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Gazdaság

Szent János–napi borszentelés
Egerben évente rendeznek tömege-
ket vonzó ünnepi eseményeket a sző-
lészek, borászok. Kiemelkedik a nyári 
Bikavér Fesztivál és a téli borszente-
lés. Mindkettőnek hagyománya van.  
Az előbbin, Szent Donát napján a gaz-
dák a jó termésért fohászkodnak, az 
utóbbin pedig istentiszteleten adnak 
hálát az új borokért. Így volt ez de-
cember 27-én, Szent János napján is: 
Ficzek László érseki helynök szentmise 
keretében szentelte meg a bazilikában 
a hegyközségek borait. 

A szertartáson talán a legemlékeze-
tesebb pillanatok azok voltak, amikor 
a termelők – a hívek, borrendek, fer-
tálymesterek, borbarát hölgyek jelen-
létében -, tanúi lehettek az oltár elé 
helyezett boraik szentelésének. Úgy 
érezhették, hogy nedűikkel spirituálisan 
felértékelődtek.

A helynök áldást kért Istentől a bor-
művesekre és munkáikra, amit a termő-
föld, az éltető napfény, a teremtő ember 
együttes akaratának nevezett. Felidézte 
az Egri Főegyházmegye védőszentjének 
Szent János apostolnak a példáját, aki-
nek az írások szerint nem ártott meg a 
mérgezett ital. Azért könyörgött, hogy 
mindazok, akik Szent János tiszteleté-
re ebből isznak, maradjanak mentesek 
minden mérgező és ártó hatástól. 

A szentmise után az ünnep vendégei 
és a szakmabeliek képviselői átvonultak 
a Líceumba, az Eszterházy Károly Egye-
temhez, ahol Pál Sándor, az Egri Borvi-
dék Hegyközségi Tanács elnöke, a HNT 
elnökségi tagja adott számot a védett 
eredetű szőlőtermésről. „Érdemes volt 
hálát adni” – jelentette ki. „Bőséges lett 
a mennyiség, kiváló a minőség. Szép 
savúak a fehér és vörösborok, jó évjára-
tunk volt.” 

Az Egri Borvidéken meghaladta a 80 
mázsát a hektáronkénti szőlőtermés, 
amiről tételesen számolt be az elnök. 
Debrői hárslevelűből 21 ezer mázsát 
szüreteltek, ebből 1700 mázsa hársle-
velű superior. A klasszikus egri bikavér 
mennyisége megközelítette a 160 ezer 
mázsát, ebből a superior és a grand 
superior 14 ezer 963 mázsát tett ki. Az 
egyéb védett eredetű egri alapanyagból 
133 ezer mázsa bornak való szőlő ter-
mett az idén. 

Mi kell ahhoz, hogy az érdekeltek jo-
got szerezzenek az „egri” név használa-
tához? – tette fel a sokakat érintő kér-
dést Patai István, az Egri Borminősítő 
Bizottság (EBB) elnöke az évértékelőn. 
Válaszában a többi között azt mondta: 
szabályzatukban benne van, hogy csak 
olyan borok kerülhetnek ki a borvidék-
ről, amelyeket az EBB minősített. Így 
próbálják garantálni a borvidék borai-
nak színvonalát. Hozzátette: védett ere-
detű bor előállítása kizárólag a hegyköz-
ség által ellenőrzött, az Egri Borvidéken 
pincekataszterben nyilvántartott pincé-
szetekben történhet. 

Nagy figyelem kísérte a 2016-os mi-
nősítések összegzését. A szakemberek 
megtudhatták a borok forgalomba ho-
zatalának, engedélyezésének változá-
sait is. 

Idén egri bikavér klasszikusból 64 ezer 
hektoliter bor felelt meg a kritériumok-
nak, debrői hárslevelű klasszikusból 
7400 hektoliter, egri csillag klasszikusból 
3880 hektoliter, az egri csillag superi-
orból 87 hektoliter kapott engedélyt; a 
grand superior kategóriában egri bika-
vérből 213 hektoliter, egri csillag grand 

superiorból 52 hektoliter forgalmazha-
tó. Ugyanakkor az OEM grand superior 
kategóriában 100 hektoliter, az OEM 
klasszikus kategóriában további 30 ezer 
461 hektoliter felelt meg a bizottság 
szakmai feltételeinek. 

Az értékelés befejezésekor okleve-
leket adtak át az arra érdemeseknek.  
Szabó István a minősítőbizottságban 
kifejtett munkájáért, Csirmaz Gábor 
pedig a Demjéni Hegyközség élén elért 
teljesítményéért, nyugdíjba vonulása al-
kalmából elismerő oklevelet kapott.
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Pál Sándor, az Egri Hegyközség elnöke 
értékelte a termést
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