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A BOR TISZTELETE
A rendezvény fő célkitűzése a történelmi dűlőkön érő egyik legfontosabb szőlőfajtánk, a furmint minél 
szélesebb térnyerésének elősegítése és megjelenési, bemutatkozási lehetőség a mádi termőhely bora-
inak. Újra elérni, hogy a hazai és a külföldi borszakemberek Mádra figyeljenek, ahonnan újra kivirágzik 
a borkereskedelem. Nincs tehát másról szó, mint a történelmi hagyaték értő és gondos felhasználásával 
a település újrapozícionálása Európa borászati térképén. Célunk, hogy szilárd, és hosszútávon meghatá-
rozó értékeket hozzunk létre. Ennek érdekében jött létre a Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület, amelynek 
tagjai szigorú korlátok között biztosítják a legjobb minőséget.

A REndEZvény ALApüZEnETE, gOndOLATA:
„Kulturális értékek furmintra hangolva”

A REndEZvény
Idén már harmadik alkalommal nyílnak meg Mád pincészetei a Furmint Ünnep keretein belül. A rendezvény 
előzménye a Szüreti Napok, már évtizedes hagyományokra tekint vissza Mádon. Ezen hagyományok megőr-
zése mellett terveztük újra a tartalmat, látványt és hangulatot.  A furmint Mád szőlőterületeinek 70 százalé-
kát uralja és egyre népszerűbb mind a hazai, mind a nemzetközi borpalettán. Mint ahogy a névadó furmint 
is egy rendkívül sokszínű, változatos borfajta, a Furmint Ünnep is pont ilyen sokrétegű programlehetőséget 
kínál az idelátogató vendégeknek. A két nap alatt nem csak a pincék, az egész falu nyitva van. A főutcán zajló 
Furmint Korzó forgatagán túl több történelmi udvar is átalakul esemény színtérré. Hangulatos koncertek, 
előadások, foglalkoztatók, kiállítások kapnak itt helyet, kiegészülve étel-ital kínálattal. A Furmint Színpad 
minden évben a magyar zenei élvonal képviselőivel vonzza az érdeklődőket és marasztalja őket a hajnalig 
tartó utcabállal. Noha ezen a rendezvényen elsősorban a sikeres szüretet és a furmintot ünnepeljük, azért 
minden korosztályból minden érdeklődő megtalálhatja azt, amiért érdemes Mádra jönni.  
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pROgRAMOk hELySZín SZERInT

fuRMInT SZínpAd  - Rákóczi utca, a Hősök szobránál
péntek: 
16.00 Holló Együttes - Vásárfia című előadása
17.30 Juhász Márton Euro-African Playground
20.00 Magna CuM Laude ÉLő konCertje
Szombat: 
10.00 Ökumenikus Istentisztelet - Újbor és szőlő megáldása
11.00 Göncöl Néptáncegyüttes (vezetője: Csiki Gergely) 
12.00 Borfolk Együttes és Horti Zoltán boros színpadi műsora
14.00 SZüRETI fELvOnuLáS
15.00 Talamba Ütőegyüttes
16.00 Ünnepélyes megnyitó, díjátadás
             Dávid sajtja – Mádon érlelt 50 kilós sajt kóstolója a Bodnár sajtmanufaktúra standjánál
16.45 Sipos Mihály Kossuth-díjas prímás előadása. Közreműködik: Kardos Mária
17.15  A Mádi Vadvirág Néptáncegyüttes előadása
20.00 deMjÉn FerenC ÉLő konCertje
22.00 Szüreti bál a Classic zenekarral

fuRMInT pódIuM - Rákóczi utca, a Református Templom előtt
péntek: 
17.00 Agyagbanda 
Szombat: 
11.00 Vodku Zenekar koncertje
15.00 Görömbő Kompánia
16.00 Táncház a Göncöl Néptáncegyüttessel



4

BARTA pIncE - Mád, Rákóczi utca 81.
Tel.: +36-1-417-3248 / Email: info@bartapince.com / Web: www.bartapince.com 
péntek 16.00 - 20.00 Lóránt Attila fotóművész kiállítása „Elveszett kultúrák” címmel és Czidor Gergő 
festőművész képei. A tárlat pénteken és szombaton is megtekinthető. 
Szombat 11.00  kiállítás megnyitók. A tárlatok Kun Zsuzsa újságíró és Herczeg Flóra énekes közreműkö-
désével nyílnak meg.
10.00 - 24.00 nyitott pince Vendégborászat: Árvay Családi Pincészet
10.00 - 20.00 Sushi a Bambuszliget Japán Étterem kínálatából a Barta pincészet boraival
21.30 - 02.00 Vodku fiai - éjszakai szeánsz Cseh Tamás dalaival hajnalig

BESTILLO udvAR - Rákóczi utca 50. - Polgármesteri Hivatal udvara
péntek 16.00 / szombat 10.00 gasztro- és kulturális programok, étel-ital kínálat:  Fűszeres Eszter ételkom-
pozíciói kapcsolódva a tokaji szőlőhöz, a gönci barackhoz, a zsidó hagyományokhoz; Bestillo pálinkák; az Abaúj 
Piac kézműves termékei (lekvár, savanyúság, méz, házi sütemény); krumplilángos édes és sós feltétekkel. 
pálinka kvíz: A helyesen kitöltők közül kisorsolunk három nyertest. Kreatív műhely gyerekek számára. 
koncertek szombat:
16.00 The Cheese Zenekar 
17.00 Boncsér Gábor és zenésztársai 

BudAháZy pIncéSZET - Mád, Batthyány utca 17.
Tel.: +36-30-415-8662 / Email: info@budahazypince.hu / Web: www.budahazypince.hu
Szombat: 16.00 - 20.00 nyitott pince
Vendégborászat: Kerkaborum, zalai furmint borok; A kóstoló ára: 1500 ft / 4 bor
17.30 Tokaji aszú a szépségápolásban - Kiss Csaba (Helia-D Kft. fejlesztési vezetője) előadása
19.00 A parfümkészítés története - Zólyomi Zsolt (parfümőr) előadása 
kiállítás: Vasvári Anna Munkácsy díjas karikatúrista: Női dolgok (Kozma Péter gyűjteményéből)
Termékbemutatók és vásár: Zelka szappan manufaktúra és natúr kozmetikumok; Borsa desszert csoko-
ládé manufaktúra Sárospatak.



dEMETERvIn - Mád, Bercsényi utca 5.
Tel.: +36-20-466-3011 / Email: demetervin@gmail.com / Web: www.demetervin.hu
péntek 15.00 - 16.00 Bor és irodalom. Vendég: Tolvaly Ferenc író
Szombat 15.00 - 18.00 nyitott pince Vendégborász: Áts Károly. vendég: Sipos Mihály Kossuth-díjas prímás, 
Kardos Mária népzenész és a Mádi Községi Kórus. kiállítás: Mádi dűlők 

eLső Mádi Borház - Mád, Hunyadi utca 2.
Tel.: +36-47-348-007 / Email: elso.madi.borhaz@gusteaumuhely.com / Web: www.facebook.com/elsomadiborhaz 
Regisztráció a bicikli- és dűlőtúrákra: Tel.: +36-30-639-0060 / Email: krozser.judit@gusteaumuhely.com
péntek 14.00: Kalandozás a történelmi dűlőkben; Terroir falatkák kóstolója; Hegyközi pálinka-, bon-
bon- és dzsemkóstoló; Terroir grill terasz
Szombat 08.00 - 11.00 Reggeli lakoma
10.00 - 12.00 Biciklitúra (regisztrációhoz kötött)
10.00 - 18.00 Kalandozás a történelmi dűlőkben (regisztrációhoz kötött) Indulás: 10.00, 14.00, 16.00
10.00 - 22.00 Terroir falatkák kóstolója; Hegyközi pálinka-, bon-bon- és dzsemkóstoló

gusteau kuLináris ÉLMÉnyMűheLy - Mád, Batthyány u. 51.
Tel.: +36-47-348-297 / Email: info@gusteaumuhely.com / Web: www.gusteaumuhely.com
péntek 14.00 / szombat 10.00 Szent Tamás Pincészet (vendég: Balassa István, Szarka Dénes)
péntek 14.00 / szombat 10.00 Borkorcsolya kóstoló
péntek 14.00 / szombat 12.00 Furmint Ünnepi Menü, avagy amit a bor ihlet
péntek 18.00 Zene: Karsai Katalin (ének) és Reviczky Balázs (zongora)
Szombat 16.00 Zene: DJ One-AB feat. Weil Andris (billentyűk) live act II.
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guSTEAu udvAR - Mád, Rákóczi utca 52. - Maczó udvar
péntek 14.00 / szombat 10.00 Kulináris Élmények (hagyomány és terroir); Szent Tamás Pincészet borkóstolója
péntek, szombat 20.00 Borbár
péntek 22.00 Tábortűz és mulatság; Zene: DJ One-AB feat. Weil Andris (billentyűk) live act I.
Szombat 18.00 Herczeg Flóra és a Például Igen
Szombat 22.00 Tábortűz és mulatság

„hÉtpróBás kisinas” - játszóház És kÉzMűvesudvar - Mád, Rákóczi utca 37. - Borsai Kastély
Szombat 10.00 - 18.00 „Egyszer volt, hol nem volt...” nem is olyan régen volt! Ha egy legény valaminek a 
mestere akart lenni, vándorútra kelt, s addig járta a kézműves műhelyeket, amíg ki nem tanulta szakmája 
összes fortélyát. Útja során próbára tette: elszántságát, kitartását, bátorságát és ügyes kezeit. Ezt most te is 
átélheted!! Utazásra hívunk minden ügyes kezű leányt és legényt, aput-anyut, nagyszülőt és dédit! Tehetsé-
ges mesterek segítenek minden vállalkozó kedvűt abban, hogy az ügyességi és kézműves próbákat kiállva, 
elnyerhessék a „hétpróbás kisinas” megtisztelő címet. Várunk akkor is, ha csak egy jókedvű játszóházi 
programra vágysz! 
készítünk: gyertyatartót, rongybabát, papírt merítünk, labdát nemezelünk. Gyertek „hétpróbázni”!   
kézművesek: Csiki Lóránt: gyerekjáték készítés, Sári Adél: nemezlabda, Maléth Anikó: népi textilbaba, Far-
kas Judit: agyagedény és tányér díszítés, Solawa Éva: papírmerítés.

hOLdvöLgy - Mád, Batthyány u. 69.
Tel.: +36-47-548-024 / Email: tamas.gincsai@holdvolgy.com / Web: www.holdvolgy.com
péntek, szombat 12.00 - 19.00 nyitott pince - rendhagyó borkóstoló, ára 1000 ft  (levásárolható).

LEnkEy pIncéSZET - Mád, Táncsics u. 29-31.
Tel.: +36-70-313-2390 / Email: lenkeypinceszet@t-online.hu / Web: www.lenkeypinceszet.hu
Szombat 12.00 - 21.00 nyitott pince - a borok kiválasztása itallapról történik; a kóstoló árát árlista alapján 
határozzák meg; vendégborász: Takács Lajos (Hollóvár Pincészet). 
programok: régi idők játékai - patkódobás, báb, kirakós.
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Leskó Füveskert - napudvar vendÉgház - Mád, Batthyány u. 29. 
Tel.: +36-47-348-050 / Mobil: +36-20-3766-944 / Email: office@lesko-tokaji.hu / Web: www.lesko-tokaji.hu
péntek 16.00 - 18.00 / szombat 10.00 - 18.00: 
Gyógy- és füveskert megtekintése teakóstolással és szakvezetéssel; borkóstolás, palackos borok vásárlása.

MádI BORháZ - Mád, Kazinczy utca 9.
Tel.: +36-30-415-4174 / Web: www.madiborhaz.com
péntek 16.00 - 20.00 / szombat 10.00 - 20.00 nyitott pince (a kóstoló ingyenes) 
Szombat 10.00 - 20.00:
kiállítás: Rácz András mozaikmunkái, Kerényi Jenő kisplasztikái és Nagy Sándor szobrai. 
A kiállítást Csák Ildikó magángyűjteményéből válogatták. 

MűFüves páLya - Mád, Rákóczi u. 69. - Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola udvara
Szombat 10.00: Parlament Válogatott - Hegyaljai Borász Válogatott mérkőzése

reForMátus egyházközsÉg nyitott pinCÉje - Mád, Táncsics u. 52.
péntek 16.00 - 19.00 / szombat 13.00 - 18.00

royaL tokaji zrt. - Mád, Rákóczi u. 35.
Tel.: +36-47-548-500 / Email: royal@royal-tokaji.hu / Web: www.royal-tokaji.com
péntek 17.00 - 20.00 Mádi Kör borkóstolója (regisztrációhoz kötött) 
Szombat 12.00 - 20.00 nyitott pince (ára a kiválasztott csomagtól függ). A borok kiválasztása itallapról történik.  

szent taMás szőLőBirtok És pinCÉszet - Mád, Batthyány u. 51.
Tel.: +36-70-945-6329 / Email: szenttamas@szenttamas.hu / Web: www.szenttamas.hu
péntek 14.00 / szombat 10.00 Szent Tamás Pincészet (Vendég: Balassa István, Szarka Dénes); 
Borkorcsolya kóstoló
péntek 14.00 / szombat 12.00 Furmint Ünnepi Menü
péntek 18.00 / szombat 16.00 Zene élő jazz betétekkel



SZEpSy BORáSZATI kfT. - Mád, Batthyány u. 59.
Tel.: +36-47-348-349 / Email: szepsyistvan@t-online.hu / Web: www.szepsy.hu
Szombat 15.00 - 17.00 nyitott pince (a kóstoló ingyenes) 
15.00 órától nagy, közös kóstoló az éppen aktuális borokból, közben Szepsy István tart előadást a furmint-
ról, Mádról, a dűlőkről és a talajról. 

TAkácS pIncéSZET - Mád, Batthyány u. - a Római Katolikus Templomnál
péntek, szombat 16.00 - 20.00 nyitott pince

tokaj CLassiC Borászati kFt. - Mád, Rákóczi u. 45.
Tel.: +36-20-323-4467 / Email: bruhacs@tokaj-classic.com / Web: www.tokaj-classic.com
péntek 14.00 - 24.00 / szombat 10.00 - 24.00 nyitott pince (a borok választása itallapról történik)

ÚRI BOROk pIncéSZETE - Mád, Rákóczi u. 65.
Tel.: +36-47-348-601 / Email: uriborok@t-online.hu / Web: www.uriborok.hu
Szombat 09.00 - 18.00 nyitott pince (a kóstoló ára 4000Ft/fő)

fuRMInT TéR  - Mád, Rákóczi u. 26. a Művelődési Ház kertjében
Szombat 10.00 - 18.00  vendégtelepülés: Hajdúnánás.

ZSIRAI pIncéSZET - Mád, Batthyány u. 71.
Tel.: +36-30-618-5353 / Email: toth.csaba@zsiraipinceszet.hu / Web: www.zsiraipinceszet.hu
péntek 14.00 - 20.00 / szombat 13.00 - 20.00 nyitott pince (a borok kiválasztása itallapról történik). 
A kóstoló ára a kiválasztott boroktól függ.
kiállítás: A tokaji borkészítés több száz éves története (Tátrai Zsolt fotóművész képei)
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SZüRETI fELvOnuLáS
A Furmint Ünnep központi attrakciója. A vidám, színes felvonuláson a hagyományok szerint bemutatkozik 
a kisbíró, a török és magyar menyecske, szőlősáfárok, borsáfárok, a bíró és a bíróné, történelmi szereplők 
(pl.: Rákóczi Ferenc), a drótos tót és a talus zsidó. Láthatunk különböző szüreti jeleneteket, néptáncoso-
kat, amihez utcazenészek  szolgáltatják a boros, vagy éppen a szüretről szóló nótákat. Felvonulnak a Tokaji 
borbarátnők is és az elmaradhatatlan mádi kerékenforgó zárja a sort.

A fuRMInT kORZó kínáLATáBóL:
Anyukám mondta étterem 
Gusteau Kulináris Élményműhely
Mádi Kúria
Csülök Csárda
Tokaj Kereskedőház Zrt.
Bestillo Pálinkaház
Bihari Pincészet
Czegle László fafaragó
Duhonyi Méhészet
Ferdinánd Pincészet
Maczkó Zsolt kádár
Prekob Pincészet
Sajt Manufaktúra
Szabó Áron - Farkas Jutka - fazekas
Gourmand Company - szarvasgomba különlegességek
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nyITOTT pIncék

BARTA pIncE       
Cím: 3909 Mád, Rákóczi utca 81. / Tel.: +36-1/417-3248 / Email: info@bartapince.com
Web: www.bartapince.com
Szerencsről Mád felé tartva akaratlanul is elkapja tekintetünket a Király-hegy egyik legimpozánsabb, leg-
meredekebb részén fekvő birtok: az Öreg Király dűlő. Nemcsak kivételes fekvésével, de fokozatosan, őse-
ink által kőről-kőre kirakott jellegzetes teraszaival is kitűnik a vidékből. A területet már a 13. században is 
szőlőtermesztésre használták, habár a köves talaj a meredek lejtéssel együtt nagyon nehezen művelhető, 
és bár az itt termő szőlő kivételes minőségű, a mennyiségi bortermelés igényeit nem elégíti ki, ezért a 
második világháború után elhagyták. A terület nagy részét a Barta család vásárolta meg 2003-ban, ekkor 
kezdődött az újratelepítése. Így ma érdekes kontrasztnak lehetnek szemtanúi az ide látogatók: a több száz 
éves kő teraszok között fiatal szőlőtőkék sorakoznak, amelyek önkéntelenül is az újjászületésről és a jobb 
időkben való bizakodásról gondolkodtatnak el. 

BudAháZy pIncéSZET  
Cím: 3909 Mád, Batthyány utca 17. / Tel.: +36-30/415-8662 / Email: info@budahazypince.hu
Web: www.budahazypince.hu
A Budaházy család az első szőlőterületet 2000-ben vásárolta a Kishegy dűlőben. Jelenleg összesen 1,6 hek-
tár a birtoknagyság. A legértékesebb birtokrész a 2008-ban vásárolt 0,6 hektáros szőlő a Szent Tamás dűlő 
legjobbnak tartott Makovicza részén. Különlegesség még a Szent Tamás Fürdő részén elhelyezkedő hagyo-
mányos művelésű, 60 éves öreg tőkékből álló terület, és a szintén a Fürdő részen található kabar szőlő. Az 
eddig készült borok közül a legjobban sikerültek a 2009-es évjáratú száraz, hordós érlelésű furmint a Szent 
Tamás Makoviczáról, amiből 1100 palack készült, a 2008-as évjáratú édes szamorodni, amiből 500 palack, 
valamint a 2009-es reduktív technológiával készült félszáraz kabar, amiből 900 palack került letöltésre. 
2011 nyarától Szokolai Ákos irányításával a pincészet saját, hagyományos feldolgozó kialakításába kezdett, 
és megkezdi borai szélesebb körű értékesítését. A birtok hosszú távú célja a különböző adottságú dűlők 
jellegének megmutatása, kis mennyiségű, egyedi borok készítése, valamint  kerti és vadon termő alapanya-
gokra épülő gasztronómia.
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dEMETERvIn  
Cím: 3909 Mád, Bercsényi utca 5. / Tel.: +36-20/466-3011 / Email: demetervin@gmail.com
Web: www.demetervin.hu
Demeter Ervin és Endre családi pincészete a világon egyedülálló mádi karakter bemutatását tartja feladatá-
nak, igyekszik megőrizni a helyi értékeket és megtalálni az egyensúlyt a Természettel. Céljuk a világörökségi 
táj és kultúra fenntartása, a talaj és a rajta alkotó ember - azaz a terroir - pontos kifejezése a borban. Ezért az 
egyensúlyos, boldog szőlőt tartják a legfontosabbnak a 10 hektáros területükön, amelynek 40 százaléka ha-
gyományos bakművelésű. Boraikat természetes és hagyományos módszerekkel, kompromisszumok nélkül, a 
tökéletességre törekedve készítik. 

hOLdvöLgy
Cím: 3909, Mád, Batthyány u. 69. / Tel.:  +36-20/421-1817 / Email:  tamas.gincsai@holdvolgy.com
Web:  www.holdvolgy.com
Mád méltán híres kiváló dűlőiről és impozáns épületeiről, de az igazi kincsek a föld alatt vannak elrejtve. A 
község alatt legalább olyan hosszan és szövevényesen futnak a pinceágak, mint ahogy a felszínét hálózzák 
be a kanyargós utak. A Holdvölgy ezek közül 108 pinceággal rendelkezik, amelyek a kalandvágyó látogatók 
számára feltárják rejtett titkaikat a felfedezésük során. A szőlőbirtok 25 hektáron terül el Tokaj-Hegyalján, 
Mád legkiválóbb területein, 7 különböző dűlő 19 parcellájában. Az érlelő pince összesen 1,8 km hosszú já-
rataival a környék egyik legrégebbi és leghosszabb pincerendszere, melynek egyes részeit feltehetően már 
a XIV. században elkezdték építeni. Ezek, illetve a legmodernebb technológiai és szakmai feltételek együtt 
biztosítják a hátteret és a lehetőséget a Holdvölgy céljainak eléréséhez.

LEnkEy pIncéSZET  
Cím: 3909 Mád, Táncsics utca 29-31. / Tel.: +36-70/313-2390 
Email: lenkeypinceszet@t-online.hu / Web: www.lenkeypinceszet.hu
A szőlőbirtokot és borospincét Lenkey Géza álmodta meg. Az álmot tett követte. 1999-ben 10 hektáron, 7 
dűlőben, 14 parcellán kezdtek el szőlőt művelni, a szőlőből bort készíteni. A kezdeti útkeresés után 2001 
telén találkozót kértek Szepsy Istvántól. Ez volt az első beszélgetésük. 2002 tavaszán már rövid csapra met-
szettek, hajtást és fürtöt válogattak, a szüretet dűlő- és fajtaszelektáltan végezték. A fiú, ifj. Lenkey Géza 
érezte és érzi azóta is, hogy ez az ő utuk és az is marad.



MádI BORháZ
Cím: 3909 Mád, Kazinczy u. 9. / Tel.: +36-30/415-4174
Web: www.madiborhaz.com
A Mádi Borház 11 hektár szőlőterületen gazdálkodik a Mádi-medencében valamint Rátka és Tállya ha-
tárában. Kézzel szüretelnek, a válogatott szőlőt kíméletesen dolgozzák fel majd zempléni tölgyfa hor-
dóban érlelik. Boraikat a helyi értékek megőrzésével, minimális technológia alkalmazásával, minimális 
beavatkozással kézműves módon készítik. Minden évjáratban csak annyit készítenek, amennyi abban az 
évben tökéletes lehet.  Boraik német és osztrák piacon kelnek el, de ebben az évben megkezdték a hazai 
értékesítést is.

royaL tokaji Borászati zrt.  
Cím: 3909, Mád, Rákóczi utca 35. / Tel.: +36-47/548-500 / Email: royal@royal-tokaji.hu
Web: www.royal-tokaji.com
A Royal Tokaji borászat az első magyar-külföldi vegyesvállalatként alakult a borvidéken 1990-ben. 107 ha 
területtel rendelkezik, zömmel a mádi határban. Mind száraz furmint, mind pedig aszúbor kategóriában Mád 
több kiemelkedő dűlőjéből forgalmaz borokat a pincészet, melyeket tartósan a világ top borai közé kíván 
pozícionálni. Mostanra a legmagasabb árbevételű magánvállalkozássá nőtte ki magát a borászat. A kezdeti 
exportorientáltság után mára a belföldi piacon is jelentőssé vált az értékesítés volumene.
A tulajdonosok és a szakmai vezetés célja, hogy a természet által megadott értékekből a lehető legtöbbet átvi-
gyen a borba is, megtalálva a dűlő, a fajta és az évjárat lehető legtökéletesebb egyensúlyát, továbbá visszasze-
rezni a borvilág élvonalában a Mádot megillető köz- és elismertséget Magyarországon és külföldön egyaránt.

szent taMás szőLőBirtok És pinCÉszet  
Cím: 3909 Mád, Batthyány utca 51. / Tel.: +36-70/945-6329 / Email: szenttamas@szenttamas.hu
Web: www.szenttamas.hu
A Szent Tamás Pincészet 2009 óta működik Mádon. A szőlőterületek nagy része itt található, de van még 
Tarcalon és Rátkán is egy-egy parcella. Tíz dűlőben dolgoznak főként Furmint és Hárslevelű fajtával. Az 
eddig elkészült borok döntő többsége száraz, dűlőszelektált bor. Szeretnének szerepet vállalni a tokaji 
palackos erjesztésű pezsgő hagyományának megteremtésében, az eredetvédelem, valamint az őstermelő 
integráció szervezésében.
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SZEpSy pIncE  
Cím: 3909 Mád, Batthyány utca 59. / Tel.: +36-47/348-349 / Email: szepsyistvan@t-online.hu
Web: www.szepsy.hu
A család az 1500-as évektől termel Tokajban borokat, amikor az aszúbor készítése is elindult, így a család 
és a bor történelme, élete elválaszthatatlan egymástól. A mai generációk büszkék elődjeik teljesítményeire, 
melyek őket is ösztönzik, hogy méltóvá váljanak a feladathoz. Céljuk a lehető legjobb minőségű szőlő meg-
termelése a dűlőkben  kompromisszumok nélkül. Ezért is választották a magasan fekvő, köves talajú, mere-
dek lejtőjű dűlőket idős szőlőtőkékkel – az átlag életkor 40 év feletti. Szelektálják a kis, laza fürtű Furmintot 
főleg a mádi területeken, ugyanakkor a termőhely megismerésének vágya további területek fölfedezésére 
is ösztönzi őket Bodrogkeresztúr, Tarcal, Mezőzombor, Rátka és Tállya községekben is.

TAkácS pIncéSZET
Cím: 3909 Mád, Batthyány utca (Római Katolikus Templom mellett / Tel.: +36-70/944-4662 
Web: http://takacs-pinceszet.fw.hu
A pincészet igazi családi vállalkozás. Szőlőterületeik kiváló adottságú dűlőkben terülnek el.  Boraikat fur-
mint, hárslevelű és sárgamuskotály szőlőfajtákból készítik, amely nedűket 100 hl befogadóképességű, több 
mint 300 éves pincében, hagyományosan tölgyfahordóban érlelik. A pince vendégfogadásra is alkalmas, 
maximum 50 főt tudnak vendégül látni. Igény szerint az ide látogató vendégek a borokhoz illő ételeket 
tudnak fogyasztani kívánság szerint, mint például: vadpörkölt, marhapörkölt, csülök, hidegtál, rétesek. 
Előzetes bejelentkezés szükséges az étkezéshez.

tokaj CLassiC Borászati kFt.  
Cím: 3909 Mád, Rákóczi utca 45. / Tel.: +36-20/323-4467 / Email: bruhacs@tokaj-classic.com
Web: www.tokaj-classic.com
Régi álma volt három klasszikus zenésznek, hogy részt vegyenek a nagy hagyományokra visszatekintő 
tokaji borászat újjászületésében. Terveik, elképzeléseik nyomán a „partitúra” 1994-ben „Tokaj Classic 
Borászati Kft.” névvel készült el. A pincészet intuícióival és intenzív munkájával a magyar borászat eddig 
páratlan sikersorozatát érte el: a mértékadó angliai International Wine&Spirit Competition hat egymást 
követő aranyéremmel jutalmazta aszúborait, amelyek azóta már számos világhírű étterem borlapján is 
szerepelnek. A zenészek álma megvalósult, de „szimfóniájuknak” még korán sincs vége. 



ÚRI BOROk pIncéSZETE  
Cím: 3909 Mád, Rákóczi utca 65. / Tel.: +36-47/348-601 / Mobil: +36-30/851-8158
Email: uriborok@t-online.hu / Web: http://uriborok.hu
Az Úri Borok Pincészete egy családi vállalkozás. A pincészet 1993-ban alakult, jelenleg 13 hektáron gaz-
dálkodnak. Célkitűzésük a kimagasló minőségű tokaji borok, ezen belül a magas puttonyszámú aszúk, 
aszúesszenciák, esszenciák készítése. Szőlőtermesztésüket jellemzi a kis tőketerhelés, gondos zöldmun-
ka és a válogatott szüret. Pincészetüknek egy régi történelmi pince ad otthont, amely egykor a báró Orczy 
család tulajdonában állt. A 400 méter hosszú, többszintes pincelabirintus ideális klímájával segíti a borok 
hordós és palackos érlelését.

ZSIRAI pIncéSZET
Cím: 3909, Mád, Batthyány u. 71. / Tel.: +36-30/618-5353 / Email: toth.csaba@zsiraipinceszet.hu  
Web: www.zsiraipinceszet.hu
Családi jellegű szőlész-borászvállalkozás: a szülők, két lány gyermek, néhány alkalmazott, akik inkább 
segítő barátok. Az érdeklődés, a természet és a természetesség tisztelete, az értékek keresése, a borban 
rejlő igazság megtalálásának reménye vezérelte az eseményeket, amelyek nyomán három, karakteres ha-
zai borvidéken szereztek szőlőbirtokokat és alapítottak pincészetet. A Villányi borvidéken, Palkonyán, 
Tokaj-Hegyalja szívében Mádon, és a magányos bazalthegyen, a Somlón. Meglévő ültetvényeik féltő 
gondozása mellett – a filoxéra előtti borok megismerése érdekében – próbálkoznak őshonos, ma már 
feledésbe merült hazai szőlőfajták termesztésével. Nem a nemzetközi példák másolásával, inkább saját 
értékeik újraélesztésével, egyedi termékek létrehozásával igyekeznek a magyar bor nevét öregbíteni. 
Mád határában és a környező településeken összesen 8 hektár szőlőterületet művelnek. Jelentősebb te-
rületek: a Padi-hegy, amely terméséből kiváló sárgamuskotály és hárslevelű készül. Másik fontos dűlő a 
Középhegy, ahol található idősebb ültetvény öreg, értékes tőkével, de a parlagon hagyott terület jó hely-
színt kínál a további telepítéshez. Valamint ültetvények vannak a Hold-völgyben, Tállyán a Bohomály és 
Tarcalon az Előhegy dűlőben.
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kEdvcSInáLó

Lóránt attiLa FotóMűvÉsz kiáLLÍtása
Helye: 3909 Mád, Rákóczi u. 81., Barta Pince
Ideje: 2013. szeptember 6. (péntek) 16.00 - 20.00 / szeptember 7. (szombat) 10.00 - 20.00 
Címe: Kulturális sokszínűség
Lóránt Attila 2002-ben kezdte el fotózni a különböző természeti népeket és azok kultúráit, nem sokkal 
később pedig megalapította az Eltűnőfélben Lévő Kultúrák Nonprofit Egyesületet. Célul tűzte ki egy ma-
gas művészi színvonalú dokumentum-fotótár létrehozását, ami e népek mindennapjait, vizuális kultúráját 
örökíti meg. Ezt a szemléletmódot hűen tükrözi a Kulturális sokszínűség című tárlat is. A kiállított fotók 
erős, szubjektív impressziót adnak világunk sokféleségének értékeiről, szépségéről. Olyan képpárokat 
lehet megtekinteni, amelyek tartalmi és formai összecsengésükben, vagy éppen különbözőségeikben 
rendkívül erős látványt nyújtanak. Egymás mellett látható pl. afrikai törzsi esküvő, bécsi kávézó, szé-
kesfehérvári mangalicavágás, indonéz temetési szertartás, de jól megfér egymás mellett a dél-amerikai 
őslakók élete az északi rénszarvastartókkal, vagy a sivatagi nomádokkal. A fotográfus szavaival élve: ,, A 
földön élő emberek pont olyan szépek és sokfélék, mint maga a természet.’’
Lóránt Attila többszörösen díjazott fotográfus, a National Geographic Magazin fotóriportere, valamint két 
National Geographic könyv szerzője. Az elmúlt 10 év során több mint 40 önálló nemzetközi kiállítás alko-
tója. A fotográfus-író, mikor éppen nem a világ legeldugottabb tájait járja, itthon művészeti igazgatóként 
tevékenykedik, filmeket rendez, szervezi az egyesület életét vagy könyvein dolgozik.

Mádi kör eredetvÉdeLMi egyesüLet BorBeMutatója És BorkóstoLója
Helye: 3909 Mád, Rákóczi u. 35., Royal Tokaji Kft
Ideje: 2013. szeptember 6. (péntek) 17.00  
Belépő: 6000 Ft/fő Regisztráció: madikor.furmintunnep@gmail.com
A Mádi Kör Eredetvédelmi Egyesület kóstolóján az előző évjárat és az aktuálisan forgalomban lévő borok 
kerülnek bemutatásra. Ez a kóstoló egybe esik a Furmint Ünnepével. Pincészetenként 2-2 bor kerül bemu-
tatásra, egyben lehetőség nyílik a borértők számára, hogy autentikus környezetben kóstolva megismer-
kedjenek a Mádi Kör tagjaival. A belépés regisztrációhoz kötött.
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hoLLó együttes vásárFia CÍMű eLőadása
(jelmezes, zenés gyermekműsor, nem csak gyerekeknek)
Helye: Furmint Színpad
Ideje: 2013. szeptember 6. (péntek) 16.00
A vásári komédiákat idéző vidám műsor, az elmúlt évszázadok legszebb gyermekdalaiból, illetve a Holló 
Együttes legsikeresebb számaiból állították össze. Az előadás során mindvégig nagy szerepet játszanak a 
gyerekek és a felnőttek, akikkel vagy a színpadról vagy a színpadon együtt játszik, muzsikál az együttes.

Mádi vadvirág nÉptánCegyüttes produkCiója
Helye: Furmint Színpad
Ideje: 2013. szeptember 7. (szombat) 17.15  
A Vadvirág 1994-ben indult útjára Boncsérné Szinai Tünde vezetésével. A kizárólag mádiakból álló csoport 
ötven fővel kezdte meg működését. Az évek előrehaladtával állandó résztvevői lettek a Szüreti Napoknak. 
Felléptek a környékbeli településeken, néptánctalálkozókon, megmutatták tudásukat a határokon túl és tánc-
táborokban is. Repertoárjuk között szerepelnek a szatmári, a somogyi, a kalocsai és a székelyföldi táncok.
Megszűnésük óta, 15 év elteltével most először állnak újra össze a régi tagok. Mindez a tánc és a zene iránti 
elkötelezettségüket és Mád iránti szeretetüket bizonyítja.

Leskó Füveskert - napudvar vendÉgház
Helye: Mád, Batthyány u. 29.
Ideje: 2013. szeptember 6. (péntek) 16.00 - 18.00, 
                         szeptember 7. (szombat) 10.00 - 18.00  
Kerti séta több száz növény között szakvezetéssel, ismerkedés gyógy- és 
fűszernövényekkel a tanösvényen.
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gALéRIA
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kApcSOLAT:
dubóczki dorina (főszervező) - furmintunnepe@gmail.com / +36-20/224-4295
frank Mariann (sajtókapcsolatok) - frank.mariann@gmailcom / +36-20/257-3535
Szabó Edina (Mádi Művelődési Ház vezetője) - madimuvhaz@gmail.com / +36-20/617-9700


