimfonikus zenekara, a közel 90 fő profi zenészből álló együttes a régió egyetlen professzionális  
nagyzenekara, a város kulturális életének meghatározó szereplője. Művészeti vezetőjük Antal Mátyás Liszt-díjas és  
Bartók–Pásztory-díjas karmester. 
MŰSOR: Karl Jenkins: Stabat Mater VEZÉNYEL: Faragó Sándor KÖZREMŰKÖDIK: Arcadelt Kórus Kisvárda

19.30–20.30 Berecz Mihály koncertje
Berecz Mihály zongoraművész, a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjasának szólóestje. A koncert a Cziffra György-emlékév és a 
Kerekdomb Fesztivál közös programja. Támogatók: Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
MŰSOR: Kodály: Marosszéki-táncok, Bartók: Három burleszk, Bartók: Ostinato, Hat tánc bolgár ritmusban (Mikrokozmosz 
V-VI.), Bartók: Három etűd (op. 18), Liszt: 12. Magyar Rapszódia, Bartók: Improvizációk (op. 20)

KOMOLYZENE – TÁLLYAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM7

16.30–17.30
CARAMEL AKUSZTIK

13.00–14.30 LIAison – Zenés standup-est Pokorny Liával
Semmiképpen nem ajánljuk Pokorny Lia zenés estjét azoknak, akiket még nem talált el Ámor 
nyila. Azoknak viszont, akik már átestek azon a bizonyos veszedelmes kóron, vagy éppen je-
lenleg is elszenvedői, egyenesen kötelező! Fedezzük fel vele együtt a vágy ezernyi árnyalatát, 
hiszen van reménytelen szerelem, tiltott szerelem, ábrándos szerelem, bosszúszomjas szere-
lem, érzéki szerelem, bűnös szerelem, sőt, állítólag igaz szerelem is – bár erről megoszlanak a 
vélemények. Lia partnere az érzelmi és dalkavalkádban a fantasztikus harmonikaművész, 
Kéméndi Tamás, aki harmonikájából hangok és hangulatok millióit képes előcsalogatni...

20.30–22.00
BUDAPEST BÁR

23.00–00.30
HONEYBEAST

20.00–21.30
MARGARET ISLAND

22.30–00.00
BLAHALOUISIANA

09. 16. | péntek

09. 17. | szombat

09. 18. | vasárnap

VINCELLÉR HÁZ NAGYSZÍNPAD
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A szombati napon 13.00-tól naplementéig a TR Borászat magterülete, a Palota-dűlő egy borbár-
rá változik. Ott a helyetek, ha szívesen ejtőznétek a természetben a kora őszi napsütésben, 
miközben az innen szüretelt szőlőből készült borokat kóstoljátok. Borokkal, mustfröccsel, pok-
rócokkal, napozószékekkel és zenével várnak titeket a srácok. A dűlő egy könnyed tízperces 
sétával érhető el a Mailloth-kastélytől a Nyerges utca irányába, de az útvonalat eligazító táblák 
is mutatják. A helyszín koordinátája: 48.2363, 21.2403. 

TR BORBÁR A PALOTA-DŰLŐBEN14

A pincészet feltárja és megmutatja azokat a titkokat, amelyek Tokaj-Hegyalján a tállyai dűlők-
ben rejlenek, azokat a jellegzetességeket, amelyeket a vulkáni kőzetek, ásványok hoznak létre 
a karakteres, magas koncentrációjú és minerális furmintokban, nőiesen lágy hárslevelűkben 
és nem utolsósorban a kiváló minőségű aszúkban. Az évszázadok alatt kialakult hagyomá-
nyokat tiszteletben tartva, de a 21. század ízlésének megfelelően olyan magas minőségű toka-
ji borokat kívánunk megalkotni, amelyek önálló karakterrel rendelkeznek és jellegzetesen 
csak a tállyai dűlőkben születhetnek.                  Lavotta u. 10.
Meleg és hideg ételek egész hétvégén a hangulatos borteraszunkon és a kóstolóteremben. Ha éhes vagy,  
reggelizz, ebédelj vagy vacsorázz nálunk! Grillételek, gulyásleves nagymamakenyérrel, helyi termékek,  
sajtok, borkorcsolyák egész nap zempléni termelők kamrájából!

09. 16. | péntek
17.00-től GRILLTERASZ buborékokkal 
Grillezett finomságok friss salátával – TKJ habzóbor- és TKJ pezsgőkóstolóval.

17.30–18.30 Zenei időutazás az ókortól napjainkig szaxofonnal
Vázsonyi János szaxofon-szólókoncertje 

19.00–20.00 NISA acoustic duo: Szabó Fanni & Tőke Krisztián  

09. 17. | szombat
13.00–14.00 Zefiroth – szefárd zene 
Vázsonyi János: altklarinét, Horváth Győző: ütősők, Tóth Bernát Réka: pengetős hangszerek, ének, Móser Ádám: harmónika
A szefárd dalok évszázadokon keresztül szerte a világban különböző diaszporákban őrződtek meg, összefonódva a kör-
nyező kultúrákkal. Dalaik generációról generációra hagyományozódtak. Szerelemről, tavaszról, történelmi személyekről 
szólnak; vannak köztük bölcsődalok, különféle ünnepeken énekelt vagy történeteket elmesélő énekek. A szefárd dallamok 
megőriztek valami ősi szépséget, miközben a kortárs léttapasztalatunkat is magukban hordozzák.

14.30–15.30 NISA
Zenekarunk egy alapvetően budapesti „székhelyű”, feltörekvő formáció. Összetételünket tekintve állunk egy dobosból, éne-
kesből, szóló-, valamint basszusgitárosból és egy billentyűsből. Első albumunkat 2022 nyarán tervezzük kiadni. Stílusunkat 
az indie pop/rock jellemzi, esetenként enyhe funky elemekkel. Eddigi fellépéseink: a Kerekdomb Fesztiválon több alkalom-
mal is megfordultunk a pincészet meghívásából, felléptünk a Dürer Kertben, az Ellátóban, a Pécsi Estben, valamint még pár 
kisebb helyen. Február végén tartottuk első önálló koncertünket a Turbina Kulturális Központban Budapesten.

16.00–17.00 Tóth András és Antóci Dorottya zenés utazása 
Weöres Sándor szimfóniáin keresztül
Vitus Eszter: zongora, Cseke Gyöngyvér: hegedű
„Öreg csont, / ifju csont / Rajta-rajta-rajta” – Vers szimfóniák. 
Weöres Sándor, egyszerre tud mindenkihez szólni és mindenki nevében megszólalni. Gyermek, nő, férfi, nemtelen létező 
egyszerre tud lenni. A zene segítségével szeretnénk megnyitni az utat ezeknek a gyönyörű, nagyobb lélegzetvételű versek-
nek, hogy egészen a lelkünk legmélyére jussanak. Dőljenek hátra, töltsenek egy pohár tállyai bort és engedjék be a zenét!
„Emelkedj, tetőtlen jókedvem, te röpke, / szánalommal tekints sziklákra, rögökre: / mért vannak örökre, / mikor csak a 
mulandó lelhet örömökre?”

18.00–20.00 ORPHEUM MADAMS: SWING & LOVE
Dézsi Darinka, Nyomtató Enikő, Maródi Tímea: ének, Horányi Tamás: zongora, Karap Zoltán: gitár, Simon László: nagybőgő, 
Szántó Sándor: dobok 
A swingkorszak ikonikus dalai három énekesnő és egy négytagú zenekar múltidéző tolmácsolásában kelnek új életre. Irving 
Berlin, Cole Porter, Duke Ellington és más sikerszerzők életműve előtt tisztelegünk, akik a füstös jazzkocsmák és a Broadway 
között keresték, vagy találták meg a szerelmet. Emlékezzünk együtt az Orpheum Madams művészeivel a békeidőkre, illetve 
a női énekes géniuszokra: Ella Fitzgeraldra, Billie Holiday-re, Sarah Vaughanra és persze a legendás Andrews Sistersre is!

09. 18. | vasárnap
10.00–16.00 Borvásár, kóstoló és morzsaparti a teraszon

ZSADÁNYI PINCÉSZET6
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A Somszög birtok tulajdonosa, Barta Péter szenvedélyesen dolgozik a tállyai borok népszerűsítésén, a 
Hegyalját egykor meghatározó, sikerre vivő értékek feltámasztásán. A Tállya Wines közösség egyik 
alapítója, amely friss energiákat hoz a nagy múltú településre. Szőlőterületei a Somszög és a Patócs 
dűlőkben találhatók, a birtok névadója Tállya egyik első osztályú történelmi dűlője délnyugati kitett-
séggel, erősen riolitos talajjal. Szépen is hozzák a Somszög-borok a környékre jellemző mineralitást, 
gyümölcsösséggel, finom, izgalmas fűszerességgel párosítva.                       Bocskai utca 18.
BORTERASZ
Finom zenék, kóstolások, ráérős beszélgetések. p., sz.: 10.00–22.00, v.: 10.00–12.00

SOMSZÖG BIRTOK9

09. 16. | péntek
15.00–20.00 
Kalandozó Komédium – 
Furmányos játékudvar

09. 17. | szombat
10.00–20.00 
Kalandozó Komédium – 
Furmányos játékudvar 

09. 18. | vasárnap
10.00–15.00 
Kalandozó Komédium – 
Furmányos játékudvar
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09. 16. | péntek
14.00–14.30 Megnyitó
16.00–16.30 Ringató
17.00–19.00 Tokaj és dűlőtörténete: 
Ültetett előadás és kóstoló Alkonyi László 
címzetes egyetemi docenssel 
(Tokaj-Hegyalja Egyetem)
Tokaj-Hegyalja a világ első zárt borvidé-
ke lett királyi rendelettel (1737), sőt az első 
dűlőklasszifikáció is itt született meg Bél Má-
tyás nyomán (1730). De mi is az a dűlő? Miről 
kapták a dűlők az időnként furcsa hangzású 
neveiket? Hogyan alakultak ki a dűlők határai és lettek a 
minőség hordozói a mai napig Burgundiában vagy épp itt, 
Hegyalján? Alkonyi László termelő, hajdani borszakíró és 
immár címzetes egyetemi docens (THE) fog mindezekről 
mesélni, a rá jellemző egyedi, szórakoztató stílusban. A 
létszám korlátozott, ezért csak annak tudjuk garantálni a 
részvételt, aki előzetesen regisztrál.
Előzetes regisztráció: hello@tokajmagic.hu 
Belépő: 4500 Ft/fő (3 féle borral és ültetett előadással) 

16.30–18.30 Magyar versenyfilmek I. 
17.00–17.30 Ringató
18.30–20.00 Magyar versenyfilmek II.
20.00–21.30 Boszorkányház
2019 | magyar vígjáték | 90’
Egy dokumentumfilmes igazi kincsre bukkan: öt boszorkány 
él egy rózsadombi villában. A velük forgató stáb bepillantást 
nyer a titokban működő kommuna mindennapjaiba, ahol 
meglepő és vicces helyzetekben ütközik a modern fővárosi 
élet az évszázados hagyományokkal. De a filmesek eközben 
felfedeznek valami még értékesebbet: a halandóság értékét a 
halhatatlanok világában.
Rendező: Nyíri Kovács István Forgatókönyvíró: Nyíri Kovács 
István, Kertai Gábor Producer: Fülöp Péter, Herold Balázs 
Operatőr: Blahó László, Dorcsák Gábor Vágó: Kertai Gábor 
Szereplők: Bakos Éva, Fazekas Júlia, Kuna Kata, Mészáros 
Piroska, Nagypál Gábor, Árvai Péter, Szabó Győző, Leisen 
Antal, Dióssi Gábor, Szemán Béla, Ficzere Béla, Börcsök Enikő, 
Csoma Judit, Zsurzs Kati, Záhonyi Enikő, Köleséri Sándor

09. 17. | szombat
14.00–15.30 Magyar versenyfilmek III. 
16.00–16.30 Ringató
16.00–17.30 Nemzetközi versenyfilmek I. 
17.00–17.30 Ringató
18.00–19.30 Magyar versenyfilmek IV. 
20.00–21.30 Zanox – 
Kockázatok és mellékhatások
2022 | magyar romantikus vígjáték, sci-fi, krimi | 85’
A kétes eredetű házipálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox 
nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. 
Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múlt-
ba. Misivel is ez történik, akit a következő reggelen a másna-
posság helyett ismét az érettségi vár. A szokatlan helyzettel 
élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akibe régóta 
szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a 
töritételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, 
mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját 
valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időu-
tazás üzemanyaga, a házipálinka.
Rendező, forgatókönyvíró: Baranyi Gábor Benő 
Operatőr: Gajdics Dávid Producer: Gyurin Zsuzsi, Molnár 
Dániel Vágó: Kis André Látvány: Kuti Letícia Jelmez: Szalai 
Sára Zene: Hodován Milán
Szereplők: Bálint Előd, Erdős Lili, Hozák Kevin, Radvánszki 
Ronett, Hatházi András, Sólyom Katalin, Dráfi Mátyás, Máhr 
Ágnes, Vasvári Emese, Danis Lídia, Nagy-Bakonyi Boglárka, 
Krisztik Csaba, Samudovszky Adrian, Kósa Béla, Szitás Balázs, 
Vasvári Vivien. A film a Nemzeti Filmintézet Inkubátor 
Programjának keretében készült.

09. 18. | vasárnap
12.00–13.30 Magyar versenyfilmek V. 
14.30–15.00 Ringató

MAILLOTH-KASTÉLY



09. 16. | péntek
18.30–20.30 Edward Albee: Három magas nő 
Az Art-Színtér előadása. 
Három nő egy-egy életszakaszban vagy egy nő három életszakaszban? Játsszunk! Az életünkkel! Játsszuk azt, hogy előre 
tudjuk a sorsunkat. Mikor a legjobb: ha már túlvagyunk rajta, ha benne vagyunk a közepében, vagy ha még minden előttünk 
áll? Erre a kérdésre keressük a választ, de vajon megkapjuk-e?
SZEREPLŐK: Nő 1. – Hegyi Barbara, Nő 2. – Nagy Enikő, Nő 3. – Marjai Virág FORDÍTOTTA: Prekop Gabriella 
JELMEZ: Kupi Johanna PRODUCER: Ernhaft Attila, Fekete Mária RENDEZŐASSZISZTENS: Majláth Dóra 
RENDEZTE: Jantyik Csaba

09. 17. | szombat
18.30–20.00 Mr. és Mrs.  
A Művészetek Völgye és az Art-Színtér közös előadása.
A Mr. és Mrs. egy olyan prózai előadást ígér, amelyben megpróbáljuk létrehozni a kapcsolatot az öt különböző élethelyzetben 
lévő női és férfi karakter között. Rettentő sok humorral, drámai pillanattal szeretnénk megajándékozni a nézőket. Janza Kata 
és Szabó P. Szilveszter számára is sok új kihívást tartogat a produkció. Kik ezek a férfiak és nők, akiket megformálnak? Lehet, 
hogy ők mindig ugyanazok a személyek, csak a körülmények változnak? Ha változnak, miért változnak? Furcsa titok lappang 
a háttérben. Önökkel együtt talán sikerül megfejtenünk...
SZEREPLŐK: Janza Kata, Szabó P. Szilveszter DÍSZLET-JELMEZ: Rákay Tamás  KÖZREMŰKÖDIK: Peller Anna 
RENDEZTE: Somogyi Szilárd

SZÍNHÁZ – KÖZÖSSÉGI HÁZ3
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Tájoló Tradíció és Innováció Alapítvány
Három barát, három karakter, egy közös projekt, borban gondolkodunk. Fontosnak tartjuk a közösségi 
részvételt is, ennek lenyomata alapítványunk (Tájoló Tradíció és Innováció).

09. 16. | péntek
15.00–16.30 Szirmay Antal, Hegyalja krónikása
Beszélgetés és zenei előadás Csörsz Rumen István irodalomtörténésszel, a Musica Historica zenekar tagjával Szirmay Antal 
életéről. Helyszín: Mailloth-kastély 

18.30–20.00 Régi képeslapok, új borászat: T3 kóstoló 
2021-ben a Tájoló egy képeslap-kiállítással debütált. Most újra egy kis kivonatot adunk belőle, mindeközben bemutatkozik a T3 
borászat. Helyszín: Mailloth-kastély 
Részvételi díj: 2000 Ft/fő, amely tartalmazza a teljes kóstolót és a borkorcsolyákat. Előzetes regisztráció: tajolo.tallya@gmail.com 

09. 17. | szombat
15.00–17.00 Szent Györgytől Szent Mihályig, Tállyától Szántóig X és Y generáció 
együttműködés bemutatkozása: Abaújszántói régi képeslapok és borkóstoló  
2022-ben egy új együttműködéssel gazdagodott a Tállyától Abaújszántóig tartó szcéna. Évi három hétvégi rendezvényt meg-
célozva, több borász összefogásában, amelyet most lehetőség lesz megismerni:  Dévabor – Hausel Dóra, Tállya /  Firmánszky 
Pince, Abaújszántó / Nyerges udvar / Présbár, Tállya / Palkó borok, Abaújszántó / Rózsa Pincészet, Tállya / Somszög Birtok 
– Barta Péter, Tállya / Szűcs Pincészet, Tállya / T3 Borászat, Tállya / Tóth István borosgazda, Tállya. További együttműködő 
partnerünk: Márton Birtok – Oroszlános Borbirtok Tállya és a Tállyai Rákóczi Kúria. A programon való részvétel díja 3500 
forint/fő, amely tartalmazza a borkóstolást és borkocsolyákat. Helyszín: Nyerges Udvar/Présbár. 
Részvételi díj: 3500 Ft/fő, amely tartalmazza a borkóstolást és borkocsolyákat. Előzetes regisztráció: tajolo.tallya@gmail.com

18.00–19.30 Bor és lélek, hit és szőlő: Beszélgetés és borkóstoló 
„akik elültetik, azok fogják szüretelni is...” (Jer 31, 5)
Meghívott vendégek: Dudás László (abaújszántói görögkatolikus parókus, a tállyai Mailloth-kápolna lelkésze), Gerlai Pál 
(zempléni evangélikus lelkész), Szabó Attila (rátkai plébános, tállyai római katolikus lelkész), Godóné Tóth Enikő (Tállyát 
is ellátó monoki, református lelkipásztor). Borászok: Palkó Gabriella (abaújszántói borász) és Rózsa György (tállyai borász, 
civilben a tállyai római katolikus egyházközség képviselőtestületi tagja). Helyszín: A Mailloth-kastély mögötti park: Népkert 
(Mailloth-kápolna). Előzetes regisztráció: tajolo.tallya@gmail.com Borkóstolós részvételi díj: 2500 Ft/fő

09. 18. | vasárnap
10.00–13.00 Gyerekeknek-felnőtteknek közel a természethez
Kézműveskedés hagyományos alapanyagokból Homolyáné Csete Zsófia népijátszóház-vezetővel
Helyszín: A Mailloth-kastély mögötti park: Népkert 

MAILLOTH-KASTÉLY – TÁJOLÓ NEXUS2 3129



Encsy György Tokaj-hegyalja földtani gyűjteménye 
HELYSZÍN: 32   Tállya, Rákóczi út 70. A Talliagemma Alapítvány gondozásában. 
Tokaj-Hegyalja Földtani Gyűjtemény | Kövületgyűjtemény
Ásvány- és kristálygyűjtemény | Régészeti gyűjtemény | Világító ásványok
Telefon: +36 47 398 177 Mobil: +36 30 539 0477 és +36 20 951 1706 Látogatási idő: előzetes bejelentés alapján

Tállyai Fafaragó 
HELYSZÍN: Tállya, Kossuth utca 13. | Paszternák András 1940-ben született, szakmája gépésztechnikus, de a famegmunká-
lás már gyerekkorától kezdve érdekelte. 1997-ben a Hegyaljai Mesterek népművészeti egyesületének tagja lett, ez idő óta 
rendszeresen foglalkozott fával, munkáit zsűriztette, kiállításokon vett részt. 2002-ben elnyerte a népi iparművész címet. 
Nyitva minden nap 10.00–19.00.

KIÁLLÍTÁSOK

Európa mértani középpontjától két perc járásra a Hetény felé... Portánk a múlt századi népi építkezés és gaszt-
ronómia őrzője. Helyi ízekkel, fergeteges művészi produkciókkal, hegyaljai borokkal és pálinkákkal terem-
tünk igazi fesztiválporta-hangulatot kora délutánonként az öreg hárs alatt.   Kazinczy utca 7.

09. 16. | péntek
15.30–18.30 Abaúj-zempléni ízek, estebéd a portakonyhából
15.30–18.30 Borkóstoló: Kőmalom Borászat, Tállya
16.30–17.30 Ízek, illatok, klezmer... – a Daniel Klezmer Band estje
Előzetes regisztráció: kincseshegyalja@gmail.com 
Szól a kakas már... de mikor lesz az már? Az est folyamán Észak-Magyarország egyetlen professzionális klezmeregyüttesének 
jóvoltából bepillanthatunk egy autentikus Shabbat-köszöntésbe, klezmerdallamokkal, közös énekléssel. Finom falatokon és 
borokon át beletanulunk a „kóserságba”...

09. 17. | szombat
12.00–17.00 Abaúj-zempléni ízek, ebéd a portakonyhából
12.00–17.00 Borkóstoló: Simkó Pincészet, Sárospatak | Sörkóstoló:  BAZ Beer, Tokaj
15.00–16.30 „Mer’ a szomszéd faluba’ nincs ilyen jó muzsika!”
A Számadó Zenekar népzenei koncertje. Előzetes regisztráció: kincseshegyalja@gmail.com
A miskolci zenekar programjában elsősorban a magyar paraszti zene énekes és hangszeres hagyományainak dallamai 
szólalnak meg. A Számadó hangszerelése némileg eltér más népzenei együttesek gyakorlatától. A zenekar különleges zenei 
hangzása a tárogató hangjára épül. Az ebéd utáni borozás és sörözés közbeni közös nótázás egészen biztos!

09. 18. | vasárnap
09.00–11.00 Pezsgős villásreggeli az Öreg Hárs alatt – még jobb, mint tavaly!
Előzetes regisztráció: kincseshegyalja@gmail.com

#LINDENGARDEN – GASZTRO PORTA8
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09. 16. | péntek
19.00 STARDELUXE 
21.00 Apey
23.30 DJ Bordee 

09. 17. | szombat
15.30 Hét Hat Klub 
17.30 Barabás Lőrinc 
           Live Act 
19.30 Palya Bea és zenekara
00.00 Dj CYBORG

09. 18. | vasárnap
12.00 Giant Steps

A pincészet tulajdonosa Szűcs Ferenc, aki Tállyán 7 hektár szőlőterületen gazdálkodik. A sző-
lők a történelmi, első osztályú Somszög, Bohomály, Hasznos és Patócs dűlőkben terülnek el, 
kiváló, vulkanikus talajon, amely igen minerális és vastag borokat ad. A pincészet arra törek-
szik, hogy a borokon keresztül bemutassa a tállyai dűlők egyediségét és nagyszerűségét.  
A Szűcs Pincészet tulajdonosa a Tállya Wines közösség tagja, amelyben három másik társával 
együtt, a tállyai borok megismertetésén tevékenykedik. Udvarába meghívta a BESTILLO-t és a 
Mrs Millicentet azok számára, akik magasabb alkoholtartalomra vágynak.        Honvéd utca 1.

SZŰCS PINCÉSZET12



09. 16. | péntek
16.00–19.00 Játékos vakkóstoló!
Furmint, hárslevelű vagy muskotály? Ismerd meg a tokaji  
szőlőfajtákat, bortípusokat, borkészítési eljárásokat szóra- 
koztató módon, tréfás kitekintésekkel. A (minimum hat-
boros) kóstolót a helyi borok ismerője, Ripka Gergely, a 
TokajGuide szerzője vezeti.  
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, regisztráció:  
hello@tokajmagic.hu Ár: 6500 Ft/fő

09. 17. | szombat
17.00–20.00 „Ültetett barangolás 
Hegyalja dűlői körül”
Tavaly tállyai dűlőket jártunk be, idén pedig szélesítjük 
a spektrumot és a poharakon keresztül igyekszünk majd 
megfejteni, mitől más egy löszön, andeziten vagy épp rio-
liton termett száraz tokaji bor, mindezt a borvidék legiz-
galmasabb kortárs borászaitól Ripka Gergely mutatja be.  
A részvétel regisztrációhoz kötött, regisztráció:  
hello@tokajmagic.hu Ár: 7500 Ft/fő

FIGI ÉS LIPIKE
Minden nap déltől Figi és Lipike kerti party a Kerekdombon! 
A háromnapos gasztroünnepen hozzuk a már jól bejáratott La Marzocco kávé 
bárt, és idén a desszert vonal is tovább bővül. Ripka Gergely (TokajGuide) a Zen 
különteremben ültetett kóstolón plüss székek kényelmében mutatja be Tállya 
és Hegyalja legjobb dűlőit. A Figi és Lipike erősen összenőtt a Gastro-Hack, azaz 
Czinege Tamás nevével védjegyzett produkcióval, idén már Funky-Kortárs-Gara-
ge-Bistro fedőnéven rendezik be az udvart, amiből az izgalmas és fesztelen BBQ 
füstös élménye sem marad ki! A ritmusokról zeneileg a már jól megszokott  Arcon 
Karmol hangulat-modulátor csapata gondoskodik, kiegészülve még pszichedelikus Plafon 
Vizuál videóshokkal. A Tállyai borok kínálata mellett Gin- és Spirit-bárral hajtunk fejet a tör-
ténelmi dűlők előtt, ahogy várhatók a tavaly nagy sikert arató hímzett BorMerchek, pólók és 
táskák is Dóritól! A melódiákért tokkal-vonóval Figi és Lipike felelnek.
Nyitvatartás: p.: 12.00–00.00, sz.: 10.00–00.00, v.: 10.00–18.00                         Bocskai utca 14.
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09. 16. | péntek
14.00–20.00 Nyitott udvar: borkóstolás, süti

14.30–17.30 „Nyergesek” dűlőtúra
Részleteket lásd a 17.. oldalon.

16.30–18.00 BOR-Y-DILL
Négy helyi fiatal, Hausel Dóra (Déva-bor, Tállya), Koroknai Edit 
(Rácz-Koroknay Pince, Tállya), Rózsa Inez (Rózsa Pincészet, 
Tállya) és Kardos Tamás (Kardos Borászat, Tállya-Mád) fiata-
los, lendületes, nem hagyományos borkóstolója.
Koordinátor: Serfőző Szabolcsné hegybíró
Helyszín: Mailloth-kastély 
A program kötött regisztráció 
a rozsapinceszet@gmail.com e-mail címen! 
Regisztrációs díj: 2500 Ft/fő, amely hat bortétel kóstolását, 
falatkákat és a jó hangulatot tartalmazza.
Aki esetleg lemarad, 20.00 óráig a Rózsa Pincészet udvarán 
találkozhat, beszélgethet, kóstolhat, ismerkedhet a borá-
szokkal és boraikkal.

18.30–20.00 Vendégek: Hausel Dóra és 
Kardos Tamás fiatal helyi borászok 

09. 17. | szombat
10.00–20.00 Nyitott udvar: borkóstolás, süti
A PLACC: Gyrosok, kézműves hamburgerek, helyben sü-
tött pizza, ízesített limonádék

10.00–14.30 Vendég: Hausel Dóra (Dévabor) 
fiatal helyi borász 

11.00–12.00 Limitált létszámú borkóstolás 
a Pincészet ÉRLELŐ Pincéjében
A kóstolás előzetes regisztrációhoz kötött 
a rozsapinceszet@gmail.com e-mail címen! 
A regisztrációs díj 4000 Ft/fő, mely tartalmazza a pincetúra 
vezetési díját, 6 hordóban érlelt bor kóstolóját.

11.00–20.00 Vendég: Kardos Tamás 
fiatal helyi borász 

12.30–14.30 Tóth Ilona Csilla
music-wine-lunch-chill time

14.30–17.00 Pincelátogatás, borkóstoló 
A borútlevél beváltására itt nyílik lehetőség!
Harminc percenként vezetett borkóstolást, pincelátogatást 
indítunk (14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 és 17.00 órai kezdéssel).
Gyülekező: Rózsa Pincészet udvara, Tállya, Rákóczi utca 11.

09. 18. | vasárnap
10.00–13.00 Borvásár

RÓZSA PINCÉSZET
2022 évre Pincészetünk a Kerekdomb Fesztiválon a helyi fiatal borászok támogatását tűzte ki 
legfőbb céljaként. Fontosnak tartjuk a jövő generációjának patronálását, hogy fentartsuk szak-
mai érdeklődésüket, lelkesedésüket, és utat mutassunk számukra, hogy minél többen maradja-
nak e mellett a szép szakma mellett!
Rólunk: a tősgyökeres, harmadikgenerációs, szőlész-borász végzettségű szakember célja a minőségi szőlőterm-
esztés mellett olyan bor készítése, amely elegáns, nemes, letisztult, tükrözi a borász egyéniségét, egyediségét, va-
lamint a termőhelyet. Pincészetünkre jellemző kifejezések: gyökerek, hagyomány, egyszerűség, tisztaság, öröm, 
türelem, innováció, megújulás, fejlesztés, szakmaiság.       Rákóczi utca 11.

23



09. 16. | péntek
18.00 The Anahit – akusztik duó 
21.30 Sorbonne Sexual 
00.00 Saya Noé 

09. 17. | szombat
17.00 Impro Band 
19.00 Kései Kitérő akusztik
22.00 Kertekalatt 

NYERGES UDVAR
A tavalyi sikeres debütálás után a Nyerges udvar / Prés bár idén is tárt kapukkal várja vendégeit. Látogassatok el 
hozzánk, koncertekkel, retró szendviccsel, NN Réka házi sütijeivel, igazi olasz kávékkal és egyéb meglepetésekkel 
várunk mindenkit. Egy jó bor, egy jó beszélgetés, mellette zene, mindezt élvezve a csodás kilátást nyújtó bortera-
szunkon vagy akár a kertben ücsörögve. Kell ennél több?       Nyerges u. 8.

29

09. 18. | vasárnap
09.30–10.30 Manó Swing
gyermekkoncert

10.00–13.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: 
Sallainé Ádám Erzsébet népi iparművész
Ütőfa faragásának bemutatása: 
Kovács Ernő népi iparművész 

10.00–13.00 Játszóház
Fazekas korongozás: Csízi Viktória a népművészet 
ifjú mestere 
Egérke készítése textilből: Sisler Sándorné 
Ütőfás mézesbáb készítés: 
Seregély Mirtill mézeskalácsos

13.00–16.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: Müller Zoltánné hímző
Csipkevilág-bemutató: 
Dériné Érsek Ágnes csipkekészítő

13.00–16.00 Játszóház
Kupak-Kukac készítése: 
Révészné Klinghammer Éva kézműves
Csuhévilág: Nagy Etelka gyékényfonó
Gyöngy karkötő készítése: Szabó Albertné

09. 16. | péntek
16.00–18.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: Müller Zoltánné hímző
Fafaragás: Paszternák András népi iparművész 

16.00–18.00 Játszóház
Zsinór korongfonással: Takács Miklósné
Őszi falevél / papírhajtogatás: Turánszky Istvánné 

09. 17. | szombat
09.30–10.30 Ritmuslabor Jam
A program kifejezetten gyermekeknek, családoknak 
szól. Mivel az ütőhangszerek megszólaltatása nem 
igényel előképzettséget, pillanatok alatt önfeledt él-
ményt okoz a legkisebbeknek is. Emellett jó hatással 
van a figyelemre, a kézügyességre és a csapatjátékra.  
A gyermekek és kísérő szüleik is hangszert ragadhat-
nak, így válik ez a kaland kiváló családi eseménnyé.

10.00–14.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: 
Koscsó Istvánné népi iparművész 
Bútorfestés-bemutató: Hutkai Tímea bútorfestő

10.00–14.00 Játszóház
Nemezbéka készítése: Kóra Judit játszóházvezető
Szalagmánia: Komló Sándorné 
Kis fazekas-korongozás: Sándor Béla fazekas
Körmönfonás: Illés Árpádné 

14.00–18.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: 
Fofrovics Istvánné népi iparművész 
Rekeszzománc-hajtogatás: Kóra Judit játszóház-vezető
Csipkeverés-bemutató: 
Koscsó Istvánné népi iparművész 

14.00–18.00 Játszóház
Ütőfás mézesbábkészítés: 
Seregély Mirtill mézeskalácsos
Őszi asztaldísz készítése: Tőzsér Anna
Könyvjelző festés népi motívumokkal: 
Hutkai Tímea bútorfestő
Tanuljuk a fafaragást!: Kovács Ernő népi iparművész 

18.00–19.00 Hogyan alszanak az állatok? 
Bárth János zenés gyermekműsora

ALKOTÓHÁZ
Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete

5
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Ismerkedés a Pusztavár Farm kedvencével, Kismennydörgéssel a Promenádban! 
Kismennydörgéssel, a gyermekek kedvencével szeretettel fogadjuk az érdeklődő gyermekeket ismerkedésre – 
állatsimogatásra, pónigolásra (a Mailloth-kastély és Népkert alsó szomszédságában lévő ligetes övezetben).
Egyedi gyermekfoglalkozás pónival: 1000 Ft/ 5–7 perc. 
Foglalkozás ideje: Sz.: 14.00–17.00, V.: 12.30–14.30 (jó idő esetén szabadtéri foglalkozás)

PUSZTAVÁR FARMI ÉLMÉNYGYŰJTÉSEK
(külön díjazás ellenében)

27

11

Oroszlános BBQ Udvar és BorTerasz
Az Oroszlános Borbirtok udvara csupa szerethető hangulattal és élménnyel, na 
meg éjszakába nyúló borozgatásokkal várja a betérőket a műemléki teraszon, a 
lampionok, hencsergők, halk jazzszólamok és hűs borok birodalmában. Az Orosz-
lános udvarban valódi barbecue szmókerben, alacsony hőmérsékleten sütött hú-
sokat is lehet majd kóstolni a fesztivál ideje alatt, hiszen az első itt megrendezett 
nemzetközi BBQ-verseny óta Tállya a tradicionális, amerikai típusú BBQ új köz-
pontja a borvidéken, a hotel pedig a környék legnagyobb eszközparkjával rendel-
kezik. A füstös húskölteményekhez az Oroszlános éttermének borlapján is szereplő, 
több mint harminc hegyaljai pincészet kiváló tételei is kóstolhatók. Az Oroszlános 
Borbirtok színes címkés CsakTállya borai remekül illenek az édesen szaftos pulled 
pork szendvicsekhez és a nyárutó fesztiválestéinek hangulatához.
Az Oroszlános Udvar előadásain, koncertjein a maximum nézőszám hatvan fő.

09. 16. | péntek
15.00–17.00 hosszúlépés.járunk? történelmi séta  (lásd: 18. oldal)

17.30–19.00 SZILÁRD Piano Projekt
1 Szilárd, 1 Dorina, 1 Flóra és egy zongora.

09. 17. | szombat
10.00–12.00 hosszúlépés.járunk? történelmi séta (lásd: 18. oldal)

11.00–12.30 RitmusLabor Jam
Az Ütős kaland interaktív programunk kifejezetten gyermekeknek, családoknak szól. A Föld népeinek legérdekesebb 
ütőhangszereit és ritmusait mutatjuk be egy izgalmas játékos történetben.

13.00–14.00 Hadik–Karádi: Ivan Wagner 
Hadik Ákos (Grabovski) és Karádi Gergő (Sorbonne Sexual) közös estje Wagner Iván pápai pincér elbeszélése alapján.

15.00–17.00 hosszúlépés.járunk? történelmi séta (lásd: 18. oldal)

16.00–17.30 Platon Karataev duo 
Idén januárban jelent meg a Platon Karataev harmadik nagylemeze, a Partért kiáltó. A dalok ezúttal duó felállásban 
csendülnek fel.

21.30–23.00 Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska: Pilinszky és én
Prieger Zsolt Pilinszky János életművének tiszteletére alkotta meg a Pilinszky és én című zenés-irodalmi előadá-
sát, amely a kortárs magyar irodalom alapkövét és a hit-vallás-spiritualizmus gyönyörűségét viszik közel elektro-
nikával és popzenével az emberekhez. Fellépő partnere: Törőcsik Franciska színművésznő.

09. 18. | vasárnap
10.00–12.00 hosszúlépés.járunk? történelmi séta (lásd: 18. oldal)

11.00–12.00 Kiss Judit Ágnes: Tündérkeresztanya
A költő és meseíró lírai, mégis humoros mesevilágát Szulyovszky Sarolta különleges illusztrációi teszik teljessé, 
amit itt nekünk be is mutat.

14.30–15.30 Beck Zoltán – Vecsei H. Miklós: Kártyajáték
Van harminckét lapunk, épp, mint egy pakli magyar kártyában. A kártyák mindegyikén egy-egy szó, félmondat: 
valami, ami talán az életfordulókat jelöli, vagy csak hangulatot, állatot, égitestet.

OROSZLÁNOS BBQ UDVAR ÉS BORTERASZ4



TÁ
LL

YA

GO
LO

P

O
ro

sz
lá

no
s

bi
rt

ok
kö

zp
on

t

M
ai

llo
th

-k
as

té
ly

In
fo

rm
ác

ió
,

je
gy

vá
sá

rl
ás

Ko
ss

ut
h 

u.
 

Rá
kó

cz
i u

.

Rákóczi u.

Zrín
yi 

Miklós u
.

Mátyás 

kirá
ly u.

Táncsic
s 

Mih
ály u.

Sz
ab

ad
sá

g 
u.

Dobogó u.

Bocs
kai u

.

Jó
ka

i u
.

Pe
tő

fi 
u.

Pe
tő

fi 
u.

Róz
sa

 u
.Pa

lo
ta

 u
.

La
vo

tta
 u

.

Za
la

i u
.

R
ák

óc
zi

-k
úr

ia

V
in

ce
llé

r
H

áz

K
öz

ös
sé

gi
H

áz

Be
rc

sé
ny

i u
.

Bem

 u.
 

 
H

on
vé

d
u.

 

 

Esz
eTam

ásu.

  Vörösmarty u.

3

RÁTKA39

H
eg

ya
lja

i
A

lk
ot

óh
áz

1
7

4

5
2

17

27
10

29

13

12
18

21

9

15

19

6

K
al

in
a

H
or

dó
 K

ft
.

 
24

22

20

11
16

Gesztenyesor u
.14 25

Pu
sz

ta
vá

r-
Fa

rm

27

A
ur

a 
te

ra
sz

8

8

#l
in

de
ng

ar
de

n
Ga

sz
tr

o 
Po

rt
a

26

28

Ev
an

gé
lik

us
te

m
pl

om

3

Sá
to

rh
el

y
30

Zs
ad

án
yi

Pi
nc

és
ze

t
39

39

5 
km

, ~
 5

0 
pe

rc
 s

ét
a

In
fo

rm
ác

ió
,

je
gy

vá
sá

rl
ás

fu
tá

s
út

vo
na

l

N
ag

ys
zí

np
ad

Ta
vi

 s
zí

np
ad

7

CÉ
L

10
 k

m
 

R
A

JT

5,
 1

5 
km

fu
tá

s
R

A
JT

N
ép

ke
rt18

23

31

32

14

12



Somszög birtok, Barta Péter  9
Tállya, Bocskai u. 18. | A Somszög birtok tulajdonosa, Barta Péter szenvedélye-
sen dolgozik a tállyai borok népszerűsítésén, a Hegyalját egykor meghatározó, 
sikerre vivő értékek feltámasztásán. A Tállya Wines közösség egyik alapítója, 
amely friss energiákat hoz a nagy múltú településre. Szőlőterületei a Somszög 
és a Patócs dűlőkben találhatók, a birtok névadója Tállya egyik első osztályú 
történelmi dűlője, délnyugati kitettséggel, erősen riolitos talajjal. Szépen is 
hozzák a Somszög-borok a környékre jellemző mineralitást, párosítva gyü-
mölcsösséggel, finom, izgalmas fűszerességgel. 
Program: borterasz, kóstolások, finom zenék, ráérős beszélgetések 
NYITVATARTÁS:  p.: 17.00–22.00 | sz.: 10.00–22.00 | v.: 10.00–12.00

Tállya Furmint 2019
Az újra felfedezett  
tállyai dűlőkből váloga-
tott furmint, spontán 
erjesztve. Fehér húsú 
gyümölcsök, alma és 
körte, mellettük tölgy 
és zöldfűszerek. Élénk, 
egyenes, ásványos és 
arányos.

PINCEMUSTRA ÉS A TÁLLYAI BORSOR BEMUTATÁSA
Pincemustra a Tállyai Történelmi Borút Egyesület tagjainak pincéiben 
A hagyományos borkészítési eljárás iránt érdeklődők számára a Borút Egyesület egész nap láto-
gatható borkóstolókat kínál a megjelölt pincészeteknél. A nyitott pincék borkóstolási lehetőséggel 
és házias ételekkel várják a betérőket. A felsorolt pincékben a borokat a Borútlevél megváltása után 
lehet megkóstolni. 
Kis Borútlevél: 1500 Ft, amellyel a pincemustrán részt vevő tállyai helyszíneken egy konkrét bort vagy 
pálinkát (Szóráth Kisüsti Pálinka) kóstolhat meg a fesztivál ideje alatt.
Nagy Borútlevél: 6000 Ft, amellyel a pincemustrán részt vevő tállyai helyszíneken egy prémium bort 
vagy pálinkát (Szóráth Kisüsti Pálinka) kóstolhat meg a fesztivál ideje alatt.
Borútlevelek elővételben az interneten, a helyszínen az információs pontokon vásárolhatók  
a fesztiválbérlet mellé. 

13

Zsadányi Pincészet  6
Tállya, Lavotta u. 10. | A pincészet feltárja és megmutatja azokat a titkokat, 
amelyek Tokaj-Hegyalján a tállyai dűlőkben rejlenek, azokat a jellegzetes-
ségeket, amelyeket a vulkáni kőzetek, ásványok hoznak létre a karakte-
res, magas koncentrációjú és minerális furmintokban, nőiesen lágy hárs-
levelűkben és nem utolsósorban a kiváló minőségű aszúkban. Az év- 
századok alatt kialakult hagyományokat tiszteletben tartva, de a  21.  szá-
zad ízlésének megfelelően olyan magas minőségű tokaji borokat kívá-
nunk megalkotni, amelyek önálló karakterrel rendelkeznek és jellegzete-
sen csak a tállyai dűlőkben születhetnek. Hiszünk abban, hogy az egykor 
királyok által szeretett és kedvelt bor mára minden ember szerelmévé 
válhat, és bízunk abban, hogy egyre többször kerül az Önök asztalára is!
Programok: 
borkóstolás, beszélgetés a teraszon a nyitvatartási idő alatt
NYITVATARTÁS: p., sz.: 12.00–23.00 | v.: 10.00–16.00 

 Zsadányi 
Görbe Dűlő Furmint
A közepes citromsárga 
színű bor  intenzív illa-
tában érett sárga húsú 
gyümölcsök, édes- 
fűszer és füst érződik. 
Ízében a vilmoskörte 
és a szaftos alma mel-

lett a hordós érlelés fűszeres, tósztos 
jegyei, valamint a vajasság kerül elő-
térbe. Kerek, gazdag bor, amiben a 
savak és a maradék cukor szépen el-
lensúlyozzák egymást.

NAGY BORÚTLEVÉL

Szűcs Pincészet  
Tállya, Honvéd utca 1. | A pincészet tulajdonosa Szűcs Ferenc, aki 
Tállyán hét hektár szőlőterületen gazdálkodik. A szőlők a történelmi, 
első osztályú Somszög, Bohomály, Hasznos és Patócs dűlőkben terül-
nek el, kiváló, vulkanikus talajon, amely igen minerális és vastag bo-
rokat ad. A pincészet arra törekszik, hogy a borokon keresztül bemu-
tassa a tállyai dűlők egyediségét és nagyszerűségét. A Szűcs 
Pincészet tulajdonosa a Tállya Wines közösség tagja, amelyben há-
rom másik társával együtt a tállyai borok megismertetésén tevékeny-
kedik.
NYITVATARTÁS: p.: 17.00–01.00 | sz.: 12.00–01.00 | v.: 10.00–14.00

Bohomály Furmint
2017
A tállyai Bohomály Tokaj- 
Hegyalja legértékesebb dű-
lői közé tartozik. Az innen 
származó dűlőszelektált 
furmintunk határozott ás- 
ványos karakterrel és  
remek érlelési potenciállal 
rendelkezik.

Adrienn Nagy
amellyel a pincemunstrán részt vevő összes tállyai helyszínen egy-egy prémium bort vagy pálinkát kóstolhat meg...



Budányi Pincészet  17  
Tállya, Rákóczi út 22. | Családi pincészetünk ven-
déglátással, borkóstolásokkal és a tokaji borok for-
galmazásával foglalkozik. Szőlőterületeink Tály-
lyán, Mádon és Szerencsen találhatók. Munkánk-
ban arra törekszünk, hogy egyre kiválóbb borok 
szülessenek a kezeink alatt, amelyek tovább öreg-
bíthetik Tokaj-Hegyalja hírnevét.
Programok: borkóstolások 
Étkezési lehetőségek: vadpörkölt savanyúval; 
babgulyás ház kenyérrel, borkorcsolyák
NYITVATARTÁS: p., sz.: 14.00–22.00 | v.: 10.00–14.00

Késői szüretelésű furmint
A kifogástalan alapanyagot december elején 
szüreteljük. A túlérett, töppedt szőlő válogatásá-
val, irányított erjesztéssel készült. A könnyebb, 
gyümölcsös jegyek megőrzése érdekében acél-
tartályban érleltük. Színe csillogó aranysárga. 
Illatában finom ásványosság, gazdag gyümöl-
csösség jelentkezik: sárgabarack, őszibarack, 
sárgadinnye, ringló, méz váltják egymást elbű-
völő harmóniában. Magasabb cukortartalmával 
és savtartalmával elvarázsolja a fogyasztót.  

14

Homoky Pincészet    
Tállya, Rákóczi út 49. | Dédnagyapánk 1886-ban készítet-
te el első borát Tállyán. Jelenleg a negyedik generáció 
veszi át a birtok irányítását. A szőlőben és a borban is a 
természetességre törekszünk. Borainkkal a tállyai ter-
mőhelyet szeretnénk bemutatni. Évről évre sokat kísérle-
tezünk, hogy minél közelebb kerüljünk ehhez. Száraz 
dűlőszelektált és fajtaboraink mellett megtalálhatók a 
különböző maradékcukor-tartalmú édes és a szamorod-
ni, aszú borok is.
NYITVATARTÁS: 
p.: 16.00–22.00 | sz.: 14.00–22.00 | VAS.: 10.00–14.00

Hetény furmint-hárslevelű 2017
A tállyai Hetény dűlő az egyik ked-
venc területünk. 2017-ben nagyon 
szép szőlőt szedtünk onnan. Tartály-
ban spontán erjedt, és egy részét hor-
dóban érleltük hat hónapon keresz-
tül. A bor 2018 augusztusában került 
palackba, ahol azóta szépen fejlődik a 
savaknak és a kis maradékcukornak 
köszönhetően.

SZÓLÓ   
Tállya, Bocskai u. 19. | Biodinamikus gazdálkodást folytatunk, célunk, 
hogy az ember és a természet teljes összhangban tudjon együttműködni, 
és természetes alapanyagból készült, kompromisszummentes borok ke-
rüljenek a palackba. Tíz hektáron gazdálkodunk, Tállya kiemelt dűlőin. 
A borkészítésben a helyi hagyományokat ötvözzük a technológiai újítá-
sokkal. Arra törekszünk, hogy beavatkozás nélkül tudjuk támogatni az 
alapanyagot a borrá válás útján, és ezen keresztül mutassuk meg a ter-
mőhely és az évjárat adta lehetőségeket.
Programok:
Szombat: 11:00–13:00 Kisbuszos dűlőkirándulás a Heténybe (lásd: 17. oldal)
Szombat: 15:30–17:00 SZÓLÓ Natúr – Tállya természetes arca
A borkóstoló ára 7000 Ft/fő, Kerekdomb karszalaggal 5000 Ft/fő
Regisztráció: timea@szolo.eu, +36 30 968 5340
NYITVATARTÁS: sz.: 15.30–21.00 | v.: 10.00–15.00 (borvásár)

Parlando, 2018, 
száraz furmint, 
Bohomály-dűlő
Az egyik legkarak-
teresebb, több mint 
negyvenéves fur-
mint ültetvényünk 
termését egész-

fürtösen préseltük, acéltartályban 
erjedt, és abban is érleltük. 2019 
tavaszán került palackba, azóta 
csodálatosan érik, a fajtának és a 
termőhelynek egyre szebb, mindig 
új arcát mutatja meg.

Merum  21
Tállya, Rózsa utca 34. | A Merum Pincészetet Farkas Dezső és családja 
alapította Tállyán 2015-ben, egy közel 300 éves, műemlék jellegű épü-
letben. 2,4 hektáros szőlőterületeink a Sárospataki Hosszú-hegy Darnói 
részén, andezit törmelékes nyiroktalajon, dél-délnyugati fekvésben, va-
lamint a tállyai Pipiske dűlőben, riolittufás erdőtalajon találhatók. Szél-
sőségektől mentes borászati filozófiánk szerint évente húsz–negyven 
hektoliter száraz, félszáraz, késői szüretelésű bort készítünk. Pincésze-
tünkhöz kapcsolódik vendégszobánk, ahol vendégeink aktív pihenését 
vezetett e-bike dűlő- és tematikus túrákkal segítjük.
Programok: 
Vezetett e-bike dűlőtúrák a tállyai dűlőkben (sz., v.: 09.00–12.00); 
vezetett e-bike dűlőtúrák a Mádi dűlőkben (sz., v.: 13.00–16.00). 
A túra részvételi díja 6000 Ft/fő, jelentkezés telefonon: +36 20 478-6382
Lévai Ádám grafikusművész LÉTVÁGY című kiállítása az udvarban. 
Tárlatvezetés és megnyitó szombaton 16.00–17.00. 
A kiállítás megnyitóján fellép: Krulik Zoltán (Makám). 
NYITVATARTÁS:  p.: 18.00–20.00 | sz.: 16.00–20.00 | v.: 16.00–18.00

Tokaji száraz 
Furmint 2019
Sárospatak, Darnó 
dűlő, dél-délnyugati 
fekvés, andezittörme-
lékes nyirok talaj. A 
negyvenhat éves tő-
kék termését október 
6-án szüreteltük, a 
válogatott alapanyag 
egész fürtös préselése 
után spontán módon 
fahordóban erjedt és 
érlelődött hat hónapig.



Bagolyvár Tállya  20
Tállya, Rózsa u. 3. | Családunk az 1800-as évek elejétől él településünkön. Őseink kötőd-
tek a szőlőműveléshez, borkészítéshez. Jelenleg a dédnagyapám által 1951-ben vásárolt 
műemlék lakóházban lakunk, amely az 1600-as években épült, illetve itt található a kö-
rülbelül hatszáz éves, kézzel ásott, több ágú borospincénk, amelyben tölgyfahordókban 
érleljük borainkat, amelyek tradicionális kézműves módszerekkel készülnek, és a szá-
raztól az aszúesszenciáig az egész tokaji palettát lefedik. Szőlőültetvényeink Tállya öt 
különböző dűlőjében, négy és fél hektáron terülnek el, így garantálva a különleges ízvilá-
got az akár harminc–ötven éves szőlőtőkék által. 
Program: borkóstolás, pincetúra. Étkezés: töltött káposzta (szombaton)
NYITVATARTÁS: p.: 15.00–20.00 | sz.: 12.00–20.00 | v.: 09.00–12.00

Tokaji 
Száraz 
Furmint 
2018
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Szalóczi Pincészet  15
Tállya, Rákóczi út 51. | A Szalóczi Pincészet egy családi tulaj-
donban lévő és üzemeltetett pincészet, 2014 óta a borokat apa-
fia együttműködve készítjük. Tökéletesen kiegészítjük egy-
mást, és mivel apukám mindig partnerként kezelt a családi 
borászatban, így éreztem a sok munka gyümölcsét. A fiatalos 
gyümölcsös borok mellett megtalálhatók a hagyományos érle-
léssel készítettek is. 2021-ben a Vinagora borversenyen arany-
érmet szereztünk egy hatputtonyos aszúval, és a Meggyesek 
furmintunkat is ezüstéremmel díjazták a Winelovers top 100-
on.
NYITVATARTÁS: 
p.: 17.00–22.00 | sz.: 14.00–22.00 | v.: 10.00–13.00

Meggyesek Furmint 
2019
Egész világos citrom szín jelzi, hogy 
még fiatal tétel (remek évből). Fiatalos, 
friss illatában a furmint virágos, ked-
ves, szerethetőbb arca mosolyog ránk. 
Szép test, hosszú és telt idomú bor, sok 
fehér húsú gyümölccsel, főként körté-
vel, friss almával. Eleven korty, amit a 
tölgyfahordó gyönyörűen kísér sósság-

gal, finom savakkal. Akik a komoly, száraz fehér-
borokat szeretik, azoknak feltétlenül ajánljuk.

KIS BORÚTLEVÉL

Rózsa Pincészet  23
Tállya,  Rákóczi u. 11. | A tősgyökeres, harmadik generációs, szőlész-borász végzettségű szak-
ember célja a minőségi szőlőtermesztés mellett olyan bor készítése, amely elegáns, nemes, 
letisztult, tükrözi a borász egyéniségét, egyediségét, valamint a termőhelyet. Pincészetünkre 
jellemző kifejezések: gyökerek, hagyomány, egyszerűség, tisztaság, öröm, türelem, innováció, 
megújulás, fejlesztés, szakmaiság. 
Program: lásd 9. oldal és 17. oldal (dűlőtúra) Borútlevéllel kóstolható borok: 
2020 „EGYÜTT” száraz Furmint vagy 2019 Hárslevelű, száraz 
vagy szombat 14.30–17.00 között pincelátogatás, borkóstolás (csak szombaton!)
NYITVATARTÁS: p.: 13.00–20.00 | sz.: 10.00–20.00 | v.: 10.00–13.00

Kardos Borászat  
Családi gazdálkodásunk első tőkéje 1969-ben került elültetésre. Jelenleg hét hektár szőlőterü-
leten termelünk, három település hét dűlőjében. A területek vulkanikus hegyvonulaton he-
lyezkednek el, ezért agyagásványokban, kvarcban, zeolitban gazdag talaj biztosítja boraink 
mineralitását. A család legfiatalabb szakmai tagja Kardos Tamás, aki szőlővel és borral is fog-
lalkozik immár a harmadik generációban. Fiatalos, lendületes stílusa mellett teljes mérték-
ben tiszteli a hagyományokat, fogékony az innovációkra. 
Kóstolható borom: 2020 FurCO furmint gyöngyözőbor

Dévabor   
Hausel Dóra Éva vagyok, Tállyán, a Tokaji borvidéken nőttem fel. Szüleim már egészen kicsi 
korom óta a borászkodás irányába terelgettek. Itt, Magyarországon, majd Németországban ta-
nultam tovább, több országban dolgoztam borászként, aztán jött egy nagy váltás az életemben.  
Délkelet Ázsiában, majd később Grúziában éltem, utaztam, tapasztalatokat szereztem, de a 
kalandvágyam sosem csillapodik. Most saját boraimat készítem Dévabor márkanév alatt. 
Fontosnak tartom az edukációt, így indítottam a Tanulj a borokról podcastomat. 
Kóstolható borom: 2020 száraz Furmint
Mit rejt ez a bor magában? Száraz Furmint borom 1/3 részét új fahordóban erjesztettem, míg 
másik felét acéltartályban, spontán. Majd május végén házasítottam össze a két tételt. Körtés, 
zöldalmás, teás jegyekkel rendelkezik, nem egy tipikus furmint.

2020  
furCO 
Furmint 
gyöngyöző 
bor

2020  
száraz 
Furmint



Dudovics Pincészet   
Tállya, Rózsa u. 6. | A többtagú családi pinceegyüttes a 17–18. században épült, 
és mintegy 600 hektoliter bor hagyományos, tölgyfahordós érlelésére alkal-
mas. Az érlelés ideális körülményeit a vastag riolittufa falak, az évszázados 
nemes penész (Cladosporium cellare) és az állandó 10-11 Celsius-fok hőmér-
séklet biztosítja. Pincénkben a borok hagyományos eljárással, derítés és szű-
rés nélkül, tölgyfahordóban érlelődnek. Program: borkóstolás 
NYITVATARTÁS: sz.: 10.00–20.00 | v.: 10.00–14.00

Furmint, 2017
2017-es évjáratú 
köveshegyi dűlőből 
származó dűlő-
szelektált száraz 
furmint.

Rácz és Koroknay Pince  18
Tállya, Rákóczi út 24. | Két tősgyökeres család, akiket összeköt egy 
házasság. Generációk óta tartó szerelem, ami a szőlőkhöz köt, és on-
nan el nem enged. Minden dűlőhöz fűződik egy-egy kedves történet. 
Nyírjes, Hetény, Őz-hegy „Tállya”, és ezek mesés kilátása. Köves-hegy, 
Sas-alja mind-mind dűlők neve, tüzes, bájos ital, annak minden ned-
ve. Hagyományos módon készülnek boraink, hordóban érnek to-
vább, hosszú ideig. A pincének mesélnek nemes falai, hisz három-
száz év hosszú idő, van is mit regélni. Megőriztünk mindent, amit 
ránk hagytak az ősök, még ha emiatt nem is lettünk hősök.
NYITVATARTÁS: sz.: 14.00–20.00 

Hagyományos 
módon 
tölgyfahordóban 
érlelt borokat 
kínálunk,
kisebb időutazást téve az 
évjáratokon keresztül. 
Megismerve a régit, ami 
nem feltétlenül a múlt.
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Európa Centruma Pinceborozó  19
Tállya, Palota út 16. | Az Európa Centruma Pinceborozó Tállyán zöldövezetben, a Palota úton található. A pinceboro-
zóban és a kerthelyiségben hatvan-hatvan fő foglalhat helyet. A magyaros vendéglátás a hangulatos pincerendezvé-
nyek lebonyolítására, borkóstolással egybekötött egytálételek elfogyasztására alkalmas. A csodálatos hangulatú 
parkban kapott helyet a fenyőgerendákból épült vendégház, amely nyolc szobával rendelkezik. Nyáron az üdülő ven-
dégek fürödhetnek a parkban lévő, fedett úszómedencében. 
A pincészetben hordós bort kóstolhatunk.
Program: az Európa Centruma Pinceborozó és a Vendégház létesítményeinek bemutatása. A vendégházban lévő fal-
festmények megtekintése. 
NYITVATARTÁS: p., sz.: 10.00–20.00 | v.: 09.00–12.00

Palota Borház  24  
Tállya, Csokonai tér 7. | A Palota dűlő lábánál található borászatunk ismét megnyitja kapuit az érdeklődők előtt.  
A huszonegy hektáros pincészetet 2002-ben alapították. A területeken található furmint, sárga muskotály, kövér-
szőlő és Zéta is.A megújult Palota Borházat a fiatalos lendület, a szőlő és a bor iránti szerelem jellemzi.
Kóstolható borok:
2021 Sárga muskotály: Jellegzetes muskotályos illat, komplexitás jellemzi a bort. Az erős savgerinc mellé egy kevés 
maradékcukor társul a nagyobb harmónia érdekében.
2021 Késői Szüret: Tokaji borvidék édes, nemes borainak jellegzetes világa köszön vissza ebben a palackban. Szép 
illat és egyensúly jellemzi a bort. Az acéltartályos erjesztéssel és érleléssel igyekeztünk megőrizni a bor frissességét.
NYITVATARTÁS: p., sz., V.: 10.00–20.00

Szóráth Kisüsti Pálinka 26   
Tállya, Dobogó út 18. | A Szóráth Kisüsti Pálinka hagyományos, 
kétszeres lepárlással készül a több évtizedes családi vállalkozás 
pálinkafőzdéiben, Tokaj-Hegyalján és a Gönczi Barack termőhe-
lyén. Szőlő- és törkölypálinkáikat a borvidék ikonikus szőlőfajtái-
ból érlelik. Gönczi barackpálinkájuk, vadbirsük lekvárosan édes 
finomság. Illatos és hosszan tartó ízű pálinkáik a termőhely egye-
di karakterét mutatják. Pálinkáik a hivatalos országos versenye-
ken az elmúlt években több „országgyőztes” (kategória champion) 
minősítést is elnyertek, a Nemzeti Pálinkakiválóságok válogatá-
sába is bekerültek.
Program: Bemutató beszélgetések a nyitvatartás ideje alatt, fo-
lyamatosan a vendégek rendelkezésére állunk: a hagyományos 
magyar, kétszeres lepárlású kisüstipálinka-főzésről, a kisüsti 
pálinkákról, igény szerint a termékpalettánkról a pálinkákból 
választhatnak, és annak szakértő bemutatása (az aktuális ter-
mékárlista szerint a pálinkák ára, a bemutatásért külön díjat 
nem számítunk fel).
NYITVATARTÁS: p., sz.: 10.00–16.00

Szóráth Tokaji 
Törkölypálinka
Rendületlenül a csúcson! Ami a 
pálinkában „A TOKAJI”, az a Szó-
ráth Kisüsti Pálinka! 
A tölgyfahordóban érlelt Tokaji 
Törkölypálinkánk ismét az or-
szág legjobb fehérszőlő törköly-

pálinkája lett: 2018-ban immár harmadszor is 
Országgyőztes Champion! „Tokaj pálinkába 
foglalt illat- és ízvilága” – TOP Pálinkakiváló-
ság – a Győztes Tokaji Törkölypálinka! Arany-
barna szín, gazdag illatvilág, elegáns törkö-
lyös, aszalt gyümölcsös jelleg, törkölyre 
jellemző héj- és magkarakterisztikájú, hordó-
fűszeres, vaníliás illattal, édeskés, hosszan 
elterülő diós és mandulás ízjegyekkel. Érett, 
komplex, szép összhatású törkölypálinka.



A Kerekdomb Fesztivál három napján kerékpáros programra  
invitáljuk a túrázni vágyókat, méghozzá elektromos rásegítéssel!
Pénteken és vasárnap egy, szombaton két túra is várja az érdeklődőket. Tállyáról, a Mailloth-kastélytól indulva 
a körülbelül húsz-huszonöt kilométeres útvonalakat részben terepen, hegymenetben jelöljük ki, hogy kiderüljön, 
milyen szupererő költözik lábainkba az elektromos rásegítésnek köszönhetően. A résztvevők amellett, hogy meg-
tapasztalhatják, miben különbözik és miben hasonlít egy pedelec kerékpár a hagyományoshoz viszonyítva, fel-
fedezhetik a környék természeti szépségeit is. A programokhoz a RideHard.hu csapata biztosítja a bringákat és a 
túravezetőket is.
A túrák pénteken 14.00-kor, szombaton 10.00-kor és 14.00-kor, vasárnap 10.00-kor indulnak, regisztráció fél órával az indu-
lás előtt. A túrákhoz előzetes regisztráció is szükséges, jelentkezni a kerekezes@kerekdombfeszt.hu e-mail-címen lehet.  
Az e-mailben kérjük megadni a választott túra időpontját, illetve a kerékpár mérete miatt a testmagasságot, valamint azt, 
hogy rendelkezik-e mindenki saját fejvédővel. Utóbbi használata kötelező, akinek nincs sisakja, korlátozott számban tudunk 
biztosítani a helyszínen. A túrához szükséges a kerékpáros rutin, azaz könnyű terepen, sóderes úton, lejtőn és emelkedőn is 
biztonságosan kezeljétek a bringát. 
A program látogatása karszalaggal (vagy jegyvisszaigazoló kóddal) lehetséges.
Amit fontos tudni azoknak, akik még nem próbáltak ki korszerű e-bike-ot: a pedelec kerékpárokon nem helyettünk dolgozik az 
elektromotor, hanem csak besegít, választott üzemmódtól függően. Így megmarad a sportolás élménye is, ugyanakkor mégsem 
fog gondot okozni, hogy feljussunk egy meredek emelkedőre.

KEREKDOMBI KEREKEZÉS

Színes verzió

Alternatív verzió

Fekete fehér verzió
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Dűlőtúrák az Oroszlános Borbirtok szervezésében
Naplemente-vadászat a tállyai szőlőskertek között – avagy mi a közös egy tájban és egy borban?  
Az Oroszlános Borbirtok vincellére panorámás sétaúton mutatja be Tállya első osztályú történelmi dűlőit, 
ahol a piknikkosárba rejtett borokat születésük helyén lehet megkóstolni. 
Túraidőpontok: péntek, szombat 17.30 Találkozó és sétajegyvásárlás: az Oroszlános Borhotel kapujánál, 
az indulási időpontok előtt 5 perccel. A túrák kizárólag érvényes fesztiválkarszalaggal vehetők igénybe.  
A túrák különdíja: 1000 Ft/fő. A dűlőtúrák ára tartalmazza a túravezetés és a borkóstolás árát.

Öko & vulkanikus dűlőtúra a TR Borászattal
Ismerjétek meg Tállya szőlőit és csatlakozzatok a TR Borászat csapatához egy kellemes sétára a Palota-dűlőbe!  
A srácok 2013-óta művelik három és fél hektáros területük tizenöt–negyven éves tőkéit. A dűlőtúra fókuszá-
ban az ökológiai művelés és a vulkanikus talaj bemutatása áll. Elmesélik, mit is jelent az organikus szőlőmű-
velés és a biodiverzitás fenntartása, valamint beavatnak az épp aktuális szüret rejtelmeibe. Megtudhatjátok, 
miért baj, ha esik az eső, és miért baj, ha nem... A túra közben borkóstolóval is érzékeltetik a terroirt, illetve a 
furmint és hárslevelű szőlőkből lehet csemegézni. 
Túraidőpont: szombat és vasárnap 11.00–13.00
Indulás: Mailloth-kastély információs pont. Túrajegyvásárlás az indulás előtt 5–10 perccel ugyanitt a túravezetőtől.
Regisztráció ajánlott: +36 70 581 0180 vagy info@trmuvek.hu (hogy tudjuk, mennyi borral készüljünk). 
A túra különdíja: 2500 Ft/fő. A dűlőtúra ára tartalmazza a túravezetés és a háromboros kóstoló árát. 
Ajánljuk, hogy borospoharat hozzatok magatokkal. . 

T3 Dűlőtúra a Kerekdomb körül, egyenesen fel a Görbébe
A túrák tervezett hossza összesen 6 km (kényelmes tempóban kb. negyven perc oda és vissza). A Görbe dűlőt 
elérve kis pikniket (brunch) tartunk onnan származó néhány tételt is kóstolva.
Túraidőpontok: szombat 10.00–13.00 Találkozó: Rákóczi u. és Kazinczy u. sarka (Európa mértani középpontja).  
A túra különdíja: 2000 Ft/fő, amely tartalmazza a túravezetés, borkóstolás és a piknik díját. 
Előzetes regisztráció szükséges: tokajdrei@gmail.com  

SZÓLÓ – Kisbuszos dűlőkirándulás a Heténybe
Ismerkedés a biodinamikus szőlőműveléssel, SZÓLÓ natúrbor-kóstoló a dűlő teraszán
Túra időpontja: szombat 11.00–13.00 (rossz idő esetén kóstoló a pincében.) Gyülekező, indulás: 10.45, Szóló Présház és Terasz, 
Bocskai u. 19. A túra és a borkóstoló díja: 5000 Ft/fő, Kerekdomb-karszalaggal 3000 Ft/fő (hat bort tartalmaz)

Rózsa Pincészet – „Nyergesek” dűlőtúra
Célunk átadni azt az életérzést, amit ez a terület a benne rejlő szépségével tartogat, valamint a dűlőből készí-
tett borokkal a terroir bemutatása! A túra regisztrációhoz kötött. 
Időpont: péntek 14.30–17.30 A túra hossza: 3 km Regisztrációs díj: 3000 Ft/fő, amely tartalmazza a túraveze-
tés díját, a négytételes borkóstolót, falatkákat. Regisztrálni a rozsapinceszet@gmail.com e-mail-címen lehet

Merum – Vezetett e-bike dűlőtúrák a tállyai és mádi dűlőkben
Tállyai túrák időpontja: sz., v.: 09.00–12.00 Mádi túrák időpontja: sz., v.: 13.00–16.00
Részvételi díj: 6000 Ft/fő, jelentkezés telefonon: +36 20 478 6382

DŰLŐTÚRÁK
(külön díjazás ellenében)

AKTÍV PROGRAMOK



09. 16. | péntek
10.00–12.00 Emlékek  
a múltból: Akasztó-domb
A falu környékéről több értékes régé-
szeti lelőhely ismert. Az egyik ilyen 
az Akasztó-domb környéke, ahon-
nan középkori leletek kerültek elő. 
Rövid sétánk során megismerhetjük 
Tállya leghíresebb hegyeit, betekin-
tést nyerhetünk a múlt emlékeibe és 
a tállyai kőbánya történetébe. 

09. 17. | szombat
10.00–12.00 Táj és ember 
kapcsolata: Palota-hegy
A Palota-hegy Tállya egyik leghíre- 
sebb szőlőhegye. Legértékesebb része  
a hegytetőn lévő kisebb gyepfolt, 
amely több mint húsz védett faj-
jal és a fokozottan védett magyar 
nőszirommal büszkélkedhet.

09. 18. | vasárnap
10.00–12.00 Vizek a dűlők 
között: Várpataki tározó
Vajon honnan a tokaji bor egyedi-
sége? A dűlők kiváló termőképes-
sége? A válasz a táj egyediségében 
keresendő, amit együtt fedezünk fel 
túránk során, amely a Vár-hegy tövé-
ben lévő Várpataki tározóhoz vezet. 

A túravezetés során kollégáink a túrákhoz kapcsolódóan bemutatják a tájegység domborzati jellemzőit,  
a terület egyedi tájértékeit, valamint az itt élő állat- és növényfajokat.
Túráink a falu középpontjából, a polgármesteri hivatal előtti parkból indulnak.

 AGGTELEKI NEMZETI PARK TÚRÁI 
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A hosszúlépés.járunk? bemutatja: Zsidó örökség séta
A Tokaj-Hegyalja zsidó emlékhelyeit és épített örökségét felölelő Csodarabbik zarándokút egyik állomása Tállya.  
A hosszúlépés.járunk? helytörténeti sétáján a 17. században Galíciából ide települt zsidó családok örökségét 
fedezzük fel, hiszen történetük elválaszthatatlan Tállya fejlődésétől. A tállyai zsidó közösség emlékeit őrzik a 
helyi fogadók a borospincék, a kereskedők házai, amelyek részleteiben megtaláljuk a mindennapi és vallási életük jeleit, 
motívumait. Az egykori zsidóság múltjáról mesél a falu zsidó temetője is, amely két cádik, azaz csodarabbi sírját rejti. 
A hosszúlépés-séták időpontja:  p.: 15.00–17.00 | sz.: 10.00–12.00 és 15.00–17.00 | v.: 10.00–12.00
INDULÁS:    Oroszlános Borhotel

SÉTÁK TÁLLYÁN

A Bodrog Magyarország egyik legkülönlegesebb folyója, a Hegyalja lábánál kanyarog. Az érintetlen természeti tájat rejtő Bod-
rogzug élővilága egyedülálló, a lassú folyású, hangulatos galériaerdőkkel kísért Bodrog pedig kiváló vízitúrahelyszín. A Ke-
rekdomb Fesztivál keretében most felfedezheted ezt a mesés folyócskát egy könnyű, de nagyon látványos vízitúra keretében. 
A túrához kenukat, evezőket és mentőmellényeket a Tokaji Vízitúra Központ biztosít. A túra Szegiből indul, ahol vízre tesszük 
a kenukat, majd a Bodrogon evezünk körülbelül két órát, míg a Tokaji Vízitúra Központba nem érünk, ahol partra szállunk. 
Túrák időpontjai: sz.: 10.00 és 14.00, v.: 10.00 Érkezés: A Mailloth-kastély előtti buszmegállóba 9.30-ig/13.30-ig
Túra útvonala: Szegi–Tokaj Vízitúra Központ, ahonnan a résztvevőket busszal visszaszállítják a Mailloth-kastélyhoz.
Résztvevők száma: maximum 20 fő. Regisztráció: előzetesen az info@kerekdombfeszt.hu e-mail-címen, szeptember 14-ig.

EVEZÉS A BODROGON

Tállya–Golop futás (5 km / 10 km / 15 km)   
10 km-es rajt: Tállya, Mailloth-kastély, 2022. szeptember 18., vasárnap 9.00
5 és 15 km-es rajt: Golop, Vay-kastély, 2022. szeptember 18., vasárnap 9.00
Találkozó minden futáshoz a Mailloth-kastély előtt, az 5 és 15 km-t teljesítőket busz viszi át Golopra. A golopi indulók nevezése 
8.30-ig Tállyán történik meg. A futás útvonalát és a RAJT-CÉL helyszíneket lásd a térképen (12. oldal). Nevezési díjakat és a 
regisztrációra vonatkozó információt lásd a 2. oldalon.

Középiskolás futás (5 km, 14–18 éves korig)           
Rajt: Tállya, Mailloth-kastély, 2022. szeptember 18., vasárnap 11.00

Ludas Matyi Gyermekfutam (1 km, 3–13 éves korig)           
Rajt: Tállya, Mailloth-kastély,  2022. szeptember 19., vasárnap 11.30

Díjátadók: Tállya, Mailloth-kastély, 2022., szeptember 18., vasárnap 12.00

MAILLOTH-KASTÉLY – FUTÁS



Engedj teret  
az őszi élményeknek  
az új Multivan-nel!
Irány szeptember 16-18. között  
a Kerekdomb Fesztivál!

Az új Multivan plug-in hibrid modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 2,1-1,6 l/100 km, CO2 
kibocsátása 48-37 g/km, kombinált elektromos fogyasztása 18,0-16,8 kWh/100 km. Tisztán elektromos hatótávolsága: 
42-50 km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a 
hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a 
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/20007EK rendelet jelenleg érvényes 
előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, 
nem technikai jellegű jellemzők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen szereplő gépkocsin feláras extra 
felszereltségek is láthatók.

vwh.hu

VWT7_Multivan_Family_Kerekdomb_Feszt_125x194mm.indd   1 2022. 05. 16.   17:00
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16.30–17.30
Ízek, illatok, klezmer... 
a Daniel Klezmer Band estje
8  #lindengarden

16.30–18.00
BOR-Y-DILL
23 Rózsa Pincészet

16.30–18.30
Malter:
Magyar versenyfilmek I.
2  Mailloth-kastély

17.00–17.30
Ringató
2  Mailloth-kastély

17.00–19.00
Tokaj és dűlőtörténete:
Ültetett előadás és kóstoló Alkonyi 
László címzetes egyetemi docenssel 
(Tokaj-Hegyalja Egyetem)
2  Mailloth-kastély

17.00–00.00
Grillterasz buborékokkal
6  Zsadányi Pincészet

17.30–18.30
Zenei időutazás az ókortól 
napjainkig szaxofonnal
6  Zsadányi Pincészet

17.30–19.00
SZILÁRD Piano Projekt
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

17.30–19.30
Oroszlános dűlőtúra
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

18.00–19.00
The Anahit – akusztik duó
29 Nyerges Udvar

18.00–20.00
Vendégek: Hausel Dóra 
és Kardos Tamás
fiatal helyi borászok
23 Rózsa Pincészet

18.30–20.00
Malter:
Magyar versenyfilmek II.
2  Mailloth-kastély

10.00–12.00
Aggteleki Nemzeti Park túra
Emlékek a múltból –
Akasztó-domb
Indulás a Községházától (Rákóczi u. 34.)

14.00–14.30
Megnyitó
2  Mailloth-kastély

14.00–16.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

14.00–20.00
Nyitott udvar
23 Rózsa Pincészet

14.30–17.30
„Nyergesek” dűlőtúra
23 Rózsa Pincészet

15.00–16.30
Szirmay Antal, 
Hegyalja krónikása
2  Mailloth-kastély

15.00–17.00
hosszúlépés.járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

15.00–20.00
Kalandozó Komédium –
Furmányos játékudvar
9  Somszög Birtok

15.30–18.30
Abaúj-zempléni ízek, 
estebéd a portakonyhából
8  #lindengarden

15.30–18.30
Borkóstoló: 
Kőmalom Borászat, Tállya
8  #lindengarden

16.00–16.30
Ringató
2  Mailloth-kastély

16.00–18.00
Mesterségbemutató
és játszóház 
5  Alkotóház

16.00–19.00
Játékos vakkóstoló!
28 Figi és Lipike

18.30–20.00
Régi képeslapok, új borászat: 
T3 kóstoló
2  Mailloth-kastély

18.30–20.30
Edward Albee: 
Három magas nő 
3  Közösségi Ház

19.00–20.00
STARDELUXE
12  Szűcs Pincészet

19.00–20.00
NISA acoustic duo: 
Szabó Fanni & Tőke Krisztián
6  Zsadányi Pincészet

20.00–21.30
Boszorkányház
2  Mailloth-kastély

20.00–21.30
Margaret Island
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

21.00–22.00
Apey
12  Szűcs Pincészet

21.30–22.30
Sorbonne Sexual
29 Nyerges Udvar

21.30–22.30
Quattro per Tutti 
Saxophone Quartet 
7  Tállyai evangélikus templom

22.30–00.00
Blahalouisiana
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

23.30–01.00
DJ Bordee
12  Szűcs Pincészet

00.00–01.00
Saya Noé
29 Nyerges Udvar

NAPI BONTÁS
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11.00–13.00
Öko & vulkanikus dűlőtúra 
a TR Borászattal
2  Mailloth-kastély, információs ponttól 

11.00–13.00
SZÓLÓ – Kisbuszos 
dűlőkirándulás a Heténybe
11  Szóló Présház és Terasz

11.00–20.00
Vendég: Kardos Tamás
fiatal helyi borász
23 Rózsa Pincészet

12.00–17.00
Abaúj-zempléni ízek, 
ebéd a portakonyhából
8  #lindengarden

12.00–17.00
Borkóstoló: 
Simkó Pincészet, Sárospatak
Sörkóstoló: BAZ Beer, Tokaj
8  #lindengarden

12.30–14.30
Tóth Ilona Csilla trió
23 Rózsa Pincészet

13.00–14.00
Hadik–Karádi: Ivan Wagner
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

13.00–14.00
Zefiroth – szefárd zene
6  Zsadányi Pincészet

13.00–16.00
E-bike dűlőtúra 
a mádi dűlőkben
21  Merum

13.00–20.00
TR Borbár a Palota-dűlőben
14  Palota-dűlő

14.00–15.30
Malter:
Magyar versenyfilmek III.
2  Mailloth-kastély

14.00–16.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

14.00–17.00
Ismerkedés 
Kismennydörgéssel 
Gyermekfoglalkozások pónival
27 Árpád téri játszótér

09.00–12.00
E-bike dűlőtúra 
a tállyai dűlőkben
21  Merum

09.30–10.30
Ritmuslabor Jam 
5  Alkotóház

10.00–12.00
Aggteleki Nemzeti Park túra
Táj és ember kapcsolata –
Palota-hegy
Indulás a Községházától (Rákóczi u. 34.)

10.00–12.00
hosszúlépés.járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

10.00–12.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

10.00–13.00
T3 Dűlőtúra 
a Kerekdomb körül, 
egyenesen fel a Görbébe 
Rákóczi u. és Kazinczy u. sarkától

10.00–14.00
Mesterségbemutató
és játszóház 
5  Alkotóház

10.00–14.30
Vendég: Hausel Dóra 
(Dévabor) fiatal helyi borász
23 Rózsa Pincészet

10.00–15.00
Evezés a Bodrogon
2  Mailloth-kastély buszmegállótól

10.00–20.00
Kalandozó Komédium –
Furmányos játékudvar
9  Somszög Birtok

10.00–20.00
Nyitott udvar
23 Rózsa Pincészet

11.00–12.00
Limitált létszámú 
borkóstolás 
a Pincészet ÉRLELŐ Pincéjében
23 Rózsa Pincészet

11.00–12.30
RitmusLabor Jam
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

14.00–18.00
Mesterségbemutató
és játszóház 
5  Alkotóház

14.00–19.00
Evezés a Bodrogon
2  Mailloth-kastély buszmegállótól

14.30–15.30
NISA
6  Zsadányi Pincészet

14.30–15.30
Duo VoCellino: Rohmann Ditta 
& Szirtes Edina Mókus 
7  Tállyai evangélikus templom

14.30–17.00
Pincelátogatás, borkóstoló
23 Rózsa Pincészet

15.00–16.30
Számadó Zenekar: 
„Mer’ a szomszéd faluba’ nincs 
ilyen jó muzsika!”
8  #lindengarden

15.00–17.00
hosszúlépés.járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

15.00–17.00
Szent Györgytől Szent 
Mihályig, Tállyától Szántóig 
X és Y generáció együtt-
működés bemutatkozása 
Abaújszántói régi képeslapok és 
borkóstoló
29 Nyerges Udvar/Présbár

15.30–16.30
Hét Hat Klub
12  Szűcs Pincészet

15.30–17.00
SZÓLÓ Natúr –
Tállya természetes arca 
Tematikus borkóstoló 
11  Szóló Présház és Terasz

16.00–16.30
Ringató
2  Mailloth-kastély

16.00–17.00
Tárlatvezetés 
Lévai Ádám grafikusművész 
Létvágy című kiállításán
21  Merum
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KONCERTEK · IRODALOM · SZÍNHÁZ · HANGVERSENYEK · FILMVETÍTÉSEK · NÉPZENE · WORKSHOPOK · ZÖLD PROGRAMOK
ÚJCIRKUSZ · KORTÁRS TÁNC · NÉPTÁNC · BESZÉLGETÉSEK · ÖNISMERETI DISZKÓ · KÉZMŰVES ÉS ALKOTÓ PONTOK 

GYEREKPROGRAMOK · TÁRSASJÁTÉKVÖLGY · PAJTACHILL

WWW.MUVESZETEKVOLGYE.HU

17.30–18.30
Barabás Lőrinc Live Act
12  Szűcs Pincészet

17.30–19.30
Oroszlános dűlőtúra
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

18.00–19.00
Hogyan alszanak az állatok? 
Bárth János zenés gyermekműsora
5  Alkotóház

18.00–19.30
Bor és lélek, hit és szőlő: 
Beszélgetés és borkóstoló
31  Mailloth-kastély mögötti Népkert

18.00–19.30
Malter:
Magyar versenyfilmek IV.
2  Mailloth-kastély

18.00–20.00
Orpheum Madams: 
Swing & Love
6  Zsadányi Pincészet

18.30–20.00
Mr. és Mrs. 
színházi előadás
3  Közösségi Ház

19.00–20.00
Kései Kitérő Akusztik
29 Nyerges Udvar

16.00–17.00
Tóth András és 
Antóci Dorottya 
Zenés utazás Weöres Sándor 
szimfóniáin keresztül
6  Zsadányi Pincészet

16.00–17.30
Malter: Nemzetközi 
versenyfilmek I.
2  Mailloth-kastély

16.00–17.30
Platon Karataev duo
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

16.30–17.30
Caramel Akusztik
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

17.00–17.30
Ringató
2  Mailloth-kastély

17.00–18.00
Impro Band
29 Nyerges Udvar

17.00–20.00
„Ültetett barangolás
Hegyalja dűlői körül”
28 Figi és Lipike

17.30–18.30
Miskolci Szimfonikus 
Zenekar 
7  Tállyai evangélikus templom

19.30–20.30
Palya Bea és zenekara
12  Szűcs Pincészet

19.30–20.30
Berecz Mihály koncertje
7  Tállyai evangélikus templom

20.00–21.30
Zanox – Kockázatok 
és mellékhatások
2  Mailloth-kastély

20.30–22.00
Budapest Bár
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

21.30–23.00
Prieger Zsolt 
és Törőcsik Franciska:
Pilinszki és én
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

22.00–23.00
Kertekalatt
29 Nyerges Udvar

23.00–00.30
Honeybeast
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

00.00–02.00
DJ CYBORG
12  Szűcs Pincészet
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www.bodrogzug.hu

10.00–15.00
SZÓLÓ Borvásár 
11  Szóló Présház és Terasz

10.00–15.00
Evezés a Bodrogon
2  Mailloth-kastély buszmegállótól

10.00–15.00
Kalandozó Komédium –
Furmányos játékudvar
9  Somszög Birtok

10.00–16.00
Borvásár, kóstoló és 
morzsaparti a teraszon
6  Zsadányi Pincészet

11.00
Középiskolás futás RAJT
2  Mailloth-kastély 

11.00–12.00
Kiss Judit Ágnes:
Tündérkeresztanya
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

11.00–13.00
Öko & vulkanikus dűlőtúra 
a TR Borászattal
2  Mailloth-kastély, információs ponttól 

11.30
Ludas Matyi Gyermekfutam 
RAJT
2  Mailloth-kastély

12.00–12.30
Futás díjátadók
2  Mailloth-kastély

/

09.00
Tállya–Golop futás RAJT 
(5 km / 10 km / 15 km)
2  10 km-es rajt: Mailloth-kastély 

5 és 15 km-es rajt: Vay-kastély, Golop

09.00–11.00
Pezsgős villásreggeli 
az Öreg Hárs alatt
8  #lindengarden

09.00–12.00
E-bike dűlőtúra 
a tállyai dűlőkben
21  Merum

09.30–10.30
Manó Swing
5  Alkotóház

10.00–12.00
Aggteleki Nemzeti Park túra
Vizek a dűlők között –
Várpataki tározó
Indulás a Községházától (Rákóczi u. 34.)

10.00–12.00
hosszúlépés.járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

10.00–12.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

10.00–13.00
Gyerekeknek-felnőtteknek 
közel a természethez
Kézműveskedés 
31  Mailloth-kastély mögötti Népkert

10.00–13.00
Borvásár
23 Rózsa Pincészet

12.00–13.00
Giant Steps
12  Szűcs Pincészet

12.00–13.30
Malter:
Magyar versenyfilmek V.
2  Mailloth-kastély

12.30–14.30
Ismerkedés 
Kismennydörgéssel 
Gyermekfoglalkozások pónival
27 Árpád téri játszótér

13.00–14.30
LIAson – Zenés standup-est 
Pokorny Liával
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

13.00–16.00
E-bike dűlőtúra 
a mádi dűlőkben
21  Merum

13.00–16.00
Mesterségbemutató
és játszóház 
5  Alkotóház

14.30–15.30
Beck Zoltán – 
Vecsei H. Miklós: 
Kártyajáték
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

14.30–15.00
Ringató
2  Mailloth-kastély
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