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Kerekdomb félmaraton (21,5 km)
teljesíthető: egyénileg vagy 3 fős csapatban
egyéni nevezési díj bérlet nélkül: 7 000 ft
egyéni nevezés 3 napos bérlet bemutatása után online és a helyszínen: 6 000 ft
Csapatnevezés (3 fős váltó) bérlet nélkül: 15 000 ft
Csapatnevezés (3 fős váltó) 3 napos bérlet bemutatása után online és a helyszínen: 13 000 ft

mád–tállya futás (7 km)
teljesíthető: egyénileg 
egyéni nevezési díj bérlet nélkül: 5 000 ft
egyéni nevezés 3 napos bérlet bemutatása után online és a helyszínen: 4 000 ft

Ludas matyi
gyermekfutam (1 km)  ingyenes

Hivatalos nevezés mindkét sportprogramra: www.kerekdombfeszt.hu/sportprogramok
Helyszíni nevezés: Helyszíni nevezésre maximum 30 főnek van lehetősége.
Online nevezési időszak zárása: 09.01. éjfélig

települések csapatversenye  ingyenes
A versenyre 8 fős csapatok jelentkezését várjuk, amelyek 1-1 települést  
képviselnek megjelenésükkel. Az összetételre két megkötés vonatkozik:  
minimum 2 fő gyerek vagy minimum 1 felnőtt.

bUszmeNetreNd

sport

JegYÁraK
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 fesztivál-karszalaggal ingyenesen vehető igénybe. 

Jelzések:
P–pénteken közlekedik | Sz–szombaton közlekedik | V–vasárnap közlekedik

3 napos hétvégi bérlet
elővételben szeptember 5-ig:  9 000 ft
elővételben szeptember 6-tól és a helyszínen: 10 000 ft

Napijegy
elővételben szeptember 5-ig: 3 500 ft
elővételben szeptember 6-tól és a fesztivál ideje alatt a helyszínen: 4 000 ft

a programok 6 éves korig ingyen látogathatók.

Napi belépők és hétvégi bérletek vásárolhatók a TIXA-oldalon keresztül elővételben bankkártyával, valamint a helyszínen az információs 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) bemutatásával karszalagra kell cserélni. A fesztivál programjai csak érvényes, 
csuklón viselt karszalaggal látogathatók. A sérült, átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejen könnyen áthúzható karszalag érvénytelen. Az ellopott, elha-
gyott, sérült karszalagot nem tudjuk pótolni. A karszalag másra át nem ruházható! A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK. AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK  
A PROGRAMOK ÉS HELYSZÍNEK VÁLTOZÁSAIRÓL A HONLAPUNKON VAGY FACEBOOK-OLDALUNKON KERESZTÜL ELÉRHETŐK.

tÁmogatÓK

Kultúr Krimó
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tállya–golop–monok–Legyesbénye–szerencs–rátka–
tállya–abaújszántó–tállya–mád–tállya 

sz sz V sz V p sz V p sz V p sz V 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 / autóbusz-forduló 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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09.08. péntek
19.00–20.30
marY popKids

21.30–22.45
HoNeYbeast

00.00–01.30
raNdom trip
Tóth Vera – ének, Barabás Lőrinc – trombita, Herby 
Shaw (Soul Surge) – ének, rap, Delov Jávor – dob, 
DJ QCee – scratch, beatbox

09.09. szombat
16.00–17.30
HerCzKU Ági és a baNda 

18.30–20.00
zUboLY

21.00–22.30
boHemiaN betYars

23.30–01.00
irie maffia

09.10. vasárnap
14.00–15.00
zűrös baNda

16.30–18.00
a KUtYa VaCsorÁJa

19.00–20.30
30Y KoNCert

09.08. péntek
17.00–17.30
ringató

18.00–18.45
bíró eszter: Állati zenés abC

09.09. szombat
10.00–10.30
ringató 

10.30–11.00
Ludas matyi-eredményhirdetés 

11.30–12.00
ringató 

12.30–13.30
Czutorborsók  

15.00–16.00
eszter-lánc mesezenekar 

17:00–17:30
ringató

09.10. vasárnap
11.00–11.30
ringató 

11.45–12.15
ringató

13.30–15.00
Holló együttes

09.08. péntek
19.00–20.00 | amadinda-koncert
F. Kreisler – G.H.Green: Tambourin Chinois (Holló Aurél átirata) | Elliot Cole: Postludes #6, #8 |  
M. Ravel: Sonatina (Holló Aurél és Tömösközi László átirata) | O. Messiaen: O Sacrum Convivium | Mbira – tradicionális 
zene (Zimbabwe) | Magogodo – tradicionális zene (Malawi) | Xilofon Fang – tradicionális zene (Gabon) | C. A. Debussy: 
Golliwog’s Cakewalk (a „Gyermekkuckó”-ból) | S. Joplin: The Ragtime Dance | Red Norvo: Knockin’ On Wood |  
J. S. Bach: Air a D-dúr zenekari szvitből BWV 1068

09.09. szombat
14.30–15.30 | szirtes Quintet: silentio
A koncert csendre hív..., belső csendre. Együttfigyelésre, egymásra, de leginkább magunkra! Legbelül-re... A zeneművek 
nem akarnak hivalkodni vagy felkavarni vagy forrongatni, csak hangról hangra megérkezni magunkhoz, magunkba. Aztán 
ott ha fáj, akkor vigaszra lelhetünk, vagy ha valamit szégyellünk, akkor újjászülethetünk a muzsika által tisztán, szelíden. 
Mert ennek a koncertnek ez a küldetése. A hit! Nem lehet egyetlen hangot sem életre kelteni , ha nincsen bennünk hit. A 
darabok is – vagy a versek, melyek énekre keltek – ezt bizonyítják. A műsoron észt kortárs zeneszerzők művein túl magyar 
költőóriások megzenésített versei szerepelnek. A klasszikus zene és a világzene fúziójából, melyet átszőnek improvizációk.  
A hangszerelés és a darabok komponálása Szirtes Edina hegedűművész munkája.
eLŐadÓ: Szirtes Edina Mókus | zeNésztÁrsai: Csonka Gábor – hegedűművész | Haraszti Krisztina – brácsaművész
Hegyaljai-Boros Zoltán – brácsaművész | Kertész Endre – gordonkaművész

17.00–18.00 | szent efrém férfikar 
műsor: Archiminia – görög kántáló ének | Athosz-hegyi Triszágion | Aboun Dbashmayo – arámi nyelvű Miatyánk |  
Óorosz monostori ének | Dmitrij Bortnyanszkij: Szlava v visnyih bogu | Boksay János: Szvjatij Bozse | Grigory Lvovsky: 
Gospodi pomiluj | Bubnó Tamás: 127. zsoltár | Liszt Ferenc: Mihi autem adherere | Leszja Dicsko: Boldogságok | Sáry 
László: Zsoltárkánon | Ragupati rhagav raja ram – indiai vallásos ének | Kae Le kae - sotho gospel

19.00–20.00 | madarász iván (zongora), Kővári eszter sára (szoprán ének), matuz gergely (fuvola)
műsor: Missa brevis (ének, zongora) | Hommáge à XIX. század (zongoradarab) | Benedictus (ének, fuvola, zongora)
Für ZoGy (fuvola) | Lót imája (zongora, fuvola) | Messa in frammenti (ének, zongora, fuvola) | Amit Hamlet nem mondott 
el Opheliának (fuvola)

09.10. vasárnap
13.00–14.00 | musica florens 
Antonio Vivaldi: Nulla in mundo pax sincera RV 630 | Henry Purcell: e-moll ground | Georg Friedrich Händel: F-dúr 
triószonáta, Op. 1. No. 2. | Dietrich Buxtehude: Passacaglia BuxWV 161 | Girolamo Frescobaldi: | CosÌ mi disprezzate,
Se l’aura spira | Georg Friedrich Handel: F-dúr szonáta blockflötére és basso continuóra | Dietrich Buxtehude: Herr, wenn 
ich nur dich hab, BuxWV 38
KözreműKödNeK: Tarnai Katalin – mezzoszoprán | Sándor László - barokk hegedű | Bánfi Balázs – barokk brácsa, 
blockflöték | Szilágyi Ágota - cselló | Konta Noémi - orgona

15.00–16.00 | borsodi Nyugdíjasok koncertjei 
Sivák Barnabás Népdalkör | Csobaj Népdalkör | Nyárutó Nyugdíjas Klub Nefelejcs Népdalköre | Kék Búzavirág 
Népdalkör | Taktaszadai Pávakör | Népdalkör

ViNCeLLér HÁz
NagYszíNpad

maiLLot-KastéLY
gYereKprogramoK

maiLLot-KastéLY gYermeKfeLügYeLet és gYermeKfogLaLKoztatÓ:
09.08. péntek: 17.00–21.00 | 09.10. szombat: 10.00–21.00 | 09.11. vasárnap: 10.00–17.00

rÓmai KatoLiKUs tempLom – KomoLYzeNe

09.08. péntek
16.30–18.00 egy kupac kufli – Bumfordian humoros és kedves mese, amelyet elsősorban az ovisoknak ajánlunk.
18.00–19.30 Hurut (Helstáb Martin), Welcome (Dudás Balázs), Las meninas (Béres Dániel), graffiti (Barcsai Bálint), sötét kamra (Pálfi 
Detti), Családi ebéd (Bakony Alexa)
19.30–21.00 phototaxis (Karkecz Gergő), escape (Módy Luca), the Copyist (Kőszegi Tamás), Cosmic Jacuzzi (Takács Anikó), 
fagyott május (Lichter Péter)
21.00–22.30 tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje – Portrék sorozata kedvenc hazai kortárs írókkal

09.09. szombat
12.00–14.00 Árnyék (Erdélyi Judit), sika (Regős Ábel), push (Szakály Réka Anna), Vizsgálat (Fekete Tamás), a kollódium hangjai 
(Varga Tamás), anna (Szikora Babett), Lapse (Bilibók Botond), Nuts (Pucz Dani), semmi komoly (Dudás Balázs), itt és most (Mitnyan 
Zoltán), Csak legyél ott (Nagy Ulla), szokj hozzá (Fehér Gáspár)
14.00–15.30 tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje – Portrék sorozata kedvenc hazai kortárs írókkal
15.30–16.30 #HeLp (Engelmann Péter), a birodalom utolsó napja (Halász Júlia, Rubi Anna), Volt egyszer két balerina (Dombrovszky Linda)
16.30–18.00 a gép (Erkel Bálint), Nem történt semmi (Csoma Sándor), Kikelet (Konkol Máté), Kötött pálya (Mayer Bernadett), 
Lokal europa (Nagy Kálmán), Kendeffy (Püsök Botond)
18.00–19.30 egy kupac kufli – Bumfordian humoros és kedves mese, amit elsősorban az ovisoknak ajánlunk.
19.30–21.00 tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje – Portrék sorozata kedvenc hazai kortárs írókkal

09.10. vasárnap
11.00–12.30 Let’s play (Pataki Szandra), Vándorkupa (Jakobetz Zoltán), egy kupac kufli - sose együnk gombát reggelire (Pálfi 
Szabolcs), Képzeletbeli barátok klubja (Szabó Saci), Hajótöröttek (Szeiler Péter), reszkető gerenda (Nagy Kálmán), blackoUt 
(Mészáros Bori, Rádóczy Zsuzsi), terka Nova (Asmon Stella), bence vagyok (Laskai Csaba)
12.30–14.00 bog (Porpáczy Zoltán), Unikum (Monory Csaba Bulcs), emlékezz rám (Aracsi Norbert), ébredés (Zángó Fruzsina),  
admiratio (Horváth Helga), Vidéki randevú (Dudás Balázs), Wireless (Pataki Szandra), dark Chamber (Bánovits Ottó), Noire (Odegnál 
Róbert), the Headless appearance (Máté Bori), Vulkánsziget (Lovrity Anna Katalin) 
14.00–15.30 egy kupac kufli Bumfordian humoros és kedves mese, amit elsősorban az ovisoknak ajánlunk.
15.30–17.00 tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje – Portrék sorozata kedvenc hazai kortárs írókkal

mozi a maiLLot-KastéLYbaN



a HYbridart kiállítása – szilágyi Lenke: Kifordított alföld |  maillot-kastély
Szilágyi Lenke a kortárs magyar fotográfia megkerülhetetlen alkotója. Pályakezdésétől, az 1980-as évektől a mai napig 
fáradhatatlanul alkot. Sajátos képi világot teremtett, új nézőpontból, új tónusokkal. Az őszi Kerekdomb Fesztiválra lá-
togatók egy különleges Szilágyi Lenke fotóválogatással ismerkedhetnek meg. A 2014-es Délibáb című Hajdu Szabolcs 
-film forgatásán készített werkfotók egyszerre tárják fel az Alföld természeti kincseit és a  hortobágyi rabszolgatelepen 
játszódó film készítésének rejtelmeit. A kiállítás szervezője a Hybridart Management.

Hatházi László kiállítása |  maillot-kastély
Hatházi László képzőművész legújabb festményein a múzeumi diorámákból  kiindulva a rekonstrukció, az 
imitáció és az illúzió kérdésével foglalkozik. A diorámák háttereit megfestő alakokat munka közben ábrázolja, 
egyszerre érdekli maga a festés gesztusa és a természet rekonstruálhatóságának kérdése. Hasonlóan a 
korábbi, kirakatokat megjelenítő nagyméretű vásznaihoz, ahol szintén egy üveg mögötti, megrendezett világ 
megörökítésével foglalkozott.  

a matyó Népművészeti egyesület kiállítása látható |  Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének Alkotóháza

Hello Wood építészmustra – KereKítés – alkotó: széchenyi istván egyetem
CsapatVezetŐK: Cseh András, Élő József, Tátrai Ádám | Csapat: Bálint Eszter, Csikár Ottó, Csuzi Barbara, Farkas Fanni, Kulicskó 
Edina, Lazur Eszter, Pati Barbara, Truhlig Noémi | A győri egyetemisták a tállyai Maillot-kastély parkja és az iskolaudvar elválasztásá-
ra szolgáló rozzant és rossz emlékű drótkerítés helyett terveztek mobil, játszóeszközként is használható kerítést. A flexibilis szerke-
zet egyben „területfoglalás is”, amely játékos vonalvezetésével csippent némi teret az amúgy is beszorított udvaron játszó iskolások 
számára. A kígyózó kerekekkel ellátott elemekből épülő kerítés lélegző udvart teremt, amely oldja az iskolai rendszer, valamint a 
határterület (kastély/iskola) merev vonalát. | HeLYszíN: Az iskola és a Maillot-kastély

Hello Wood építészmustra – tÁLLYoLÓ – alkotó: szent istván egyetem tájépítészeti és településtervezési Kar
CsapetVezetŐK: Valkai Csaba, Zelenák Fruzsina | Csapat: Csóka Eszter, Gyimesi Levente Zsombor, Horváth Fruzsina, Horváth 
Máté, Kertes Tamás, Lakatos Luca, Lakner Lóránd László, Livják Ábel, Madácsi Flóra, Pap Noémi
Tállya Európa mértani közepe. Erre figyelmeztet a Szent István Egyetem kilátó-emlékműve is. A Tállyán keresztül vezető régi út és a 
nemrégen épült elkerülő út furcsa találkozásába helyezett szerkezet minden elemében „iránytű”, iránymutató objekt. Ha beleülünk a 
TÁLLYOLÓ-ba, akkor megmutatja (illetve finom szöveges berakással olvashatóvá teszi), hogy merre vannak még azok a települések, 
amelyek az Európa mértani közepe címre pályáznak. Pozíciójából adódóan újra beköti a falut az útba, megszüntetve a zsákfalu vesz-
tes helyzetét, azt az oximoront, hogy Európa közepe egy zsákfalu! HeLYszíN: Elkerülő út

oroszlános bbQ Udvar és borterasz
Tállya a tradicionális, amerikai típusú BBQ új központja, ősszel itt rendezik meg az első nemzetközi BBQ-versenyt Magyarországon. 
Az Oroszlános udvarban a Nyárspolgár BBQ, Magyarország legtapasztaltabb versenycsapata készít valódi barbecue-szmókerben, ala-
csony hőmérsékleten sütött húsokat a fesztivál idején. Az Oroszlános udvara emellett csupa szerethető hangulattal és élménnyel és 
persze éjszakába nyúló borozgatásokkal várja a betérőket a műemléki teraszon, a lampionok, hencsergők, halk jazzszólamok, kockás 
abroszok és hűs borok birodalmában. | maximum nézőszám: 90 fő.

oroszLÁNos borHoteL

09.08. péntek
17.30–18.30
beszélgetés Cserna-szabó andrással

19.00–20.30
szűcsinger – Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián 
zenés műsora

20.30–22.00
soulfool band

22.30–00.00
grunting pigs – pribojszki duó

09.09. szombat
11.00–12.00
bor és irodalom: Lackfi János

13.30–14.30
bor és irodalom: Lackfi János, Kárász Eszter

15.30–16.30
bor és irodalom: Nyáry Luca Slam Poetry

09.08. péntek
15.00–18.00 | a matyó Népművészeti egyesület kiállításának megnyitója és konferencia
A kiállítást megnyitja Viszóczky Ilona etnográfus.      
KoNfereNCia: 
1. A matyó néphagyományról előadást tart Viszóczky Ilona etnográfus
2. A Hadas városrész bemutatása. Előadó: Kiss Zoltánné Pető Anna népi iparművész 
3. A hungarikummá válás története. Előadó: Berecz Lászlóné egyesületi elnök.
4. Matyó viselet és hímzés bemutatása: Előadók: a hímző asszonyok. 

18.00–20.00 | mesterségbemutató
Porcelánkészítés: Szabó János porcelánkészítő | Fafaragás: Csépányi Viktor fafaragó | Játszóház: Klain Bertalanné, kreatív műhely

09.09. szombat
10.00–14.00 | Népi Játszótér az udvaron   

14.00–17.00 | mesterségbemutató 
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés: Sallainé Ádám Erzsébet népi iparművész hímző | Gyöngyfűzés: Veres Tamásné gyöngyfűző
Babakészítés: Papp Sándorné babakészítő | Játszóház: Sisler Sándorné fonatok készítése

17.00–20.00 | mesterségbemutató és játszóház 
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés: Lénártné Szemán Gizella hímző | Szakajtókészítés csuhéból: Nagy Etelka szálasanyagfonó
Fafaragás: Paszternák András fafaragó, népi iparművész | Játszóház: Fekete Jolán gyékényfonó népi iparművész

09.10. vasárnap
10.00–13.00 | mesterségbemutató és játszóház 
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés: Fofrovics Istvánné hímző népi, iparművész | Fazekasbemutató: Gergye Zoltán fazekas 
Kovácsolás: Nics László fazekasmester népi iparművész | Játszóház: Dériné Érsek Ágnes, babakészítés

13.00–16.00 | mesterségbemutató és játszóház 
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés Müller Zoltánné hímző | Kőfaragás: Kolyankovszky István kőfaragó | Ostorfonás: Balogh József 
ostorfonó | Játszóház Tőzsér Anna tűzzománckészítő      

09.09. szombat (folytatás)
17.30–19.00
papaver Cousins
Nagy Barnabás és Szendrey-Nagy Olivér

20.00–21.30
szeder

22.30–00.00
belmondo akusztik
előadók: Czutor Zoltán, Szabó László, Paczári Viktor, 
Szumper Ádám Ákos

09.10. vasárnap
12.30–13.30
budapesti portrék – a pesti nő és a budapest 
Katalógus bemutatója 
VeNdég: Izsó Zita, Bach Máté és Szöllősi Mátyás

15.00–16.30
sirokai mátyás zenés felolvasása

aLKotÓHÁz
Hegyaljai mesterek Népművészeti egyesülete

KiÁLLítÁsoK

6

09.08. péntek
20.00–22.10 | Újszínház: meztelen éj... mozart!
A Pozsgai Zsolt jegyezte darabban a két nagy játékos, a Nő és a Férfi. Constanze (Kökényessy Ági) és Mozart 
(Almási Sándor), a boldog bolondok, egy fullasztó éjszakán végzetes játékot játszanak.
szerepLŐK: Constanze – Kökényessy Ági | Mozart – Almási Sándor | aLKotÓK: írÓ: Pozsgai Zsolt
reNdezŐ: Gaál Ildikó | sÚgÓ: Túri Mária | ügYeLŐ: Báhner Péter reNdezŐ mUNKatÁrsa: Ullmann Krisztina

09.09. szombat
14.00–15.30 | momentán társulat: rögvest
Interaktív impró-show – szórakoztató előadás a közönség ötletei alapján
szerepLŐK: Harsányi Bence, Montvai Sára, Penke Bence, Várady Zsuzsi (és egy zenész kolléga) 

20.30–21.40 | rs9 színház és a Neptun brigád: de mi Lett a NŐVeL? 
„A szerelem a fontos, meg egy nagybőgőtok, ahová akár meztelenül el is lehet bújni.” Jelige: Anton rejtélyes Csehov 
írta: Kiss Csaba | reNdezŐ: Koleszár Bazil Péter | szerepLŐK: Aljosa: Vass György, Jura: Ficzere Béla , Gyabkin: 
Baksa Imre

09.10. vasárnap
15.30–17.00 | manna produkció–bethlen téri színház: Nőkből is megárt...
A Nőkből is megárt… előadásban az anya szemszögéből ismerünk meg egy családi történetet, aki egyszer csak 
arra ébred, hogy a társadalom szemében megöregedett, de belül egyáltalán nem így érzi. szerepLŐK: Anya: Tordai 
Teri, Lány: (Nóra), Edina, Pszichológusnő: Horváth Lili | KözreműKödiK feLVéteLrŐL: Almási Sándor | JeLmez: 
Horváth Kata | díszLet: Fekete Györgyi | soUNd desigN: Igaz Balázs | assziszteNs: Fazekas Anna | prodUK-
CiÓs meNedzser: Erdélyi Adrienn | prodUKCiÓs VezetŐ: Gáspár Anna | meNtor reNdezŐ: Mészáros Márta | 
reNdezŐ: Cseh Judit

szíNHÁz–Közösségi HÁz
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oroszLÁNos borHoteL
(különprogramok)

zsadányi pincészet
 tállya, Lavotta u. 10. | A pincészet feltárja és megmutat-

ja azokat a titkokat, amelyek Tokaj-Hegyalján a tállyai 
dűlőkben rejlenek, azokat a jellegzetességeket, amelyeket a 
vulkáni kőzetek, ásványok hoznak létre a karakteres, ma-
gas koncentrációjú és minerális furmintokban, nőiesen 
lágy hárslevelűkben és nem utolsósorban a kiváló minő-
ségű aszúkban. Az évszázadok alatt kialakult hagyomá-
nyokat tiszteletben tartva, de a 21. Század ízlésének megfe-
lelően olyan magas minőségű tokaji borokat kívánunk 
megalkotni, melyek önálló karakterrel rendelkeznek, és 
jellegzetesen csak a tállyai dűlőkben születhetnek. Hi-
szünk abban, hogy az egykor királyok által szeretett és ked-
velt bor mára minden ember szerelmévé válhat, és bízunk 
benne, hogy egyre többször kerül az önök asztalára is!
programok: Borkóstolás, beszélgetés a teraszona nyitva-
tartási idő alatt.
NYitVatartÁs:
péN.: 15.00–22.00 | szo.: 10.00–22.00 | Vas.: 10.00–12.00 
bagolyvár pince

 tállya, rózsa u. 3. | Családi pincészetünk egy saját tulaj-
donunkban lévő több mint 60 éve országos műemlékvéde-
lem alatt álló épületben működik. Megtalálható valameny-
nyi tokaji szőlőfajtából tradicionális módon készített 
borfajta.
programok: péntek: BOR & NYÁRIKORCSOLYA az árnyas 
vadgesztenyefa alatt. szombat: A borkostolás mellett bete-
kintés a Ba- golyvár népének tűzhely körüli sürgés-forgá-
sába. 10:00-18:00: „Tállya megőrzött kincsei” – fotókiállítás 
műemlékekről. 15 és 17 óra között: „A múlt hogyan őrizhet 
jövőt?” (beszélgetés). Vasárnap: Borkóstoló
NYitVatartÁs:
péN.: 14.00–24.00 | szo.: 10.00–02.00 | Vas.: 09.00–15.00
Kaláka pince

 tállya, rákóczi u. 79. | Teljes egészében természetes 
borokat készítő, a szó tiszta értelmében kézművességre 
törekvő pince vagyunk. Jelenleg 3,3 hektáron művelünk 
szőlőt, 2,6 hektárt idén telepítünk... – a tervezett teljes 
birtokméret 6 hektár. A Kaláka-borok stílusának közép-
pontjban az elegancia keresése áll. 
programok: Borkóstolás
NYitVatartÁs:
péN.: 17.00–21.00 | szo.: 14.00–21.00

Kiss györgy Családi pincészete
 tállya, Honvéd út 6. | Pince bemutatása borkóstolással

NYitVatartÁs:
péN.: 16.00–20.00 | szo.: 12.00–20.00 | Vas.: 10.00–14.00
budányi pincészet

 tállya, Jókai út 19. | Családi pincészetünk vendéglá-
tással, borkóstolásokkal és a tokaji borok forgalmazásá-
val foglalkozik. Szőlőterületeink Tállyán, Mádon és Sze-
rencsen találhatóak meg. Munkánkban arra törekszünk, 
hogy egyre kiválóbb borok szülessenek a kezeink alatt, 
melyek tovább öregbíthetik Tokaj-Hegyalja hírnevét.
programok: Folyamatos borkóstolások, étkezési lehetősé-
gek: paraszttál, vadpörkölt savanyúsággal és házi ke-
nyérrel
NYitVatartÁs:
péN.: 14.00–22.00 | szo.: 10.00–22.00 | Vas.: 10.00–15.00
szűcs pince

 bocskai utca 18/1 | A pincészet tulajdonosai Szűcs 
Alexandra és Szűcs Ferenc, akik Tállyán 5,5 hektár sző-
lőterületen gazdálkodnak. A szőlők a történelmi, első 
osztályú Somszög és Bohomály dűlőkben terülnek el, 
kiváló vulkanikus talajon, amely igen minerális és vas-
tag borokat ad. A pincészet arra törekszik, hogy a boro-
kon keresztül bemutassa a tállyai dűlők egyediségét és 
nagyszerűségét. A Szűcs Pincészet tulajdonosai a Tály-
lyaWines közösség tagjai, melyben négy másik társuk-
kal együtt, közösen előállított boraikkal a tállyai borok 
megismertetésén tevékenykednek. 
NYitVatartÁs:
péN.: 17.00–02.00 | szo.: 14.00–02.00 | Vas.: 10.00–14.00
merum

 tállya, rózsa utca 34. | A pincészet alapítása: 2015, 2 
hektár, Sárospatak, Hosszú-hegy (Darnó), andezittörme-
lékes nyiroktalaj, dél-, dél-nyugati fekvés, 50-60 hektoli-
ter száraz, félszáraz, késői szüretelésű furmint évente, 
részben fahordós erjesztés, érlelés.
NYitVatartÁs: 
péN.: 17.00–23.00 | szo.: 12.00–23.00 | Vas.: 10.00–20.00

Finomat enni, jókat inni, sokat nevetni – ez az Oroszlános hitvallása. A borhotel és a hozzá tartozó étterem 
a 400 éves, egykori Szirmay-kúriában került kialakításra. Nemcsak otthonos szálláshely és magas minő-
séget képviselő gasztronómiai helyszín, de közösségi központként is működik. Szívügyük a szezonalitás, 
az egyszerű és természetes dolgok iránti tisztelet, a magas minőség és a helyi alapanyagok használata. Az 
étterem a fesztiválra komponált étlappal és gazdag hegyaljai borkínálattal készül a kulináris élvezetekre 
vágyók számára. Különleges ajánlatuk a Szirmay gróf szüreti étkeit felvonultató menüsor izgalmas bor-
étel párosításokkal. 09.09. 15.00–18.00 Bevezetés a versenybarbeque világába – bemutatkozik a Tállya BBQ

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. 
A túrák mindennap egy alkalommal, 17.30-kor indulnak, találkozás 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 minden túra esetén. A dűlőtúrák ára tartalmazza a túravezetés és a borkóstolás árát.

Kalina Kádárműhely, betekintés és workshop (24  tállya, bercsényi u. 20.) 
Pénteken 08.00–17.00 között, szombaton 10.00–15.00 Harmadik generációs kádárcsalád él és dolgozik Tokal-Hegyalján, azon 
belül Tállyán, a Kalina Kádárműhelyben. 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.

piNCemUstra
pincemustra a tállyai történelmi borút egyesület tagjainak pincéiben 
a hagyományos borkészítési eljárás iránt érdeklődők számára a borút egyesület egész nap látogatható 
borkóstolókat kínál a megjelölt pincészeteknél. a nyitott pincék borkóstolási lehetőséggel és házias éte-
lekkel várják a betérőket. a felsorolt pincékben a borokat a borútlevél megváltása után lehet megkóstolni. a 
borútlevél ára: 1500 ft, mellyel a pincemustrán részt vevő tállyai helyszíneken egy bort vagy pálinkát  
(szóráth Kisüsti pálinka) kóstolhat meg a fesztivál ideje alatt. borútlevél elővételben az interneten, a hely-
színen az információs pontokon vásárolható a fesztiválbérlet mellé.

dudovics pincészet
 tállya, rózsa u. 6. |  A többtagú családi pinceegyüttes a 

XVII.–XVIII.: században épült, és mintegy hatszáz hl bor ha-
gyományos, tölgyfahordós érlelésére alkalmas. Az érlelés 
ideális körülményeit a vastag riolittufa falak, az évszáza-
dos 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:
péN.: 16.00–20.00 | szo.: 10.00–20.00 | Vas.: 10.00–14.00
szóráth Kisüsti pálinka

 tállya, rákóczi f. u. 33. | A SZÓRÁTH KISÜSTI PÁLIN-
KA hagyományos, kétszeres lepárlással készül a több évti-
zedes családi vállalkozás pálinkafőzdéiben, Tokaj-Hegy- 
alján és a Gönczi Barack termőhelyén. Szőlő- és törkölypá-
linkáikat 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 verse-
nyeken az elmúlt években több „országgyőztes” (kategó-
ria-championok) minősítést is elnyertek, a Nemzeti Pálin-
kakiválóságok válogatásába is bekerültek.
program: Bemutató beszélgetések a nyitvatartás ideje alatt, 
folyamatosan a vendégek rendelkezésére állunk: a hagyo-
mányos magyar, kétszeres lepárlású kisüstipálinka-főzés-
ről, a kisüsti pálinkákról, igény szerint a termékpalettánk-
ról a pálinkákból választhatnak, és annak szakértő 
bemutatása (az aktuális termékárlista szerint a pálinkák 
ára, a bemutatásért külön díjat nem számítunk fel) - ter-
mékbemutató anyagot mellékeltünk tájékoztatásképpen.
NYitVatartÁs: szo.: 17:00–01:00
Homoky pincészet

 tállya, rákóczi út 49. | Családunk 1886 óta foglalkozik 
szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Szőlőterületeink 
Tállyán, illetve egy mádi dűlőben találhatóak. A teljes ter-
mőterület 10 hektár. Készítünk száraz és különböző mara-
dékcukor-tartalmú borokat, dűlőszelekciókat, illetve szá-
raz/édes szamorodnit, aszút, eszenciát. 
tr művek
Homoky pincészet | Magterületünk a történelmi Palota 
dűlő, melynek 30 éven felüli tőkéit fordítjuk ismét termőre 
ezen az egyedi adottságú vulkanikus kúpon. Stílusban a 
Hegyalját az utóbbi 15 évben megújító úttörő borászok nagy 
száraz fehérborait követjük; de ezt a törekvést kiegészíti a 
merészség a könnyedebb borok kikísérletezése iránt.
NYitVatartÁs:
péN.: 16.00–22.00 | szo.: 12.00–22.00 | Vas.: 10.00–14.00
szalóczi pincészet

 tállya, rákóczi út 51. | Pincészetünk egy családi vállal-
kozás. 1990 -től foglalkozunk  borkészítéssel. Jelenleg 13 ha 
szőlőterületet művelünk, amely 9 dűlőben helyezkedik el. 
Hitvallásunk a folyamatos fejlődés megtartása. Boraink új 
tölgyfahordókban erjednek, vagy reduktívan . Kínálatunk-
ban a dűlőszelektált bortól a kései szüretelésűn át az aszúig 
minden megtalálható.
program: Szombaton 13 órától óránként tartunk kósto-

lást,ami tartalmazza a 2015-ös és 2016-os Patócs Furmint 
összehasonlítását, illetve  egy kései szüretelésű kövérszőlő 
kóstolását. Egyszerre maximum 20 fő kóstoltatása lehetsé-
ges.Ára: 1000Ft/fő
NYitVatartÁs:
péN.: 17.00–22.00 | szo.: 12.00–02.00 | Vas.: 10.00–13.00
Hollókői mihály pincészete

 tállya, Csokonai tér 2. | Hollókői Mihály családi gazda-
ságában 10 hektáron termel szőlőt, abból készült borait sa-
ját üzemében palackozza. Több száz éves pincéjében tart 
borkóstolót, a mellette kialakított borozójában igény szerint 
készételeket is felszolgálnak. 
programok: Nyitvatartási idő alatt borkóstolási lehetőség 
és a pince bemutatása
NYitVatartÁs:
péN.: 12.00–20.00 | szo.: 10.00–20.00 | Vas.: 10.00–16.00
pintes Vendégház

 tállya, Nyerges út 1. 
Pince bemutatása borkóstolással
NYitVatartÁs:
péN.: 16.00–22.00 | szo.: 12.00–22.00 | Vas.: 12.00–16.00
európa Centruma pinceborozó

 tállya, palota út 16. | Az Európa Centruma Pinceborozó 
Tállyán zöldövezetben, a Palota úton található. A pincebo-
rozóban 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 lehető-
séget. Nyáron az üdülő vendégek fürödhetnek a parkban 
lévő fedett úszómedencében.
program: Az Európa Centruma Pinceborozó és Vendégház 
létesítményeinek bemutatása. A vendégházban lévő fal-
festmények megtekintése. Helyszíni kiállítás és konzultá-
ció keretében 09.09-én, szombaton 10:00-16:00 óra között  
„Gyógyfüvek és gyógyteák az egészség védelmében” cím-
mel előadást tart Leskó István őstermelő.
NYitVatartÁs:
péN.: 10.00–20.00 | szo.: 10.00–22.00 | Vas.: 09.00–16.00
Hollókői József pincészete

 tállya, palota út 29. | Családi pincészetünk közel 5 hek-
táros szőlőterületen gazdálkodik, melyen kizárólag ősho-
nos fajtákat termesztünk (furmint, hárslevelű, sárgamus-
kotály). A kínálatunkban megtalálható Tokaj-hegyalja 
minden bora, az alap száraz furminttól a tokaji eszenciáig. 
Vendégeink 13-féle borral és Tokaj-Hegyalja történetével, 
valamint hagyományaival is megismerkedhetnek, ha ellá-
togatnak hozzánk. A pincészethez tartozik egy több mint 
200 éves jellegzetes tokaj-hegyaljai pince, amelynek három 
ága van, és így 62 méter hosszú, valamint egy 45 férőhelyes 
borozó, ahol borkorcsolyákkal, tájjellegű ételekkel és ha-
gyományos eljárással készített borokkal várjuk a kedves 
vendégeket.
programok: A pincészet bemutatása, 2-féle bor kóstolása. 
NYitVatartÁs:
péN.: 17.00–20.00 | szo.: 10.00–20.00 | Vas.: 10.00–14.00



08.00–17.00
Kalina Kádárműhely, betekintés és workshop
Tállya, Bercsényi u. 20.

15.00–18.00
a matyó Népművészeti egyesület kiállításának 
megnyitója és konferencia  
a KiÁLLítÁst megNYitJa: Viszóczky Ilona etnográfus,
eLŐadÁsoK: A matyó néphagyományról | A mezőkövesdi 
Havas városrész bemutatása | A hungarikummá válás 
története | Matyó viselet és hímzés bemutatása

 Hegyaljai Alkotóház

16.30–18.00
egy kupac kufli

 Maillot-kastély

17.00–17.30
ringató-foglalkozás gyermekeknek

 Maillot-kastély

17.00–19.00
Hosszúlépés, kreatív kirándulás
Tállya, a Művészetek Múzsája

 Oroszlános Borhotel

17.00–21.00
gyermekfelügyelet kreatív foglalkozásokkal

 Maillot-kastély

17.30–18.30
bor és irodalom
Beszélgetés Cserna-Szabó Andrással

 Oroszlános Borhotel

18.00–18.45
bíró eszter: Állati zenés abC

 Maillot-kastély

18.00–19.30
a malter filmfesztivál rövidfilmjei
Hurut (Helstáb Martin), Welcome (Dudás Balázs), Las meninas 
(Béres Dániel), graffiti (Barcsai Bálint), sötét kamra (Pálfi 
Detti), Családi ebéd (Bakony Alexa)

18.00–20.00
mesterségbemutató, játszóház
bemUtatÁsra KerüL: porcelánkészítés, fafaragás, 
játszóház a kreatív műhelyben mestereK: Szabó János (por-
celánkészítő), Csépányi Viktor (fafaragó), Klain Bertalanné 
(játszóház és kreatív műhely)

 Hegyaljai Alkotóház

09.30–12.30
Kerekdomb félmaraton felnőttek számára (21,5km) 

 Tállya, Rákóczi-kúria

10.00–10.15
Ludas matyi futam gyermekek számára (1 km)

 Tállya, Rákóczi-kúria

10.00–10.30
ringató-foglalkozás gyermekeknek

 Maillot-kastély

10.00–14.00
Népi játszótér

 Hegyaljai Alkotóház

10.00-15.00
Kalina Kádárműhely, betekintés és workshop
Tállya, Bercsényi u. 20.

10.00–16.00
gyógyfüvek és gyógyteák az egészség védelmében
eLŐadÓ: Leskó István őstermelő

 Európa Centruma Pinceborozó

10.00–21.00
gyermekfelügyelet kreatív foglalkozásokkal

 Maillot-kastély

10.30–11.00
Ludas matyi eredményhirdetés

 Maillot-kastély

10.30–12.00
mád–tállya futás
iNdULÁs: Első Mádi Borház, 3909 Mád, Hunyadi u. 2.
érKezés: Tállya, Rákóczi-kúria

 Tállya, Rákóczi-kúria

11.00–12.00
bor és irodalom: Lackfi János

 Oroszlános Borhotel

11.30–12.00
ringató-foglalkozás gyermekeknek

 Maillot-kastély

12.00–14.00
a malter filmfesztivál rövidfilmjei
maillot-mozi: a malter filmfesztivál rövidfilmjei
Árnyék (Erdélyi Judit), sika (Regős Ábel), push (Szakály 
Réka Anna), Vizsgálat (Fekete Tamás), a kollódium hangjai 
(Varga Tamás), anna (Szikora Babett), Lapse (Bilibók Botond), 
Nuts (Pucz Dani), semmi komoly (Dudás Balázs), itt és most 
(Mitnyan Zoltán), Csak legyél ott (Nagy Ulla), szokj hozzá 
(Fehér Gáspár)

 Maillot-kastély

12.30–13.30
Czutorborsók-koncert

 Maillot-kastély

19.00–20.00
szűcsinger 
Szálinger Balázs és Szűcs Krisztián zenés műsora

 Oroszlános Borhotel

19.00–20.00
amadinda

 Római katolikus templom

19.00–20.30
marY popKids 

 Vincellér Ház Nagyszínpad

19.30–21.00
a malter filmfesztivál rövidfilmjei
phototaxis (Karkecz Gergő), escape (Módy Luca), the Copyist 
(Kőszegi Tamás), Cosmic Jacuzzi (Takács Anikó), fagyott 
május (Lichter Péter)

 Maillot-kastély

20.00–22.10
Újszínház:meztelen éj... mozart! 

 Közösségi Ház

20.30–22.00
soulfool band

 Oroszlános Borhotel

21.00–22.30
tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje

 Maillot-kastély

21.30–22.45
HoNeYbeast

 Vincellér Ház Nagyszínpad

22.30–00.00
bor és blues: grunting pigs
eLŐadÓK: Pribojszki Mátyás és Szász Ferenc

 Oroszlános Borhotel 

00.00–01.30
raNdom trip
Tóth Vera – ének, Barabás Lőrinc – trombita, 
Herby Shaw (Soul Surge) – ének, rap, Delov Jávor – dob, 
DJ QCee – scratch, beatbox

 Vincellér Ház Nagyszínpad

13.00–13.30
a mád–tállya futás – eredményhirdetés

 Tállya, Rákóczi-kúria

13.00–13.30
Kerekdomb félmaraton – eredményhirdetés

 Tállya, Rákóczi-kúria

13.30–14.30
bor és irodalom: Lackfi János, Kárász Eszter

 Oroszlános Borhotel

13.30–16.00
települések csapatversenye

 Tállya, Rákóczi-kúria 

14.00–15.30
momentán: rögvest

 Közösségi Ház

14.00–15.30
tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje

 Maillot-kastély

14.00–17.00
mesterségbemutató és játszóház
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés, gyöngyfűzés, babaké-
szítés, játszóház a kreatív műhelyben. mestereK: Sallainé 
Ádám Erzsébet (hímző népi iparművész), Veres Tamásné 
(gyöngyfűző), Papp Sándorné (játékkészítő), Sisler Sándorné 
(játszóház és kreatív műhely)

 Hegyaljai Alkotóház

14.30–15.30
szirtes Quintet: silentio
eLŐadÓ: Szirtes Edina Mókus
zeNésztÁrsai: Csonka Gábor – hegedűművész | 
Haraszti Krisztina – brácsaművész | Hegyaljai-Boros Zoltán 
– brácsaművész | Kertész Endre – gordonkaművész

 Római katolikus templom

15.00–16.00
eszter-lánc mesezenekar

 Maillot-kastély

15.00–17.00
beszélgetés: a múlt hogyan őrizhet jövőt?

 Bagolyvár Pince

15.00–18.00
bevezetés a versenybarbeque világába – 
bemutatkozik a tállya bbQ

 Oroszlános Borhotel

15.30–16.30
a malter filmfesztivál rövidfilmjei
#HeLp (Engelmann Péter), a birodalom utolsó napja (Halász 
Júlia, Rubi Anna), Volt egyszer két balerina (Dombrovszky 
Linda)

 Maillot-kastély

15.30–16.30
bor és irodalom: Nyáry Luca Slam Poetry

 Oroszlános Borhotel

09.08. péNteK

09.09. szombat

Napi boNtÁs

Napi boNtÁs
Hosszúlépés-séta – tállya, a művészetek múzsája
a Hosszúlépés-séták időpontja: péntek: 17.00–19.00 | szombat: 16.00–18.00 | Vasárnap: 11.00–13.00
iNdULÁs:   Oroszlános Borhotel
Tállya mágikus erejével irodalmi életünk legnagyobb alakjaira gyakorolt ihlető hatást. Az itt született írók, művek és hőseik progra-
munk főszereplői, akik segítségével történelmi korszakokat átívelő időutazásban lesz részünk. Elmerülünk kiemelkedő íróink vilá-
gában, belesünk sorsuk rejtelmeibe. Felfedjük, melyik házban írta Mikszáth Kálmán a Különös Házasság című regényét, közelebbről 
megismerkedünk Weöres Sándor képzeletbeli költőnőjével, a tállyai születésű Psychével, ahogy a legendákkal övezett magyar tura-
nizmus egyik vezéralakjának, Zempléni Árpádnak itt töltött gyermekéveivel is. A Hosszúlépés sétáján magunk is részesei lehetünk a 
festői tokaji város egyedülálló hangulatának, amely sok jól ismert alkotásban köszön vissza ránk.

sétÁK



16.00–17.30
HerCzKU Ági és a baNda 

 Vincellér Ház Nagyszínpad

16.00–18.00
Hosszúlépés, kreatív kirándulás
Tállya, a Művészetek Múzsája

 Oroszlános Borhotel

16.30–18.00
a malter filmfesztivál rövidfilmjei
a gép (Erkel Bálint), Nem történt semmi (Csoma Sándor), 
Kikelet (Konkol Máté), Kötött pálya (Mayer Bernadett), Lokal 
europa (Nagy Kálmán), Kendeffy (Püsök Botond)

 Maillot-kastély

17.00–17.30
ringató-foglalkozás gyermekeknek

 Maillot-kastély

17.00–18.00
szent efrém férfikar 

 Római katolikus templom

17.00–20.00
mesterségbemutató és Játszóház
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés, szakajtókészítés, fafara-
gás, gyékényfonó-játszóház mestereK:  Lénártné Szemán 
Gizella (hímző), Nagy Etelka (szálasanyagfonó), Paszternák 
András (fafaragó, népi iparművész), Fekete Jolán (gyékényfo-
nó, népi iparművész)

 Hegyaljai Alkotóház

17.30–19.00
papaver Cousins

 Oroszlános Borhotel

18.00–19.30
egy kupac kufli

 Maillot-kastély

10.00–13.00
mesterségbemutató és játszóház.
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés, fazekasság, 
kovácsolás, babakészítés. mestereK: Fofrovics 
Istvánné (hímző, népi iparművész), Gergye Zoltán 
(fazekas), Nics László (kovács, népi iparművész), 
Dériné Érsek Ágnes (játszóházvezető)

 Hegyaljai Alkotóház

10.00–17.00
gyermekfelügyelet kreatív foglalkozásokkal

 Maillot-kastély

11.00–11.30
ringató-foglalkozás gyermekeknek

 Maillot-kastély

11.00–12.30
a malter filmfesztivál rövidfilmjei
Let’s play (Pataki Szandra), Vándorkupa (Jakobetz 
Zoltán), egy kupac kufli – sose együnk gombát 
reggelire (Pálfi Szabolcs), Képzeletbeli barátok klubja 
(Szabó Saci), Hajótöröttek (Szeiler Péter), reszkető 
gerenda (Nagy Kálmán), blackoUt (Mészáros Bori, 
Rádóczy Zsuzsi), terka Nova (Asmon Stella), bence 
vagyok (Laskai Csaba)

 Maillot-Kastély

11.00–13.00
Hosszúlépés, kreatív kirándulás
Tállya, a Művészetek Múzsája

 Oroszlános Borhotel

11.45–12.15
ringató-foglalkozás gyermekeknek

 Maillot-kastély

12.30–13.30
bor és irodalom: Budapesti portrék – A pesti nő és a 
Budapest Katalógus bemutatója
VeNdég: Izsó Zita, Bach Máté és Szöllősi Mátyás

 Oroszlános Borhotel

12.30–14.00
a malter filmfesztivál rövidfilmjei
bog (Porpáczy Zoltán), Unikum (Monory Csaba 
Bulcs), emlékezz rám (Aracsi Norbert), ébredés 
(Zángó Fruzsina), admiratio (Horváth Helga), Vidéki 
randevú (Dudás Balázs), Wireless (Pataki Szandra), 
dark Chamber (Bánovits Ottó), Noire (Odegnál Ró-
bert), the Headless appearance (Máté Bori), 
Vulkánsziget (Lovrity Anna Katalin)

 Maillot-kastély

13.00–14.00
musica florens
KözreműKödNeK: Tarnai Katalin – mezzoszoprán |  
Sándor László - barokk hegedű | Bánfi Balázs - barokk 
brácsa, blockflöték | Szilágyi Ágota - cselló |
Konta Noémi - orgona

 Római katolikus templom

18.30–20.00
zUboLY

 Vincellér Ház Nagyszínpad

19.00–20.00
madarász iván (zongora), Kővári eszter sára 
(szoprán ének), matuz gergely (fuvola)
műsor: Missa brevis (ének, zongora) | Hommáge à XIX. 
század (zongoradarab) | Benedictus (ének, fuvola, zongora) | 
Für ZoGy (fuvola) | Lót imája (zongora, fuvola) | Messa in fram-
menti (ének, zongora, fuvola) | Amit Hamlet nem mondott el 
Opheliának (fuvola)
   Római katolikus templom

19.30–21.00
tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje

 Maillot-kastély

20.00–21.30
szeder 

 Oroszlános Borhotel

20.30–21.40
rs9 színház: de mi lett a nővel?
írta: Kiss Csaba | JeLige: Anton rejtélyes Csehov
szerepLŐK: Aljosa: Vass György | Jura: Ficzere Béla | 
Gyabkin: Baksa Imre | reNdezŐ: Koleszár Bazil Péter

 Közösségi Ház

21.00–22.30
bohemian betyars

 Vincellér Ház Nagyszínpad

22.30–00.00
belmondo akusztik

 Oroszlános Borhotel

23.30–01.00
irie maffia

 Vincellér Ház Nagyszínpad

13.00–16.00
mesterségbemutató és játszóház.
bemUtatÁsra KerüL: Úri hímzés, kőfaragás, 
ostorfonás, tűzzománckészítés 
mestereK: Müller Zoltánné (hímző), Kolyankovszky 
István (kőfaragó), Balogh József (ostorfonó), Tőzsér 
Anna (fémműves)

 Hegyaljai Alkotóház

13.30–15.00
Holló együttes

 Maillot-kastély

14.00–15.00
zűrös baNda

 Vincellér Ház Nagyszínpad

14.00–15.30
egy kupac kufli

 Maillot-kastély

15.00–16.00
borsodi Nyugdíjasok koncertjei
Sivák Barnabás Népdalkör – Abaújszántó
Csobaj Népdalkör – Csobaj
Nyárutó Nyugdíjas Klub Nefelejcs Népdalköre – 
Szerencs
Kék Búzavirág Népdalkör – Prügy
Taktaszadai Pávakör – Taktaszada
Népdalkör – Vizsoly

 Római katolikus templom

15.00–16.30
bor és irodalom: Sirokai Mátyás zenés felolvasása 

 Oroszlános Borhotel

15.30–17.00
manna produkció–bethlen téri színház: Nőkből is 
megárt...

 Közösségi Ház

15.30–17.00
tíz erŐs törtéNet – az aegon művészeti díj filmje

 Maillot-kastély

16.30–18.00
a KUtYa VaCsorÁJa

 Vincellér Ház Nagyszínpad

19.00–20.30
30Y KoNCert

 Vincellér Ház Nagyszínpad

09.09. szombat (folytatás) 09.10. VasÁrNap

Napi boNtÁs
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trapbus – szabadulj ki bélából, a világ első szabadulóbuszából
HeLYszíN: A Maillot-kastély kertje
Magyarországon nagy divatja van az ún. szabadulós játékoknak, melyek 
rendszerint tematikusan berendezett helyiségek, ahonnan – bizonyos 
szintidőn belül, különböző logikai, ügyességi feladatok megoldásával – 
kell kijutniuk a csapatoknak. A „szabadulás” egyrészt nagyon jó szórako-
zás, komoly csapatépítő hatása van, másrészt „karbantartja” a játékosok 
logikáját és ügyességét.
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