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JEGYÁRAK
3 napos hétvégi bérlet
Elővételben 09. 01-től 09. 14-ig                              8200 Ft
Elővételben 09. 15-től és a helyszínen               8500 Ft

Napijegyek (péntek–szombat)
Elővételben 09. 01-től 09. 14-ig                                         3500 Ft
Elővételben 09. 15-től és a helyszínen               3900 Ft

Napijegyek (vasárnap)
Elővételben 09. 01-től 09. 14-ig                                1500 Ft
Elővételben 09. 15-től és a helyszínen             1900 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®- és Maestro®-, Visa-bankkártyával, SZÉP-kártyával (MKB, OTP), valamint készpénzzel.  
Az online vásárolt jegyeket a kijelölt információs pontnál a kapott vonalkódos visszaigazolás (PDF vagy mobiltelefonon történő) be-
mutatásával 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, 2021. szeptember 19., vasárnap 9.00
5 és 15 km-es rajt: Golop, Vay-kastély, 2021. szeptember 19., vasárnap 9.00
Hivatalos nevezés a www.tixa.hu oldalon történő jegyvásárlással. Nevezési díj oklevéllel és befutó csomaggal:
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, 2021. szeptember 19., vasárnap 11.00
Helyszíni nevezésre maximum 30 főnek van lehetősége.

Ludas Matyi Gyermekfutam (1 km, 3–13 éves korig): ingyenes
Rajt: Tállya, Mailloth-kastély, 2021. 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, 2021. szeptember 19., vasárnap 12.00

A futáson résztvevőket az Aktív Magyarország standján meglepetésajándék várja.
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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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12.30–13.30  
MALEK ANDREA 
ÉS AZ ESZEMENT 
MESEBAND

14.30–15.30  
MOMENTÁN TÁRSULAT:
LEV&TE PALYA BEÁVAL

16.30–17.30
ELEFÁNT

20.30–22.00
SZABÓ BALÁZS 
BANDÁJA

23.00–00.30
BOHEMIAN BETYARS

17.00–18.00
LÓCI JÁTSZIK

20.00–21.00
PARNO GRASZT

22.30–00.00
PUNNANY MASSIF

09.17. | péntek

09.18. | szombat

09.19. | vasárnap

VINCELLÉR HÁZ NAGYSZÍNPAD
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A Somszög birtok tulajdonosa, Barta Péter szenvedélyesen dolgozik a tállyai borok népszerűsí-
tésén, a Hegyalját egykor meghatározó, sikerre vivő értékek feltámasztásán. A Tállya Wines kö-
zösség 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 történel-
mi dűlője, délnyugati kitettséggel, erősen riolitos talajjal. Szépen is hozzák a Somszög-borok a 
környékre jellemző mineralitást, párosítva gyümölcsösséggel, finom, izgalmas fűszerességgel.
Bocskai utca 18.

SOMSZÖG BIRTOK9

09.17. | péntek
15.00–20.00 
Kalandozó Komédium – 
Furmányos Játékudvar
16.00–16.30 Ringató
17.00–17.30 Ringató

09.18. | szombat
10.00–20.00 
Kalandozó Komédium – 
Furmányos Játékudvar 
16.00–16.30 Ringató
17.00–17.30 Ringató

09.19. | vasárnap
10.00–10.30 Ringató
10.00–15.00 
Kalandozó Komédium – 
Furmányos Játékudvar
14.30–15.00 Ringató

A pincészet feltárja és megmutatja azokat a titkokat, amelyek Tokaj-Hegyalján a tállyai 
dűlőkben 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 hagyományokat tiszteletben tartva, de a 21. század ízlésének megfelelő-
en olyan magas minőségű tokaji borokat kívánunk megalkotni, amelyek önálló karak-
terrel 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!

09.17. | péntek
18.00-tól GRILLTERASZ buborékokkal 
Grillezett finomságok színes, friss salátával – TKJ habzóbor- és TKJ pezsgőkóstolóval.

18.00–19.00 Zenei időutazás az ókortól napjainkig szaxofonnal
Vázsonyi János szaxofon-szólókoncertje 
Az előadás a „Köszönjük, Magyarország!” program keretében valósul meg.

21.00–22.00 Szabó Fanni & Tőke Krisztián acoustic duo  

09.18. | szombat
14.00–15.00 Zefiroth – szefárd zene 
Vázsonyi János: altklarinét, Horváth Győző: ütősök, Tóth Bernát Réka: pengetős hangszerek, ének 
Vendég: Móser Ádám: harmónika
A szefárd dalok évszázadokon keresztül szerte a világban különböző diaszpórákban őrződtek meg, összefonódva  
a környező kultúrákkal. Dalaik generációról generációra hagyományozódtak. Szerelemről, tavaszról, történelmi sze-
mélyekről szólnak; vannak köztük bölcsődalok, a különféle ünnepeken énekelt vagy történeteket elmesélő énekek.  
A szefárdi dallamok megőriztek valami ősi szépséget, miközben a kortárs léttapasztalatunkat is magukban hordozzák.

15.30–16.30 Tóth András színész zenés estje
17.30–19.00 NISA
Mi vagyunk a NISA! Idén debütáltunk mint indie pop-rock zenekar Budapestről. 2020-ban alakultunk meg, jelenleg 
az első albumunkon dolgozunk. Bemutatkozó dalunk a Soundcam Productions Friday Session sorozatában jelent 
meg „Reggel, egyedül” címen. Otttali!  

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

ZSADÁNYI PINCÉSZET6
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16.00–17.30 Nemzetközi versenyfilmek I. 
Otanashi – Martin Gerigk – Görögország – 10 perc
My Gypsy Road– Vilma Kartalska – Bulgária – 28 perc
Perdoname, Lola – Patricia Delso Lucas, Marco Joubert – 
Spanyolország – 21 perc
Elefánt – Suzanna Zawieja – Németország – 15 perc 
Myrtle – Patricia McCormack – Egyesült Királyság – 16 perc
Escape from good prison – Erik Jasaň – Szlovákia – 9 perc
 

18.00–19.30 Magyar versenyfilmek IV. 
Transzvarieté – Márton Dorottya – 9 perc
Visszhang – Herczeg Adrienn – 29 perc
Még emlékszem – Chilton Flóra – 6 perc
Ne menekülj a csókok elől – László Lili Mária – 13 perc
A nyár leghosszabb éjszakája – Jordi Leila – 24 perc
Agapé – Beleznai Márk – 16 perc
 

20.00–21.30 Űrpiknik
Sci-fi dráma, vígjáték, 80 perc, 2021
A különc egyetemista lány, Panna (Walters Lili) gyerekkorától 
kezdve próbál az űrbe küldeni jeleket, válaszra várva. Annak 
ellenére, hogy az egyetemen senki nem veszi őt komolyan, 
elmélete mégis bizonyítást nyer: hatására ugyanis a Földre 
érkezik a saját világában hasonlóan kirekesztett űrlény Fiú 
(Takács Zalán). Ha ez önmagában nem lenne elég sokk, a 
jövevény közli Pannával: a bolygó pusztulásra van ítélve, őt 
magát pedig egyedül az érdekli, hogy megmentse rajongása 
tárgyát, Zalatnay Sarolta művésznőt.
Rendező: Badits Ákos 
Forgatókönyvíró: Badits Ákos, Benedek Ágota 
Zene: Seres Bálint 
Szereplők: Walters Lili, Takács Zalán, Zalatnay Sarolta, Varga 
Veronika, Lengyel Benjámin, Rainer-Micsinyei Nóra

09.19. | vasárnap
12.00–13.30 Magyar versenyfilmek V. 
Valahogy így –  Sipos Bence – 24 perc
Csendes környék –  Varga Gábor – 12 perc
Quarantine Set – Vermes Dorka – 11 perc
Medence – Ballagó Zsolt
Szünet – Kölcsey Levente – 12 perc
Pannónia Dícsérete – Nagy Bori – 27 perc

09.17. | péntek
16.30–18.30 Magyar versenyfilmek I. 
Dilemma – Dóczé Péter – 23 perc
A kő – Heim Vilmos – 4 perc
Diszkó diktátor – Kőváry Dániel – 16 perc
Budapest felett az ég – Bujdosó Erika Ágnes – 13 perc
Elfelejtett nemzedék – Aracsi Norbert – 25 perc
U Up? – Szemerédy Viktória – 9 perc
 

18.00–19.30 Magyar versenyfilmek II.
Emlék – Kerhut Bálint – 4 perc
Escape Velocity – Rebák Tamás – 8 perc
Olyan dolgok – Nagy Kálmán – 25 perc
Napi rutin – Rosanics Patrik – 8 perc
Mint egy haiku – Antella Mirtill – 24 perc
Lótusz – Csősz Máté – 20 perc 
 

20.00–21.30 Hab
Romantikus vígjáték, 89 perc, 2020
Dóra életének szerelme szakított vele, vagy ha lehet ennél 
is rosszabb: egy másik nőt vett feleségül. A nő nyit egy cuk-
rászdát, ahol – mintegy szerelmi csalódására gyógyírként –  
a filmtörténet híres, beteljesületlen szerelmet megélt párjairól 
elnevezett süteményeket készít. Ám hamarosan sütiboltja is 
a csőd szélére kerül, így végső elkeseredésében elhatározza, 
hogy szerelmét és cukrászdáját is visszaszerzi, még akkor 
is, ha ehhez hazudnia kell. Útja során találkozik más csalá-
dokkal, valamint volt barátjával és annak új feleségével, és 
közben ráébred arra, hogy annak az érzésnek, amelytől füg-
gővé vált, nincs valóságalapja. Vajon Dóra képes-e kilépni  
a romantikus önsajnálat örvényéből, véget vetni a hazugsá-
goknak, és megnyílni egy új, valódi kapcsolat lehetősége előtt?
Rendező: Lakos Nóra 
Forgatókönyvíró:  
Fekete Fruzsina, Kerékgyártó Yvonne, Lakos Nóra 
Zene: Balázs Ádám 
Szereplők: Elek Ferenc, Kerekes Vica, Kovács Lehel, Mácsai 
Pál, Szikszai Rémusz, Láng Annamária, Bányai Miklós

09.18. | szombat
14.00–15.30 Magyar versenyfilmek III. 
Végtelenben kettő – Pinczés Dávid – 15 perc
Papa úszni tanít– Biró Melinda Ildikó – 14 perc
Két példányban, kérlek! –  Szabó Sámuel – 13 perc
Hanna bisztrója – Török Áron – 38 perc

MOZI A MAILLOTH-KASTÉLYBAN
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09.18. | szombat
14.30–15.30 Four Bones Quartet és Szirtes Edina Mókus: Csontok és tánc
/....csönd   /   béke   /   fény   /   csönd fénye   /   béke csöndje   /   fény békéje csönd.../
A Four Bones Quartet és Szirtes Edina Mókus koncertje. Négy harsona és egy-szál-lélekének. Izgalmas találkozása műfajok-
nak, hangszereknek, előadásmódoknak. Közreműködik: Kovács Tamás „Tobzi” (ütőhangszerek).
Határtalanság és egység, csontokból, szívekig, mindenen át... Műsoron saját darabok, mindenből merítve, amit a klasszikus 
zenei tanulmányok és a műfajok sokszínűsége iránt érzett rajongás együtt okoz. Mindezekben a versek szeretete is benne 
foglaltatik, amelyek megzenésítése erre az együttjátékra született. 

17.30–18.30 Miskolci Szimfonikus Zenekar
MŰSOR: Haydn: E-dúr szimfónia, Nr. 12 | Besozzi: B-dúr szonáta – Andante, Allegro (harsona: Kakuk Zoltán) | Vivaldi: g-moll 
kettősverseny RV. 531 (harsona: Kakuk Zoltán, Gulyás Buda) | Mozart: A-dúr szimfónia, K. 201 | Puccini: Krizantémok (Miskolci 
Szimfonikus Zenekar; harsona: Kakuk Zoltán, Gulyás Buda)
VEZÉNYEL: Tóth Sámuel

KOMOLYZENE – TÁLLYAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM7



09.17. | péntek
18.30–20.00 A csemegepultos naplója  
Orlai Produkciós Iroda – Füge Produkció. Az előadás 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
„A lókolbászok akarták így. A lejárt májasok. A kolozsvárik. 
Ők mentettek meg, hogy újra embernek érezhessem magam.” 
A fiatal pesti író egy szép napon két dolgot határoz el: hogy egyedülálló lesz és hogy csemegepultos lesz. Hogy színt vigyen az 
életébe. Beleveti magát Budapest – és a Vásárcsarnok – sűrűjébe. Egy darabig minden jól alakul… Gerlóczy Márton regényét 
Ötvös András eleveníti meg, a kolbászok, a májasok, a kolozsvárik segítségével.     
SZEREPLŐ: Ötvös András ALKOTÓK: Szerző: Gerlóczy Márton | Színpadra alkalmazta: Lőkös Ildikó, Göttinger Pál | Dramaturg: 
Lőkös Ildikó | Plakát: Csáfordi László | Produkciós asszisztens: Jánoska Zsuzsa | A rendező munkatársa: Schneider Jankó | 
Rendező: Göttinger Pál

09.18. | szombat
18.30–20.30 Vinnai András: Roletti, avagy Jakab és János legendás barátsága  
Táp Színház – Füge produkció. Az előadás szünettel együtt 130 perc. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
A férfibarátság határainak őre már jó ideje szemmel tartja Jakabot és Jánost. Jelentése szerint kezdetben csupán átlagos szom-
szédok voltak, majd ivócimborák lettek, de aztán történt valami, ami miatt már képtelenség őket kategóriába sorolni. Egyre 
furább dolgokat művelnek együtt: madárfiókákat mentenek az erdőben, óvónőket inzultálnak, almacsutkával dobnak herén di-
vatos férfiakat, idős asszonyok elől lopják el a liftet, templomi esküvőket zavarnak meg, pszichológiai kísérletekben vesznek 
részt, bowlingpályákat törölnek el a föld színéről, és még az olajos csúszka masszázstól sem riadnak vissza.     
SZEREPLŐK: Jankovics Péter, Szabó Zoltán EMBERI HANGOK: Kocsis Gergely, Adorjáni Bálint, Andrássy Máté, Bartos Gabriella, 
Bata Éva, Bereczki Zoltán, Gigor Attila, Herczeg Adrienn, Janklovics Péter, Juristovszky Sosa, Lázár Kati, Rainer-Micsinyei Nóra, 
Sipos Vera, Szakács Zsuzsi, Vinnai András ALKOTÓK: Produkciós vezető: Dézsi Fruzsina | Asszisztens: Tózsa Mikolt | Fény- és 
hangtechnika: Szász Antal, Regele Csanád, Langó Ádám, Rajz Róbert | Sound design-zene-rendező: Vinnai András
A produkció létrehozását az NKA Színházművészeti Kollégiuma és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

SZÍNHÁZ – KÖZÖSSÉGI HÁZ3

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).

09.17. | péntek
15.00–16.00 „Volt egyszer egy mezőváros”: Tállya régi képeslapokon című kiállítás 
Hausel László és Sándor hasonló című kiadványa alapján. Helyszín: Mailloth-kastély

17.30–19.00 Szomszédok: Tállya borászati jelentősége 
Beszélgetés és borkóstoló szomszédos borászokkal 
Helyszín: A Mailloth-kastély mögötti park: Népkert
Vendégeink: Árvay Angelika (Árvay Családi Pincészet, Rátka), Firmánszky Györk (Firmánszky Pincészet, Abaújszántó –  
Tállya), Hausel Dóra (Déva Borok, Tállya), Tóth István (borosgazda, Tállya)

09.18. | szombat
Szakmai és kulturális délután:
15.30–17.00 Borászati tradíció és innováció: előadások és beszélgetés 
Helyszín: Mailloth-kastély
Árvai László, mérnök-informatikus (Bay Z. Kutatási Alapítvány – Miskolci Egyetem): Robotok és szőlészet
Hegyi-Kaló Júlia (Egri Eszterházy Egyetem): Az aszúsodás háttere 
(2020-ban jelentős szakmai figyelmet kapott kutatás)
Berényi Benjámin (Péntech fintech): Quickrisk: kockázatok és agrárszektor

18.00–19.30 Szőlő és kultúra: A bor szerepe a keresztény-zsidó hagyományban: 
Beszélgetés és borkóstoló „A bor megvidámítja az ember szívét.” (Zsolt 104,15)
Helyszín: A Mailloth-kastély mögötti park: Népkert (Mailloth-kápolna)
Vendégek: Dudás László (Abaújszántói Görögkatolikus Parókus, a tállyai Mailloth-kápolna lelkésze), Gerlai Pál (zempléni 
evangélikus lelkész), Dávid Rémusz (erdőbényei borász, Budaházy-Fekete Kúria, Református Közéleti és Kulturális Alapít-
vány bora díj nyertese)

09.19. | vasárnap
10.00–13.00 Gyerekeknek-felnőtteknek közel a természethez
Kézműveskedés hagyományos alapanyagokból Homolyáné Csete Zsófia népi játszóházvezetővel
Helyszín: A Mailloth-kastély mögötti park: Népkert 
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09.17. | péntek
16.00–19.00 „Ültetett tállyai dűlőtúra”
Bohomály, Sipos, Tökös és a többiek! Borokon és a po-
harakon keresztül járjuk be Tállya legjobb adottságú 
történelmi termőhelyeit (legalább hatot). A dűlőkről, 
borokról Alkonyi László fog mesélni. 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött:  
hello@tokajmagic.hu Ár: 7500 Ft/fő

09.18. | szombat
16.00–19.00 Játékos vakkóstoló 
Furmint, hárslevelű vagy muskotály? Ismerd meg  
a tokaji szőlőfajtákat, bortípusokat, borkészítési eljá-
rásokat szórakoztató módon. A (minimum 6 boros) 
kóstolót a helyi borok ismerője, Ripka Gergely, a Tokaj- 
Guide szerzője vezeti. 
A részvétel regisztrációhoz kötött:  
hello@tokajmagic.hu Ár: 6500 Ft/fő

09.17. | péntek
20.00 Apey 
22.00 CandyMen Duó
23.30 DJ Bordee 

09.18. | szombat
10.00–18.00 Kézműves 
foglalkozás és arcfestés 
gyerekeknek 
15.00 Snétberger Ferenc 
jazztanítványai 
17.00 Pandóra Projekt 
20.00 Jónás Vera Trió 
00.00 Perrin (DJ set) 

09.19. | vasárnap
10.00–16.00 Kézműves 
foglalkozás és arcfestés 
gyerekeknek 
12.30 Palya Bea  
és Lisztes Jenő duó

FIGI ÉS LIPIKE PRÖMIER
Minden nap: Gastro Hack BBQ&STEAK és Tállya Dűlőbár party 
Háromnapos gasztro session és kerti parti, amelyhez a Figi és Lipike stábja, 
a Gastro Hack révén közismert Czinege Tamással adja a felejthetetlen falato-
kat; kíséretként pedig a TokajGuide által ismert Ripka Gergely csapata a Tállya 
Dűlőbárt a szomjas és felfedezni vágyó fesztiválozóknak. Borokon át „be lehet 
járni” Tállya legjobb dűlőit rövid vagy épp hosszabb (több boros) távon, amely-
hez térkép és kövek is kéznél lesznek (a kiváló évjáratok gondosan válogatott 
gyöngyszemeivel). 
A tállyai borok és a fesztelen speciality BBQ hangulaton túl a tájjal késő estig lehet ismer-
kedni, mulattatunk, kávéztatunk (La Marzocco), kóstolókörökben lehet felfedezni Tállya 
legjobb terroirjait, TokajMagic-különtermünkben ültetett kóstolóélményekkel, különleges 
Tokaj-merchek debütálásával és sok-sok egyéb meglepetéssel.
A melódiákért tokkal-vonóval Figi és Lipike felelnek.                                        Bocskai utca 14.

28
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09.17. | péntek
19.00 Karády István: 
Megzenésített magyar versek 
21.00 Papaver 
23.00 Blues Balloons 

09.18. | szombat
19.00 Dorogi Péter (Intim Torna Illegál) 
dalszerzői est
22.00 Blue sPot 

NYERGES UDVAR
A Nyerges udvar idén első alkalommal mutatkozik be a fesztiválon, de azt is mondhatnánk, a fesztiválon mu-
tatkozik be első alkalommal. Látogassatok el hozzánk, koncertekkel, retró szendviccsel, habos gofrival és egyéb 
meglepetésekkel várunk mindenkit. Egy jó bor, egy jó beszélgetés, mellette zene, mindezt a csodás kilátást nyújtó 
borteraszunkon, vagy akár a kertben ücsörögve. Kell ennél több? Ja, igen, Kriszta Kávézója Chill…    Nyerges u. 8.

29

A Szűcs Pincészet tulajdonosai Szűcs Alexandra és Szűcs Ferenc, akik Tállyán 5,5 hektár szőlőterü-
leten gazdálkodnak. A szőlők a történelmi, első osztályú Somszög és Bohomály dűlőkben terülnek 
el kiváló, vulkanikus talajon, amely igen minerális és vastag borokat ad. A pincészet arra törekszik, 
hogy a borokon keresztül bemutassa a tállyai dűlők egyediségét és nagyszerűségét. A Szűcs Pincé-
szet tulajdonosai a Tállya Wines közösség tagjai, amelyben négy másik társukkal együtt, közösen 
előállított boraikkal a tállyai borok megismertetésén tevékenykednek.     Honvéd utca 1.

SZŰCS PINCÉSZET12



A Caddy-be a család apraja, nagyja és minden csomagja is elfér
Keressétek a kalandokat a Kerekdomb Fesztiválon szeptember 17. és 19. között!

Az új Caddy motorizáltságtól és felszereltségtől függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,6-5,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-145 g/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 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a 
vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, és extra felszereltséget tartalmaz.

www.vwh.hu

Európa mértani középpontjától 2 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.

09.17. | péntek
15.00–18.00 Abaúj-zempléni ízek, estebéd a portakonyhából
15.00–18.00 Borkóstoló: 
            Kőmalom Borászat Tállya, Szent Benedek Pincészet Tállya
16.00–17.00 Ízek, illatok, jazzgitár... – Jászter Beáta és Novák Zoltán estje
            Előzetes regisztráció: kincseshegyalja@gmail.com

09.18. | szombat
12.00–15.00 Abaúj-zempléni ízek, ebéd a portakonyhából
12.00–17.00 Borkóstoló: Takács Pincészet Mád, Palkó Borok Abaújszántó
            Párlatkóstoló: Tokaj Gin, Seven Hills Distillery Bodrogkisfalud
15.00–17.00 Wine&Spirit Tourist – improvizációs portaszínházi előadás
            Hírös Gasztroszínház, Kecskemét. Előzetes regisztráció: kincseshegyalja@gmail.com

09.19. | vasárnap
09.00–11.00 Pezsgős villásreggeli az Öreg Hárs alatt
            Előzetes regisztráció: kincseshegyalja@gmail.com

#LINDENGARDEN – GASZTRO PORTA8
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14.00–18.00 Játszóház
Csuhévilág
Nagy Etelka kézműves vezetésével
Mézeskalács-sütés ütőformával
Seregély Mirtill mézeskalács-készítő vezetésével
Nemeztulipánok készítése
Kóra Judit nemezkészítő vezetésével

18.00–19.00 Bárth János 
zenés irodalmi gyermekműsora:
Hogyan alszanak az állatok? 
09.19. | vasárnap
10.00–11.00 Huzella Péter: 
Áruld el, nagypapa!
10.00–13.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: 
Sallainé Ádám Erzsébet népi iparművész
Mézeskalács-ütőforma, fafaragás: 
Kovács Ernő népi iparművész

10.00–13.00 Játszóház
Mézeskalács-sütés ütőformával
Seregély Mirtill mézeskalács-készítő vezetésével
Fonás körmöcskén
Illés Árpádné kézműves vezetésével
Kalap-, tűpárnakészítés
Takács Miklósné kézműves vezetésével

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

13.00–16.00 Játszóház
Újrahasznosítás: Kupak-Kukac, Pet-teknőc
Révészné Klinghammer Éva kézműves vezetésével
Napraforgó-készítés
 Fofrovics Istvánné népi iparművész vezetésével
Tűzzománc-készítés
Tőzsér Anna tűzzománc-készítő vezetésével

09.17. | péntek
16.00–18.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: 
Müller Zoltánné hímző

16.00–18.00 Játszóház
Kisfazekas-korongozás próbálkozás 
Sándor Béla fazekas vezetésével
Gyertyamártás
Tőzsér Anna gyetyakészítő vezetésével

09.18. | szombat
10.00–11.00 Manó Swing
10.00–14.00 Mesterségbemutató
Csipkeverés-bemutató: 
Koscsó Istvánné népi iparművész
Úrihímzés-bemutató, hímzésoktatás: 
Fofrovics Istvánné népi iparművész
Fémrekesz-hajtogatás: 
Kóra Judit fémműves

10.00–14.00 Játszóház
Szalagmánia: 
Komló Sándorné kézműves vezetésével
Babakészítés kötözéssel: 
Papp Sándorné babakészítő vezetésével
Eperke és egyebek készítése: 
Szabó Albertné kézműves vezetésével

14.00–18.00 Mesterségbemutató
Úrihímzés-bemutató: 
Koscsó Istvánné népi iparművész 
Drágakőcsiszolás, -gravírozás: 
Encsy Tamás mérnök
Mézeskalács-ütőforma faragás: 
Kovács Ernő népi iparművész

KONCERTEK, IRODALOM, SZÍNHÁZ, HANGVERSENYEK, ZÖLD PROGRAMOK, FILMVETÍTÉSEK, 
BESZÉLGETÉSEK, KORTÁRS TÁNC, NÉPTÁNC, WORKSHOPOK, NÉPZENE, ÚJCIRKUSZ, 

KÉZMŰVES ÉS ALKOTÓPONTOK, GYEREKPROGRAMOK, KIÁLLÍTÁSOK

KAPOLCS     TALIÁNDÖRÖGD    VIGÁNTPETEND

ALKOTÓHÁZ
Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete
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Állatetetéssel, pónigolással kicsiknek és nagyoknak!
Látogass el hozzánk egy interaktív kirándulásra, ahol kecskékkel, lovakkal ismerkedhetsz,  
és a Farm kincseivel is találkozhatsz! 
Állatetetés: P.: 15.00–16.00, Sz.: 09.30–10.30, V.: 14.00–14.30 
Belépő, MEKK-etetlek tál: 500 Ft/fő
Pónigolás, 3 éves kortól: P.: 16.30–18.00, Sz.: 11.00–12.30, V.: 15.00–16.00 
Pónigolás: 1000 Ft/kör

PUSZTAVÁR FARMI ÉLMÉNYGYŰJTÉSEK27

11

Oroszlános BBQ Udvar és BorTerasz
Az Oroszlános Borvendéglő és Borhotel udvara csupa szerethető hangulattal és él-
ménnyel, na meg éjszakába nyúló borozgatásokkal várja a betérőket a műemléki 
teraszon, a lampionok, hencsergők, halk jazzszólamok és hűs borok birodalmában. 
Az Oroszlános udvarban valódi barbecue-szmókerben, alacsony hőmérsékleten 
sütött húsokat is lehet majd kóstolni a fesztivál idején, hiszen az első itt megren-
dezett nemzetközi BBQ-verseny óta Tállya a tradicionális, amerikai típusú BBQ új 
központja a borvidéken, a hotel pedig a környék legnagyobb eszközparkjával ren-
delkezik. A füstös húskölteményekhez a Márton Birtok és az Oroszlános Borkonyha 
itallapján is szereplő, több mint 30 hegyaljai pincészet kiváló tételei is kóstolhatók. 
A Márton Birtok könnyed, madárneves borai remekül illenek az édesen szaftos pul-
led pork szendvicsekhez és a nyárutó fesztiválestéinek hangulatához.
Az oroszlános udvar előadásain, koncertjein a maximum nézőszám 60 fő.

09.17. | péntek
15.00–17.00 Hosszúlépés. Járunk? történelmi séta indulás (Lásd: 18. oldal)

17.30–18.30 Cserna-Szabó András és Darida Benedek: 
A másnapos hévízi hajószakácsok
Felolvasás és beszélgetés gasztronómiáról és irodalomról

09.18. | szombat
10.00–12.00 Hosszúlépés. Járunk? történelmi séta (Lásd: 18. oldal)

11.00–12.30 Kiss Judit Ágnes: A tündérkeresztanya
Író-olvasó találkozó

13.00–14.00 Szendrői Csaba: A dolgok és amik muszáj!
15.00–17.00 Hosszúlépés. Járunk? történelmi séta (Lásd: 18. oldal)

16.00–17.30 Mamikám – Beszélgetés Háy Jánossal
21.30–23.00 Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska: Pilinszky és én
09.19. | vasárnap
10.00–12.00 Hosszúlépés. Járunk? történelmi séta (Lásd: 18. oldal)

11.00–12.00 Varró Dániel és Molnár György: 
A költő nincsen otthon...
Program felnőtteknek

13.30–14.30 Varró Dániel és Molnár György: 
A szomjas troll és egyéb furcsaságok
Program gyerekeknek

OROSZLÁNOS BBQ UDVAR ÉS BORTERASZ4
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Merum  21
Tállya, Rózsa utca 34. | A Merum Pincészetet Farkas Dezső 
és családja alapította Tállyán 2015-ben, egy közel 300 éves, 
műemlék-jellegű épületben. 2,4 hektáros szőlőterületeink a 
Sárospataki Hosszú-hegy Darnói részén, andezit törmelékes 
nyiroktalajon, dél-délnyugati fekvésben, valamint Tállyai 
Pipiske-dűlőben, riolittufás erdőtalajon találhatók. Szélsősé-
gektől mentes borászati filozófiánk szerint évente 20–40 hek-
toliter száraz, félszáraz, késői szüretelésű bort készítünk. Pin-
cészetünkhöz kapcsolódik vendégszobánk, ahol vendégeink 
aktív pihenését vezetett e-bike dűlő- és tematikus túrákkal 
segítjük.
Programok: Vezetett e-bike dűlőtúrák a Tállyai dűlőkben 
(szombat–vasárnap 09.00–12.00); vezetett e-bike dűlőtúrák  
a Mádi dűlőkben (szombat–vasárnap 13.00–16.00). A túra rész-
vételi díja 5000 Ft/fő, jelentkezés telefonon: 20/478-6382
Lévai Ádám grafikusművész MÁMORSZABADÍTÓK című  
kiállítása az udvarban. Tárlatvezetés szombaton 16.00–17.00
NYITVATARTÁS:  
P.: 18.00–20.00 | Sz.: 16.00–20.00 | V.: 16.00–18.00

Tokaji száraz Furmint 
2015
Oltalom alatt álló ere-
detmegjelölésű száraz 
fehérbor. Október 3. és 
23. között, három alka-
lommal válogatottan 
szüretelt, részben botrí-
tiszes szőlő feldolgozá-

sa után fahordós és acéltartályos 
erjesztést választottam, a szüret 
időpontja szerint. A tétel 2016. áp-
rilis végén és augusztus elején ke-
rült palackba, izgalmas összeha-
sonlítási lehetőséget nyújtva az 
eltérő érlelési idők hatásáról. Al-
más, birses, gyógynövényes, ás-
ványos, nagyon furmintos, férfias.

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. 
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Zsadányi Pincészet  6
Tállya, Lavotta u. 10. | A pincészet feltárja és megmutatja azokat  
a titkokat, amelyek Tokaj-Hegyalján a tállyai dűlőkben rejlenek, azo-
kat a jellegzetességeket, amelyeket a vulkáni kőzetek, ásványok 
hoznak létre a karakteres, magas koncentrációjú és minerális fur-
mintokban, nőiesen lágy hárslevelűkben és nem utolsósorban a ki-
váló minőségű aszúkban. Az évszázadok alatt kialakult hagyomá-
nyokat tiszteletben tartva, de a 21. század ízlésének megfelelően 
olyan magas minőségű tokaji borokat kívánunk megalkotni, ame-
lyek önálló karakterrel rendelkeznek és jellegzetesen csak a tállyai 
dűlőkben születhetnek. Hiszünk abban, hogy az egykor királyok ál-
tal szeretett és kedvelt bor mára minden ember szerelmévé válhat, 
és bízunk benne, 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 

TKJ Tokaji 
Furmint
Halvány citromsár-
ga színű a bor. Amíg 
az illatot elsősorban 
a barackot idéző je-
gyek töltik meg, ad-
dig a kortyban 

ezekhez grépfrút és más citru-
sok csatlakoznak. A korty  
a könnyed súlycsoportba sorol-
ható, és ehhez igazodik az ala-
csony alkoholtartalom is. A kö-
zepes savak tartást és karaktert 
adnak a bornak.

NAGY BORÚTLEVÉL



Szűcs Pincészet  
Tállya, Honvéd utca 1. | A pincészet tulajdonosai Szűcs Ale-
xandra és Szűcs Ferenc, akik Tállyán 5,5 hektár szőlőterületen 
gazdálkodnak. A szőlők a történelmi, első osztályú Somszög és 
Bohomály dűlőkben terülnek el, kiváló, vulkanikus talajon, 
amely igen minerális és vastag borokat ad. A pincészet arra tö-
rekszik, hogy a borokon keresztül bemutassa a tállyai dűlők 
egyediségét és nagyszerűségét. A Szűcs Pincészet tulajdono-
sai a Tállya Wines közösség tagjai, amelyben négy másik tár-
sukkal együtt, közösen előállított boraikkal a tállyai borok 
megismertetésén tevékenykednek. 
NYITVATARTÁS: P.: 17.00–00.00 | Sz.: 14.00–00.00 | V.: 10.00–14.00

F16 Fesztivál 
száraz Furmint
2016-ban szüreteltük.  
Kimondottan fesz-
tiválbornak készült, 
jó savakkal és kife-
jezetten gyümölcsös 
jelleggel. Így fröccs-
nek is kiváló, de tisz-

tán is jólesik inni. Egy igazán jó 
árú bor, fesztiválozóknak.

Somszög birtok, Barta Péter  9
Tállya, Bocskai u. 18. | A Somszög birtok tulajdonosa, Barta Péter szen-
vedélyesen dolgozik a tállyai borok népszerűsítésén, a Hegyalját egy-
kor meghatározó, sikerre vivő értékek feltámasztásán. A Tállya Wines 
közösség egyik alapítója, amely friss energiákat hoz a nagy múltú te-
lepülésre. Szőlőterületei a Somszög- és a Patócs-dűlőkben találhatók, 
a birtok névadója Tállya egyik első osztályú történelmi dűlője, délnyu-
gati kitettséggel, erősen riolitos talajjal. Szépen is hozzák a Som-
szög-borok a környékre jellemző mineralitást, párosítva gyümölcsös-
séggel, finom, izgalmas fűszerességgel. 
Program: borkóstolás, lounge
NYITVATARTÁS:  P.: 17.00–02.00 Sz.: 14.00–02.00 | V.: 10.00–14.00

Tállya Furmint 
2015
Az újra felfedezett 
tállyai dűlőkből 
válogatott furmint, 
spontán erjesztve. 
Fehér húsú gyü-

mölcsök, alma és körte, mel-
lettük tölgy és zöldfűszerek. 
Élénk, egyenes, ásványos és 
arányos.
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Homoky Pincészet    
Tállya, Rákóczi út 49. | Dédnagyapánk 1886-ban ké-
szítette el első borát Tállyán. Jelenleg a 4. generáció 
veszi át a birtok irányítását. A szőlőben és a borban 
is a természetességre törekszünk. Borainkkal  
a tállyai termőhelyet szeretnénk bemutatni. Évről 
évre sokat kísérletezünk, hogy minél közelebb  
kerüljünk ehhez. Száraz dűlőszelektált és fajtabo-
raink mellett megtalálhatók a különböző maradék-
cukor-tartalmú édes és a szamorodni, 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 egyik 
kedvenc területünk. 2017-ben 
nagyon szép szőlőt szedtünk 
onnan. Tartályban spontán er-
jedt, és egy része volt hordóban 
érlelve 6 hónapon keresztül. A 
bor 2018 augusztusában került 
palackba, ahol azóta szépen fej-

lődik a savaknak és a kis maradékcukornak 
köszönhetően.

SZÓLÓ   
Tállya, Bocskai u. 19. | Biodinamikus gazdálkodást folytatunk, 
célunk, hogy az ember és a természet teljes összhangban tud-
jon együttműködni, és természetes alapanyagból készült, 
kompromisszummentes borok kerüljenek a palackba. 10 hek-
táron gazdálkodunk, Tállya kiemelt dűlőiben. A borkészítésben 
a helyi hagyományokat ötvözzük a technológiai újításokkal. 
Arra törekszünk, hogy beavatkozás nélkül tudjuk támogatni az 
alapanyagot a borrá válás útján, és ezen keresztül mutassuk 
meg a termőhely és az évjárat adta lehetőségeket.
Tematikus borkóstolók: 
Péntek: 17:00–18:30 SZÓLÓ Natúr – Tállya természetes arca 
Szombat: 16:00–17:30 SZÓLÓ Natúr – Tállya természetes arca
A borkóstolók ára 5000 Ft/fő, Kerekdomb karszalaggal 3000 Ft/fő
Regisztráció: timea@szolo.eu, +36 30 968 5340
NYITVATARTÁS: P.: 18.30–21.00 | Sz.: 17.30–21.00

Parlando, 2018, 
száraz furmint, 
Bohomály-dűlő
Az egyik leg-
karakteresebb, 
több mint 40 
éves furmint ül-

tetvényünk termését egészfür-
tösen 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.



Bagolyvár Pince  20
Tállya, Rózsa u. 3. | Családunk az 1800-as évek elejétől él településünkön. Őse-
ink kötődtek a szőlőműveléshez, borkészítéshez. Jelenleg a dédnagyapám által 
1951-ben vásárolt műemlék lakóházban lakunk, amely az 1600-as években 
épült, illetve itt található a körülbelül 600 éves, kézzel ásott, több ágú borospin-
cénk, amelyben tölgyfahordókban érleljük borainkat, amelyek tradicionális 
kézműves módszerekkel készülnek, és az egész tokaji palettát lefedik, a száraz-
tól az aszúesszenciáig. Szőlőültetvényeink Tállya öt különböző dűlőjében, 4,5 
hektáron terülnek el, így garantálva a különleges ízvilágot az akár 30–50 éves 
szőlőtőkék által. 
Program: borkóstolás, pincetúra. Étkezés: töltött káposzta (szombaton)
NYITVATARTÁS: P.: 15.00–21.00 | Sz.: 10.00–21.00 | V.: 09.00–13.00

Tokaji 
Száraz 
Furmint 
2018
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Dudovics Pincészet   
Tállya, Rózsa u. 6. | A többtagú családi pinceegyüttes a 17–18. szá-
zadban épült, és mintegy 600 hl bor hagyományos, tölgyfahordós 
érlelésére alkalmas. Az érlelés ideális körülményeit a vastag riolit-
tufa falak, az évszázados nemes penész (Cladosporium cellare) és 
az állandó 10-11 Celsius-fok hőmérséklet biztosítja. Pincénkben a 
borok hagyományos eljárással, derítés és szűrés nélkül, tölgyfa- 
hordóban érlelődnek. 
Program: borkóstolás
NYITVATARTÁS: P.: 16.00–20.00 | Sz.: 10.00–20.00 | V.: 10.00–14.00

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

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 
egymást, és mivel apukám mindig partnerként kezelt a csa-
ládi borászatban, így éreztem a sok munka gyümölcsét. A fi-
atalos gyümölcsös borok mellett megtalálhatóak a hagyo-
mányos érleléssel készítettek is.  2021-ben a Vinagora 
borversenyen aranyérmet szereztünk  egy 6 puttonyos aszú-
val, 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

Tokaji Meggyesek
A fajta és a termőhely ta-
lálkozása egy komoly 
borban. Körtés, birses, 
mély terroirjelleg érezhe-
tő aromáiban, szép érlelt-
ség mellett. Krémes, új-
hordós ízvilág, vastag, telt 
korty. Férfias, nagytestű, 

vérbeli komoly furmint, ami kellően 
hosszú és komplex is az eltartható-
sághoz.

KIS BORÚTLEVÉL

Európa Centruma Pinceborozó  19
Tállya, Palota út 16. | Az Európa Centruma Pinceborozó Tállyán zöldövezetben, a Palota úton található. 
A pinceborozóban és a kerthelyiségben 80-80 fő foglalhat helyet. A magyaros vendéglátás a hangulatos 
pincerendezvények lebonyolítására, borkóstolással egybekötött egytálételek elfogyasztására alkalmas. 
A csodálatos hangulatú parkban kapott helyet a fenyőgerendákból épült vendégház, amely  8 szobával 
rendelkezik, 22 fő elszállásolására nyújt lehetőséget. Nyáron az üdülő vendégek fürödhetnek a parkban 
lévő, fedett úszómedencében. 
Program: az Európa Centruma Pinceborozó és a Vendégház létesítményeinek bemutatása. A vendég-
házban lévő falfestmények megtekintése. 
NYITVATARTÁS: P.: 10.00–20.00 | Sz.: 10.00–22.00 | V.: 09.00–16.00
A pincészetben hordós bort kóstolhatunk.



Rácz és Koroknay Pince  18
Tállya, Rákóczi út 24. | Két tősgyökeres család, kit összeköt 
egy házasság. Generációk óta tartó szerelem, mi a szőlőkhöz 
köt, és onnan 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 nedve. Hagyományos 
módon készülnek boraink, hordóban érnek tovább, hosszú 
ideig. A pincének mesélnek nemes falai: Hisz 300 év hosszú 
idő, van is mit regélni. Megőriztünk mindent, mit ránk hagy-
tak 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. Megismer-
ve a régit, ami nem 
feltétlenül a múlt.

16

Szóráth Kisüsti Pálinka 26   
Tállya, Dobogó út 18. | A Szóráth Kisüsti Pálinka hagyo-
mányos, kétszeres lepárlással készül a több évtizedes 
családi vállalkozás pálinkafőzdéiben, Tokaj-Hegyalján 
és a Gönczi Barack termőhelyén. Szőlő- és törkölypálin-
káikat a borvidék ikonikus szőlőfajtáiból érlelik. Gönczi 
barackpálinkájuk, vadbirsük lekvárosan édes finomság. 
Illatos és hosszan tartó ízű pálinkáik a termőhely egyedi 
karakterét mutatják. Pálinkáik a hivatalos országos ver-
senyeken az elmúlt években több „országgyőztes” (kate-
gória champion) minősítést is elnyertek, a Nemzeti Pálin-
kakiválóságok válogatásába is bekerültek.
Program: Bemutató beszélgetések a nyitvatartás ideje 
alatt, folyamatosan a vendégek rendelkezésére állunk: 
a hagyományos magyar, kétszeres lepárlású kisüstipá-
linka-főzésről, a kisüsti pálinkákról, igény szerint a ter-
mékpalettánkról a pálinkákból választhatnak, és an-
nak szakértő bemutatása (az aktuális termékárlista 
szerint a pálinkák ára, a bemutatásért külön díjat nem 
számítunk fel).
NYITVATARTÁS: P.: 10.00–16.00 | Sz.: 10.00–16.00

Szóráth Tokaji 
Törkölypálinka
Rendületlenül a csúcson! Ami 
a pálinkában „A TOKAJI”, az a 
SZÓRÁTH KISÜSTI PÁLINKA!
A tölgyfahordóban érlelt  
Tokaji Törkölypálinkánk is-

mét az ország legjobb fehérszőlő tör-
kölypálinkája lett! 2018-ban immár har-
madszor is Országgyőztes Champion! 
„Tokaj pálinkába foglalt illat- és ízvilága”  
– TOP Pálinkakiválóság – a Győztes  
Tokaji Törkölypálinka! Aranybarna szín, 
gazdag illatvilág, elegáns törkölyös, 
aszalt gyümölcsös jelleg, törkölyre jel-
lemző héj- és magkarakterisztikájú, 
hordófűszeres, vaníliás illattal, édeskés, 
hosszan elterülő diós és mandulás ízje-
gyekkel. Érett, komplex, szép összhatású 
törkölypálinka.

Budányi Pincészet  17  
Tállya, Rákóczi út 22. | Családi pincészetünk vendég-
látással, borkóstolásokkal és a tokaji borok forgalma-
zásával foglalkozik. Szőlőterületeink Tállyán, Mádon 
és Szerencsen találhatók. Munkánkban arra törek-
szünk, hogy egyre kiválóbb borok szülessenek a ke-
zeink alatt, amelyek tovább öregbíthetik Tokaj- 
Hegyalja hírnevét.
Programok: borkóstolások 
Étkezési lehetőségek: vadpörkölt savanyúval; 
babgulyás ház kenyérrel, borkorcsolyák
NYITVATARTÁS: P.: 14.00–22.00 | Sz.: 14.00–22.00
V.: 14.00–22.00

Félédes Furmint
Az acéltartályban erjesztett köny-
nyű fehérbor, amely megőrizte  
a szőlő jellegzetes aromáit. Illatá-
ban és ízében az érett szőlő jegye-
ivel rendelkezik. Kiegyensúlyo-
zott savtartalmával jól párosul az 
alacsony cukortartalom. Hagyo-
mányosan főzelékekhez, gyü-

mölcsből készült ételekhez ajánljuk. Ezen 
kívül bátran fogyasszuk édesebb mártások-
kal készített húsok mellé is.

Pintes Vendégház  24
Tállya, Nyerges út 1. | Pince bemutatása borkóstolással. A pincészetben hordós bort kóstolhatunk.
NYITVATARTÁS: P.: 16.00–22.00 | Sz.: 12.00–22.00 | V.: 10.00–12.00



A zempléni tölgy és a kádármesterség
Különleges értéket jelent, hogy a Tokaj-Hegyalja hegyeinek magasabb övezeteiben 
megtelepült kocsánytalan tölgy a hordókészítés kiváló alapanyaga lett. A „zempléni 
tölgy” régóta ismert a nemzetközi borvilágban, hiszen erdeinek fája közepesen kemény,  
kopásálló és csersavtartalma révén kimondottan tartós. A kitűnő alapanyagot híres kádármesterek 
munkálják meg. A 18. században Hegyalján a termelő hordóval együtt adta el mustját, borát a porosz és 
lengyel kereskedőknek. Így a hegyaljai, erdőbényei kádárok munkáinak igen nagy volt a keletjük, a szü-
reti időszakban alig győzték az új hordók gyártását. A hegyaljai kádárok nemcsak hordókat készítettek, 
hanem más faedényeket is: puttonyt, cserpákot, kádat, taposót, kádiskát, dézsát, berbenkét.
Manapság újból virágzik ez a mesterség, magyar, német, ausztrál, francia piacra készülnek a zempléni 
tölgy alapanyagú hordók. A Kalina család harmadik generációs kádárcsalád, Tokaj-Hegyalján él és dol-
gozik, azon belül Tállyán, a Kalina Kádárműhelyben 1959 óta. A négy fiútestvér közösen, együtt készíti 
a hordókat a műhelyben. Mindent, amit a hordókról lehet tudni, a termék szeretetétől kezdve a szakmai 
fogásokig, az édesapa adta át fiainak. A Kalina Kádárüzem hitvallása ebben áll: „A hordó számunkra nem 
más, mint kádár és borász legbensőségesebb bizalmi kapcsolata!”
Látogatási idő: péntek 15.00 és 18.00 óra között.

KALINA KÁDÁRMŰHELY25

Aranynap Borászat és Vendégház  22
Tállya, Rákóczi u. 45. | Az Aranynap Borászat és Vendégház 2008-tól nyújt szálláslehetőséget a 
Tállyára érkező vendégek számára. A vendéglátó Knizner család a polgári ház alatti pincében kí-
nálja Tállya dűlőiben termett, furmint, hárslevelű és muskotály szőlőfajtákból készült borait. A tra-
dicionális eljárással készült fahordós tételek mellett megízlelhetik a friss, üde, gyümölcsös reduk-
tív borokat is.
NYITVATARTÁS: P.: 16.00–20.00 | Sz.: 14.00–20.00 | V.: 10.00–13.00
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Rózsa Pincészet  23
Tállya,  Rákóczi u. 11. | A tősgyökeres, harmadik generációs, szőlész-borász végzettségű szakember 
célja a minőségi szőlőtermesztés mellett olyan bor készítése, amely elegáns, nemes, letisztult, tükrözi a 
borász egyéniségét, egyediségét, valamint a termőhelyet. Pincészetünkre jellemző kifejezések: gyöke-
rek, hagyomány, egyszerűség, tisztaság, öröm, türelem, innováció, megújulás, fejlesztés, szakmaiság.
Kóstolható borok: „Együtt” száraz Furmint, vagy „Inez” édes Furmint
Program: 
Péntek 17.00–21.00 Zene és bor, kávé és süti...
17.00-tól nyitott udvarral, a Rózsa Pincészet boraival várunk minden érdeklődőt!
A zenét a jó hangulathoz a Chico Madala jazz formáció adja a nyitva tartás idején!
Mellette Nagy-Nádház Réka kézműves süteményei, valamint Konczvald István barista kávéi adják a 
plusz töltetet a program mellé.
Szombat 13.00 udvarnyitás Konczvald István barista kávéival, aki személyesen kalauzol el mindenkit 
a kávék világába!
Nagy-Nádház Réka kézműves süteményei, melyek mind a Pincészet édes boraihoz, mind a kávékhoz 
tökéletesen harmonizálnak!
13.00–21.00 Borkóstolás a Pincészet boraival, beszélgetés
15.00–16.30 Különleges beszélgetésre invitálunk mindenkit, kicsit magunk mögé téve a száraz borokat 
és nyitva az édes borok, az aszúk világába! Mindezt felejthetetlenné teszi számotokra két borász ven-
dégünk Szepsy István és ifj. Szepsy István, valamint a Rózsa Pincészet borásza, Rózsa György Péter.
A program limitált létszámú, előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs linket a Rózsa Pincészet  
facebook oldalán tesszük közzé! www.facebook.com/rozsapinceszet
NYITVATARTÁS: P.: 17.00–21.00 | Sz.: 13.00–21.00 
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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 fedez-
zük fel, hiszen történetük elválaszthatatlan Tállya fejlődésétől. A tállyai zsidó közösség emlékeit őrzik a helyi foga-
dók, a borospincék, a kereskedők házai, amelyek részleteiben megtaláljuk a mindennapi és vallási életük jeleit, mo-
tívumait. Az egykori zsidóság múltjáról mesél a falu zsidó temetője is, amely két cádik, azaz csodarabbi sírját rejti. 
A Hosszúlépés-séták időpontja:  
péntek: 15.00–17.00 | szombat: 10.00–12.00 és 15.00–17.00 | vasárnap: 10.00–12.00
INDULÁS:    Oroszlános Borhotel

SÉTÁK TÁLLYÁN

A Bodrog Magyarország egyik legkülönlegesebb folyója, a Hegyalja lábánál kanyarog. Az érintetlen természeti 
tájat rejtő Bodrogzug élővilága egyedülálló, a lassú folyású, hangulatos galériaerdőkkel kísért Bodrog pedig kiváló 
vízitúrahelyszín. A Kerekdomb 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: szombat, vasárnap 10.00 és 14.00. 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 16-ig.
A túrán résztvevőket az Aktív Magyarország standján meglepetésajándék várja.

EVEZÉS A BODROGON
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Dűlőtúrák az Oroszlános Borvendéglő és Borhotel szervezésében
Naplemente-vadászat a tállyai szőlőskertek között – avagy mi a közös egy tájban és egy borban?  
A Márton Birtok 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 ka-
pujánál, 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 bor-
kóstolás 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 3,5 hektáros területük 15–40 éves tőkéit. A dűlőtúra fó-
kuszában az ökológiai művelés és a vulkanikus talaj bemutatása áll. Elmesélik, mit is jelent az orga-
nikus szőlőművelés és a biodiverzitás fenntartása, valamint beavatnak az épp aktuális szüret rejtel-
meibe. 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 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: 2000 Ft/fő. A dűlőtúra ára tartalmazza a túravezetés és a borkóstolás árát. 

Tájoló: Dűlőtúra a Kerekdomb körül, egyenesen fel a Görbébe
A túrák tervezett hossza összesen 6 km (kényelmes tempóban ~40 perc oda és vissza). A túrát kul-
túrtörténeti tartalommal Nagy Kornél történész tölti meg. A Görbe-dűlőt elérve kis pikniket tartunk 
onnan származó néhány tételt is kóstolva.
Túraidőpontok: szombat, vasárnap 10.00–12.00 Találkozó: Rákóczi u. és Kazinczy u. sarka (Európa mértani középpontja).  
A programon való részvétel ingyenes, de maximum 10 fő vehet részt egy-egy túrán előzetes regisztráció mellett:  
tajolo.tallya@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: 4000 Ft/fő, Kerekdomb karszalaggal 2000 Ft/fő

DŰLŐTÚRÁK



09. 17. | péntek
10.00–12.00 
Tállya, Községháza–
Várpataki tározó–
Tállya, Községháza
A túra hossza: 5,5 km  
Várható időtartam: kb. 2 óra

09. 18. | szombat
10.00–11.30 
Tállya, Községháza–
Akasztó-domb–
Tállya, Községháza
A túra hossza: 4 km  
Várható időtartam: kb. 1,5 óra

09. 19. | vasárnap
10.00–11.00 
Tállya, Községháza–
Palota-hegy–
Tállya, Községháza
A túra hossza: 3 km 
Várható időtartam: kb. l óra 
Maximum létszám: 15 fő

A túravezetés során kollégáink a túrákhoz kapcsolódóan bemutatják a tájegység domborzati 
jellemzőit, a terület egyedi tájértékeit, valamint az itt élő állat- és növényfajokat.
A túrán résztvevőket az Aktív Magyarország standján meglepetésajándék várja.

 AGGTELEKI NEMZETI PARK TÚRÁI 

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 20–25 kilométeres útvonalakat részben terepen jelöljük ki, hogy lehetőség legyen tesztelni, hogyan 
simítják ki a rázósabb utakat is a Scott eRIDE pedelec hegyikerékpárok. A résztvevők mindemellett felfedezhetik  
a környék természeti szépségeit, és a végén a borkóstoló sem maradhat el. A túrázók azt is megtapasztalhatják eköz-
ben, hogy miben más, miben nyújt többet egy elektromos rásegítéses mountain bike kerékpár egy hagyományos 
bringánál, amelyről a túravezetők igyekeznek majd minél több információt átadni.
A programokhoz a RideHard.hu csapata és a K2 Kerékpárüzlet biztosítja a top kategóriás 
elektromos rásegítéses Scott eRIDE mountain bike-okat.
A túrák pénteken 14.00 órakor, szombaton 10.00 és 14.00 órakor, vasárnap 10.00 órakor  indulnak, regisztráció fél 
órával az indulás előtt. A túrákhoz előzetes regisztráció is szükséges, jelentkezni a kerekezes@kerekdombfeszt.
hu e-mail-címen lehet. 
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 segít. Vagyis nem egy gombot nyomogatva adagoljuk a motorerőt, hanem 
különböző programmódot választva a rendszer agya elemzi a szituációt, és saját erőfeszítéseinkhez pont annyi se-
gítséget ad, amennyit szeretnénk. Így megmarad a sportolás élménye is, ugyanakkor mégsem fog gondot okozni, 
hogy feljussunk egy meredek emelkedőre.
A túrán résztvevőket az Aktív Magyarország standján meglepetésajándék várja.

KEREKDOMBI KEREKEZÉS

Színes verzió

Alternatív verzió

Fekete fehér verzió
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Tállya–Golop futás (5 km / 10 km / 15 km)   
10 km-es rajt: Tállya, Mailloth-kastély, 2021. szeptember 19., vasárnap 9.00
5 és 15 km-es rajt: Golop, Vay-kastély, 2021. szeptember 19., vasárnap 9.00
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, 2021. szeptember 19., vasárnap 11.00

Ludas Matyi Gyermekfutam (1 km, 3–13 éves korig)           
Rajt: Tállya, Mailloth-kastély,  2021. szeptember 19., vasárnap 11.30

Díjátadók: Tállya, Mailloth-kastély, 
2021., szeptember 19., vasárnap 12.00

A futáson résztvevőket az Aktív Magyarország standján meglepetésajándék várja.

MAILLOTH-KASTÉLY – FUTÁS



17.00–17.30
Ringató
9  Somszög Birtok

17.00–18.00
Lóci játszik
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

17.00–18.30
SZÓLÓ Natúr –
Tállya természetes arca 
Tematikus borkóstoló 
11  Szóló Présház és Terasz

17.30–18.30
Cserna-Szabó András 
és Darida Benedek: 
A másnapos hévízi 
hajószakácsok
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

17.30–19.00
Szomszédok: Tállya 
borászati jelentősége
Beszélgetés és borkóstoló 
31  Mailloth-kastély mögötti Népkert

17.30–19.30
Oroszlános dűlőtúra
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

18.00–19.00
Zenei időutazás az ókortól 
napjainkig szaxofonnal
6  Zsadányi Pincészet

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

18.00–00.00
Grillterasz buborékokkal
6  Zsadányi Pincészet

18.30–20.00
A csemegepultos naplója 
3  Közösségi Ház

19.00–20.00
Karády István: 
Megzenésített magyar 
versek
29 Nyerges Udvar

20.00–21.00
Parno Graszt
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

10.00–12.00
Aggteleki Nemzeti Park túra
A Várpataki tározóhoz
Indulás a Községházától (Rákóczi u. 34.)

14.00–16.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

15.00–16.00
„Volt egyszer egy 
mezőváros”: Tállya régi 
képeslapokon című kiállítás
2  Mailloth-kastély

15.00–17.00
Hosszúlépés. Járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

15.00–18.00
Abaúj-zempléni ízek, 
estebéd a portakonyhából
8  #lindengarden

15.00–18.00
Borkóstoló: 
Kőmalom Borászat Tállya, 
Szent Benedek Pincészet Tállya
8  #lindengarden

15.00–20.00
Kalandozó Komédium –
Furmányos Játékudvar
9  Somszög Birtok

16.00–16.30
Ringató
9  Somszög Birtok

16.00–17.00
Ízek, illatok, jazzgitár... 
Jászter Beáta és Novák Zoltán estje
8  #lindengarden

16.00–18.00
Mesterségbemutató
és Játszóház 
5  Alkotóház

16.00–19.00
„Ültetett tállyai dűlőtúra”
28  Figi és Lipike Prömier

16.30–18.30
Magyar versenyfilmek I.
2  Mailloth-kastély

20.00–21.00
Apey
12  Szűcs Pincészet

20.00–21.30
Hab
Romantikus vígjáték
2  Mailloth-kastély

21.00–22.00
Szabó Fanni & 
Tőke Krisztián acoustic duo
6  Zsadányi Pincészet

21.00–22.00
Papaver
29 Nyerges Udvar

22.00–23.00
CandyMen Duó
12  Szűcs Pincészet

22.30–00.00
Punnany Massif
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

23.00–00.00
Blues Balloons
29 Nyerges Udvar

23.30–01.00
DJ Bordee
12  Szűcs Pincészet

NAPI BONTÁS
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12.00–17.00
Borkóstoló: Takács Pincészet 
Mád, Palkó Borok Abaújszántó
Párlatkóstoló: Tokaj Gin, Seven 
Hills Distillery Bodrogkisfalud
8  #lindengarden

13.00–14.00
Szendrői Csaba:
A dolgok és amik muszáj!
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

14.00–
Evezés a Bodrogon
2  Mailloth-kastély buszmegállótól

14.00–15.00
Zefiroth – szefárd zene
6  Zsadányi Pincészet

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

14.00–16.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

14.00–18.00
Mesterségbemutató
és Játszóház 
5  Alkotóház

14.30–15.30
Four Bones és Szirtes Edina 
Mókus: Csontok és tánc 
7  Tállyai evangélikus templom

15.00–16.30
Snétberger Ferenc
jazztanítványai
12  Szűcs Pincészet

15.00–17.00
Wine&Spirit Tourist 
improvizációs portaszínházi előadás
8  #lindengarden

15.00–17.00
Hosszúlépés. Járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

15.30–16.30
Tóth András színész 
zenés estje
6  Zsadányi Pincészet

10.00–
Evezés a Bodrogon
2  Mailloth-kastély buszmegállótól

10.00–11.00
Manó Swing 
5  Alkotóház

10.00–11.30
Aggteleki Nemzeti Park túra
Az Akasztó-dombhoz
Indulás a Községházától (Rákóczi u. 34.)

10.00–12.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

10.00–12.00
Hosszúlépés. Járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

10.00–12.00
Tájoló: Dűlőtúra 
a Kerekdomb körül, 
egyenesen fel a Görbébe 
Rákóczi u. és Kazinczy u. sarkától

10.00–14.00
Mesterségbemutató
és Játszóház 
5  Alkotóház

10.00–18.00
Kézműves foglalkozás és 
arcfestés gyerekeknek
12  Szűcs Pincészet

10.00–20.00
Kalandozó Komédium –
Furmányos Játékudvar
9  Somszög Birtok

11.00–12.30
Kiss Judit Ágnes:
A tündérkeresztanya
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

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

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

12.00–15.00
Abaúj-zempléni ízek, 
ebéd a portakonyhából
8  #lindengarden

15.30–16.30
Beszélgetés
Szepsy István, ifj. Szepsy István 
és a Rózsa Pincészet borásza, 
Rózsa György Péter
23 Rózsa Pincészet

15.30–17.00
Borászati tradíció 
és innováció
Előadások és beszélgetés 
2  Mailloth-kastély

16.00–16.30
Ringató
9  Somszög Birtok

16.00–17.00
Tárlatvezetés
Lévai Ádám grafikusművész 
Mámorszabadítók című kiállításán
21  Merum

16.00–17.30
Mamikám – Beszélgetés 
Háy Jánossal
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

16.00–17.30
SZÓLÓ Natúr –
Tállya természetes arca 
Tematikus borkóstoló 
11  Szóló Présház és Terasz

16.00–17.30
Malter:
Nemzetközi versenyfilmek
2  Mailloth-kastély

16.00–19.00
Játékos vakkóstoló
28  Figi és Lipike Prömier

16.30–17.30
Elefánt
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

17.00–17.30
Ringató
9  Somszög Birtok

17.00–18.30
Pandóra Projekt
12  Szűcs Pincészet

17.30–18.30
Miskolci Szimfonikus 
Zenekar 
7  Tállyai evangélikus templom

17.30–19.00
NISA
6  Zsadányi Pincészet

NAPI BONTÁS
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FEDEZD FEL 
AKTÍVAN A ZEMPLÉNT!

aktivmagyarorszag.hu

18.30–20.30
Vinnai András: Roletti,
avagy Jakab és János legendás 
barátsága 
3  Közösségi Ház

19.00–20.00
Dorogi Péter 
(Intim Torna Illegál) 
dalszerzői est
29 Nyerges Udvar

20.00–21.30
Jónás Vera Trió
12  Szűcs Pincészet

20.00–21.30
Űrpiknik
Sci-fi dráma, vígjáték
2  Mailloth-kastély

17.30–19.30
Oroszlános dűlőtúra
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

18.00–19.00
Bárth János: Hogyan 
alszanak az állatok?
Zenés irodalmi gyermekműsor
5  Alkotóház

18.00–19.30
Szőlő és kultúra: A bor 
szerepe a keresztény-zsidó 
hagyományban
Előadások és beszélgetés 
31  Mailloth-kastély mögötti Népkert

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

20.30–22.00
Szabó Balázs Bandája
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
Blue sPot
29 Nyerges Udvar

23.00–00.30
Bohemian Betyars
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

00.00–02.00
Perrin (DJ set)
12  Szűcs Pincészet
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10.00–13.00
Mesterségbemutató
és Játszóház 
5  Alkotóház

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

10.00–15.00
Kalandozó Komédium –
Furmányos Játékudvar
9  Somszög Birtok

10.00–16.00
Kézműves foglalkozás és 
arcfestés gyerekeknek
12  Szűcs Pincészet

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
Varró Dániel 
és Molnár György: 
A költő nincsen otthon... 
felnőtteknek
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

11.30
Ludas Matyi Gyermekfutam 
RAJT
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

10.00–
Evezés a Bodrogon
2  Mailloth-kastély buszmegállótól

10.00–10.30
Ringató
9  Somszög Birtok

10.00–11.00
Huzella Péter:
Áruld el, nagypapa!
5  Alkotóház

10.00–11.00
Aggteleki Nemzeti Park túra
A Palota-hegyhez
Indulás a Községházától (Rákóczi u. 34.)

10.00–12.00
Pedelec kerékpártúra
2  Mailloth-kastélytól

10.00–12.00
Tájoló: Dűlőtúra 
a Kerekdomb körül, 
egyenesen fel a Görbébe 
Rákóczi u. és Kazinczy u. sarkától

10.00–12.00
Hosszúlépés. Járunk? 
történelmi séta
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

12.00–12.30
Futás díjátadók
2  Mailloth-kastély

12.30–13.30
Palya Bea 
és Lisztes Jenő duó
12  Szűcs Pincészet

12.30–13.30
Malek Andrea 
és az Eszement Meseband
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

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

13.00–16.00
Mesterségbemutató
és Játszóház 
5  Alkotóház

13.30–14.30
Varró Dániel 
és Molnár György: 
A szomjas troll 
és egyéb furcsaságok 
gyerekeknek
4  Oroszlános BBQ Udvar és Borterasz

14.00–
Evezés a Bodrogon
2  Mailloth-kastély buszmegállótól

14.30–15.30
Momentán Társulat: 
Lev&Te Palya Beával
1  Vincellér Ház Nagyszínpad

14.30–15.00
Ringató
9  Somszög Birtok
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