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BORSI RÁKÓCZI-KASTÉLY 

A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeget bocsát ki a Borsi Rákóczi-kastély 

felújításának tiszteletére. A bélyeg Domé Eszter grafikusművész tervei 

szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült 50.000 példány-

ban. Az újdonság a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes 

postahelyeken és a www.posta.hu–n vásárolható meg. 

Borsi község Kelet-Szlovákiában, a Terebesi kerületben, a magyar államha-

tártól néhány kilométerre fekszik. A falu nevét, a levéltári kutatások szerint, 

1067-ben említi elsőként oklevél. A település többször a pataki vár tartozé-

kaként szerepel, s közben a Perényiek, Pálócziak, Henyeyek, Zeleméryek 

uralták, majd 1616-tól Lórántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi György házassága 

révén a Rákócziak birtokába került.  

A borsi Rákóczi-kastély nevezetessége, hogy 1676. március 27-én itt szüle-

tett II. Rákóczi Ferenc, magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezető-

je, erdélyi fejedelem. A reneszánsz kastély az 1563-1638 közötti időszak-

ban épült, eredeti kőkeretei a mai napig a helyükön vannak. A kétszintes 

épületen az 1940-es években jelentős átalakítási, rekonstrukciós munkála-

tokat végeztek, de a század végére aggasztóan rossz állapotba került. A 

kastély megmentése és felújítása Szlovákia és Magyarország műemlékvé-

dő szervezeteinek együttműködésében 1998-ban kezdődött el. 2005-ig fo-

kozatosan javították a kastély északi szárnyát és a nyugati szárny északi 

részét, amely építkezések végül félbe maradtak, majd 2018. szeptember 

26-án újból elkezdődtek. A felújított kastély ünnepélyes átadására 2021. 

június 19-én kerül sor. 

Az alkalmi bélyegen a felújított borsi Rákóczi-kastély épülete és mellette 

Mayer Ede (1857-1908) II. Rákóczi Ferencet ábrázoló mellszobra látható. 

Az alkalmi boríték előoldalán egy épületrészlet látható, az alkalmi bélyeg-

zőben pedig a kastély stilizált rajza szerepel. 

Megrendelési kód: 
2021110010011 (bélyeg) 
2021110060012 (FDC) 

Megjelenés: 2021. június 19. 

Névérték: 570 Ft  
(Megjelenéskor Belföld elsőbb-
ségi levél 500 g-ig / Európai 
Unió vámhatárán belüli és Eu-
rópai Unió vámhatárán kívüli 
európai országok nem elsőbb-
ségi, nem vámköteles tartalmú 
levél 50 g-ig, levelezőlap, ké-
pes levelezőlap díjának felel 
meg.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 50.000 bélyeg 
(50 bélyeg / 5 vonalkód / ív)  

Perforálási méret: 40 x 30 
mm 

Papírfajta: enyvezett bélyeg-
papír 

Gyártó: ANY Biztonsági 
Nyomda Nyrt. 

Tervezőművész: Domé Eszter 

Fotó: Németi Róbert 

Forrás: II. Rákóczi Ferenc 
Nonprofit Szervezet 
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