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BORSI RÁKÓCZI 
FESZTIVÁL

KASTÉLY A HATÁRON - LÁTOGASD MEG 
A FEJEDELEM SZÜLŐHELYÉT! 

2022. SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP
Öt percre a határtól

A belépés ingyenes

TOKAJI BORMUSTRA ÉS BORKOSTOLÓ 
VINUM REGNUM, REX VINORUM / BOROK KIRÁLYA – KIRÁLYOK BORA 

Külön belépővel a Tárogató pincében tokaji bormustrára és borkósto-
lásra várjuk vendégeinket.

Szeretnénk Önöket ezzel az élménnyel megajándékozni: hogy remek 
borokat kóstolhassanak e történelmi helyszínen a reneszánsz boros-
pincében. 

RÁKÓCZI GASZTRONÓMIA
A főzőverseny résztvevői egy korabeli porcióból 
dolgozhatnak, és mutathatják meg, hogy a ránk 
jellemző kreativitás hogyan tudja győzelemre 
vinni a történeti gasztroforradalmat.

A Borsi Rákóczi-kastély egy éve, 2021. június 19-én nyitotta 
meg kapuit. A megnyitón Áder János köztársasági elnök így 

fogalmazott: „közös felelősségünk, hogy a kastély betölthesse hiva-
tását, hogy olyan hely legyen, ahol összeér múlt és jelen”. 

Ha nyár, akkor fesztivál – ez a forma nagyon is a jelenhez tartozik. 
A fesztivál egy fiatalos műfaj, ahol sűrítetten tapasztalhatjuk meg 
kultúránk sokféle értékes részletét, rétegét. Sűrítetten élhetjük meg 
a közösséget is, hiszen a határ mindkét oldaláról várjuk a családokat, 
a fiatalokat, az idősebb korosztályt egyaránt. Ezzel a fiatalos műfajjal 
kapcsoljuk össze a jelent és a magyar múlt egy kivételes pillanatát. 

A Borsi Rákóczi-kastély: jelkép – a magyar, és kárpát-medencei kö-
zös múlt szerencsés pillanatainak jelképe, hiszen 1676. március 27-
én itt született II. Rákóczi Ferenc.

A Borsi Rákóczi-kastély kivételes hely, hiszen akit ma fejedelemként 
ismerünk, azt mondhatjuk, háromszor született meg: világra jött itt a 
kastélyban. Második születése az volt, amikor elvállalta, hogy a ma-
gyar szabadság ügyének vezére lesz. Harmadszorra pedig legendaként, 
emlékképként lépett elénk, és alakja körül létrejöttek a ma is élő törté-
netek, képzőművészeti-, és irodalmi alkotások, zeneművek – a most 
megszervezett előadások és koncertek is – és ennek lehetünk közösen 
részesei. Ez a fesztivál reményeink szerint erősíti az emlékezetet emel-

kedett és profán módon – akár a koncertek, vagy az 
emlékfák, vagy a mindennap látott utcanevek.

KASTÉLY A HATÁRON 
összeér múlt és jelen

BRIGADÉROS HOTEL
Szállodánkban II. Rákóczi Ferenc brigadérosairól elnevezett 13 superior 
szobánk egyikében, vagy a Rákóczi család 3 nevezetes nagyasszo-
nyáról elnevezett deluxe szobánk valamelyikében töltheti éjszakáját. 
Különleges ajánlatunk a ROMÁNC A KASTÉLYBAN. Kínálatunkban moz-
gáskorlátozott vendégeinkre is gondoltunk. A szálloda állatbarát, kis 
kedvenceit is magával hozhatja.

SZERETETTEL VÁRJUK!
mail: office@rakoczi.no • honlap: www.borsikastely.eu

www.facebook.com/rakoczikastely

* * *• •

NAGYASSZONYOK ÉTTERME
A Bodrog partján álló Rákóczi-kastélyban éttermünkben helyi zemplé-
ni, illetve hagyományos magyar ételekkel várjuk Önöket. Kérjük, a nagy 
érdeklődésre való tekintettel asztalfoglalási szándékukat a +421 948 
740 880 telefonszámon feltétlenül jelezzék!

TÁMOGATÓ: 
Bethlen Gábor Alap

RENDEZŐ: Borsi Rákóczi Kastélyközpont  
Borsi község önkormányzata • Magyarság Háza

Borsi Rákóczi-kastély

Hotel Brigadéros
* * *
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SÁROSPATAKI LOVASBANDÉRIUM
A bandérium a felvonulást követően a nap folyamán lovas karusz-
szelt mutat be, meg lehet ismerkedni a lovak és lovasok felszerelé-
seivel, a kuruc harcmodor eszközeivel. 

VIRTUS DUDAZENEKAR
A Virtus Dudazenekar a Kárpát-medencei pásztorzenei hagyomány 
megőrzésének, bemutatásának és továbbadásának szándékával 
alakult az ország különböző pontjain élő dudásokból. A pásztorság 
által a legutóbbi időkig fenntartott archaikus elemeket őrző kultúrát 
jelenítik viseletükben és szólaltatják meg zenéjükben. Műsorukban 
elhangzanak a keleti és nyugati palócság dudanótái, kuruc nóták, 
zoborvidéki és bakonyi dallamok.

ZURGÓ EGYÜTTES
Az 1993-ban alakult Zurgó 
Együttes a moldvai csángó 
magyarok zenéjének meg-
ismerését és bemutatását 
tűzte ki célul. Fő törekvé-
sünk azt volt, hogy a ha-
gyományos hangszereken 
megszólaltatott muzsika 
hiteles előadóivá válhas-
sunk, s a moldvai magyarság kultúrájának megismerése mellett a 
tudást tovább is adhassuk. 1996 óta működik saját, állandó tánchá-
zunk, jelenleg a MOM Kulturális Központban. A tánczene és a nép-
dalok mellett fontosnak tartjuk a mesék, eredetmondák, imádságok, 
szokások és hiedelmek bemutatását is, melyek szintén repertoárunk 
szerves részét képezik.

CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN ZENEKARA
Csörsz Rumen István zenész, zenetudós. 2001 óta az MTA Irodalom-
tudományi Intézetének XVIII. századi osztályán dolgozik; 2011 óta 
főmunkatárs. Kutatási területe: a régi magyar énekelt költészet,  
a XVIII–XIX. századi közköltészet variálódása, a közép-európai 
metrikai és dallamrendszerek. Számos könyv és cikk szerzője,  
illetve társszerzője. Zenekarával a XVIII. század világába kalauzolja 
el a közönséget.

RÁKÓCZI KORABELI 
VISELETEK 
A magyar módi sajátos 
azonosságtudatot fejezett 
ki a magyar nép zivataros 
századaiban. Viselője az 
azonosságát, eleganciáját, 
kultúrájának sajátos erős 
jegyeit erősítette a vise-
letével.

A  F E S Z T I V Á L  K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő I 

FÁBRY SÁNDORT nem szükséges e lapon 
bemutatnunk, hiszen egyedi humorával, ka-
rakterével sajátos helyet szerzett magának 
a magyar kultúra önreflexióra, nevetésre, 

jókedvre fogékony közegében.

MEDITERRÁN GITÁR DUÓ  
(SZŰCS ANTAL GÁBOR, HORVÁT JÁNOS)
Jó néhány éve annak, hogy egy véletlen folytán találkozott egymás-
sal a Digitál együttessel magának hírnevet szerző Horváth János és 
a legendás gitáros Szűcs Antal Gábor. Ma már közösen turnéznak a 
Mediterrán Gitár Duóval.

FITOS DEZSŐ TÁRSULAT
Gyökereink a mélybe nyúlnak. A falu zárt, hagyományőrző közössé-
ge szövetkezett a természettel, melyhez elszakíthatatlan kötelékek 
láncolták. Itt ideje volt az éneknek, a táncnak, a születésnek és a 
meghalásnak… Óriás-gyermekek apáik, nagyapáik válláról szemlél-
ték a világot. Mi is ezt a régről jövő tudást szeretnénk közvetíteni 
az ő segítségükkel, táncban, muzsikában megmutatva. Hiszünk a 
néptánc kortárs megmutatkozásában, abban, hogy a néptánc ere-
jével, természetességével megszólítja a ma emberét, alkalmas az 
érzelmek legszélesebb skáláját megmutatni, színházat varázsolni.

GARAGULYA GÓLYALÁBAS KOMÉDIÁS KOMPÁNIA
A társulat neve egyszerűen magából a gólya-

láb népies elnevezéséből született. A régi 
vásári komédiások boszorkányos ügyes-
sége, a vándorszínészek, és muzsikusok 
páratlan hangulata jellemzi a társulat 
műsorait, amelyekben keresik azon „ta-

laj menti” bámészkodókat, akik segítsé-
gével, megvalósíthatjuk világszámainkat.

11:00 – 11:30  Felvonulás a Sárospataki Lovasbandériummal,  
a Dudazenekarral és Gólyalábasokkal

11:30 – 12:00  A Virtus Dudazenekar koncertje/Lovasbemutató  
és lósimogatás 16 óráig

12.00 – 13.00 Meseszínház – Szép Ernő Színház: Lúdas Matyi

13.00 – 14.00  Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia  
– Gólyalábas színház

14.00 – 15.00  Zurgó Együttes koncert táncházzal/közreműködik  
a Válaszút Táncegyüttes

15.00 – 16.00  Csörsz Rumen István zenekar koncert –  
Rákóczi korabeli ruhák – divatbemutató 

16.00 – 17.00 Fábry Sándor stand up

17.00 – 18.00  Mediterrán Gitár Duó  
(Szűcs Antal Gábor, Horvát János)

18:00 – 19.00 Fitos Dezső Társulat néptáncműsora: Magyar Falu

13.00 – 17.30  Tokaji bormustra/borkostoló  
külön belépővel a boros pincében

11.00 – 16.00 Rákóczi gasztronómia – főzőverseny 

A Fesztivál ideje alatt Tokaji pincészetek bemutatója,  
kézműves foglalkozások.

PROGRAM 2022. szeptember 11., vasárnap
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