június üzenete
„A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség,
önmegtartóztatás” 
(Gal 5,22).

Pünkösdhétfői Szent
Erzsébet zarándoklat
Pünkösdhétfőn, június 5-én a hagyományos sárospataki Szent Erzsébet zarándoklat ünnepi szentmiséjének főcelebránsa Dominik
Jaroszlav Duka prágai bíboros érsek lesz. Az idei zarándoklat újdonsága, hogy Ternyák Csaba érsek meghívta erre az alkalomra
az egyházmegye katolikus intézményeinek pedagógusait és diákjait is. A nap programjában közös rózsafüzér imádságot, katekézist, szentségimádást, koncertet terveznek, az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, amelyre szeretettel várják az egyházmegye zarándokait.
Bereczkei Miklós sárospataki plébános elmondta, hogy ebben az évben Szent Erzsébet és
a gyermekek kapcsolatát szeretnék bemutatni. Egy közösen

eltöltött újabb pünkösdhétfő jó
alkalmat kínál az egyházmegye tanuló ifjúsága, szüleik és
tanáraik számára, hogy közelebb kerüljenek Szent Erzsébet
személyes életpéldáján keresztül Istenhez. Mindezek mellett a
főpásztorokkal való találkozás,
valamint annak megtapasztalása, hogy sokan vagyunk, nagy
erőt adhat a jelenlévőknek.
A gyermekek számára különös jelentősége van annak, hogy
most ünnepeljük a fatimai jelenések 100. évfordulóját. A Szűzanya is gyermekeket választott
üzenetének továbbadására. Őket
kérte, hogy imádkozzanak a bűnösök megtéréséért és a békéért.
Ezek az élmények – hazatérve – forrásai lehetnek a helyi köH. J.
zösség építésének.

Népi vallásosság és
hitélet konferencia

A népi vallásosság az evangelizáció fontos tényezője  Fotó: Balogh Ferenc

A népi vallásosság és hitélet egyházmegyei vonatkozásairól tartottak tudományos konferenciát az Egri Érseki Palotában. A
szakmai értekezésen a zarándoklatokról, a kegyhelyekről, a
vallási élet sajátosságairól tartottak előadásokat.
A vallásosság és a hit kérdését gyakran külön kezelik tudományos munkákban – mondta el köszöntőjében Dr. Ternyák
Csaba érsek. A főpásztor hozzátette: ez arra vezethető vissza,
hogy sokan tartják magukat hívőnek, míg vallásukat nem gyakorolják, s létezik olyan, babonába hajló vallásosság, ami nélkülözi az Istenbe vetett hitet. A népi vallásosság az evangelizáció
fontos tényezője, a népi archaikus imádságok például olyan ér-

téket képviselnek, mely a nemzeti önazonosságnak is fontos
eleme.
A konferencián Dr. Csizmadia István a zarándoklatok liturgikus hátterét ismertette.
A máriapócsi kegyhely szerepe különleges a magyarság és
a Kárpát-medence hitéletében –
derült ki a Dr. Janka György tanszékvezető előadásából.
Dr. Tengely Adrienn a XIX.
század vallási életének problémáit elemezte.
A konferencián előadások
hangzottak el a vallásos társulatok tevékenységéről, a bűnperek vallási sajátosságairól, a vallásosság és a népviselet kapcsolatáról, a Boldogasszony-évről és
a Szent Orbán-kultusz tokaji kialakulásáról.

Egerszalóki Ifjúsági
Találkozó júliusban
Idén július 12–16. között kerül sor a 34. Egerszalóki Ifjúsági Találkozóra és Lelkigyakorlatra, melynek mottója: „Kaptunk jelet”. Az ötnapos programban a szentmisék mellett

előadások, zenei programok,
koncertek, kiscsoportos beszélgetések várják a résztvevőket. További információ: www.
szalokitalalkozok.hu honlapon
található.

A rózsafüzér társulatok tagjai találkoztak

Mária nem hallgathat
Az Egri Főegyházmegye történetének egyik legnagyobb rendezvénye volt az a találkozó,
melyet május 13-án tartottak
az egri bazilikában, a főegyházmegye papsága és a rózsafüzér társulatok tagjainak részvételével. Ternyák Csaba érsek újévi körlevelében hirdette meg a zarándoklatot, melyre
csaknem 3500 fő érkezett.

A megjelentek nagy számára
való tekintettel az egri bazilika előtti téren, – valamint a Dobó téri minorita templomban, a
ciszterci Szent Bernát templomban és a ferences templomban
– kivetítőn is követni lehetett a
programot.
A meghívottakat Csizmadia
István plébános köszöntötte,
majd bemutatta a 180 éve felszentelt bazilikát. Buda Péter
szemináriumi rektor az éppen
100 éves fatimai jelenések történetéről, üzenetéről szólt. Ezt követően a főpásztor köszöntötte a
jelenlévőket, majd tanúságtételek következtek.
Kovács Kázmér főorvos a 15
éve működő és a Szent István
Rádióban rendszeresen szereplő fertálymesteri imacsoportról
beszélt. Simon Dávid papnövendék megrendítő őszinteséggel
tárta fel útkeresését, a Szűzanya
és a rózsafüzér szerepét a megtérésében, papi hivatásának kialakulásában.
Dienes Zoltán tizenkét éves
tanuló arra kérte a diákokat,
hogy minél többen és több helyen imádkozzák a rózsafüzért.
Árvai Erika hitoktató, háromgyermekes édesanya a tiszafüredi diákokból álló rózsafüzér
társulatról beszélt, Katona István nyugalmazott egri segédpüspök a rózsafüzérhez kötődő

Fotó: Balogh Ferenc

A zarándoklatra csaknem háromezerötszáz hívő érkezett Egerbe 

A főpásztor a székesegyház Szent Mihály-mellékoltáránál található fatimai
Mária-szobor előtt ajánlotta fel az Egri Főegyházmegyét Mária oltalmába

emlékeit tárta fel. Maksó Péter
diakónus pedig Fatima üzenetét
fogalmazta meg.
Ternyák Csaba egri érsek ünnepi szentmisét mutatott be.
Szentbeszédében hangsúlyozta:
mint ahogy János apostol a házába fogadta Máriát, Jézus akarata szerint úgy kell nekünk is
az életünkbe fogadni az Istenanyát. Megosztva Vele mindenünket, örömünket, gondjain-

kat, hiszen az Ő lelki anyasága ránk is kiterjed. A fatimai
jelenésről szólva rámutatott:
ezek az üzenetek teljes egységben vannak a kinyilatkoztatással. Majd így folytatta: Isten kitörlésének gonosz programja az
ember gondolatvilágából és életéből a hivatalos ateizmus után
ma a közömbösség és a földi élvezetek túlhajszolásában ismét
jelentkezik. Ma megjelenik az a

veszély, hogy olyan negatív hatások érik a hívő embert is, amelyek életében háttérbe szorítják
Isten jelenlétét. Mária nem hallgathat, ezért olyan erős, ezért
olyan határozott a fatimai üzenet. Olyan szigorú, mintha Keresztelő János beszélne a Jordán partján, aki bűnbánatra és
megtérésre hív. Mária megtérésre szólít, imádságra hív, a rózsafüzért ajánlja. És az üzenet minden embernek szól. Az Üdvözítő édesanyjának szeretete az üdvösség művét érinti. Gondoskodása minden emberre kiterjed.
A főpásztor a szentmise végén a székesegyház Szent Mihály-mellékoltáránál található
fatimai Mária-szobor előtt ajánlotta fel az Egri Főegyházmegyét
Mária oltalmába.
Ebéd után megáldották a zarándokok rózsafüzéreit, majd
közösen imádkozták el a rózsafüzért. Egy tizedet portugálul
mondtak, ezzel is emlékezve a
fatimai jelenésekre. A loretói litánia zárta a rózsafüzér társulaHoma János
tok találkozóját.

jegyzet

A

magyar keresztények örülnek annak,
hogy Pünkösd 1993-ban ismét kétnapos
ünnep lett. Ez a régi-új gyakorlat önmagában is a Szentlélek személyének és működésének jelentőségére emlékeztet bennünket. Sajnálatos módon ezt az alkalmat leszámítva ritkán gondolunk a Szentlélekre, pedig vallásos
életünk, lelki életünk minősége elsősorban attól függ, hogy mennyire akarunk és tudunk
együttműködni a pünkösdi Lélekkel.
Tanulságos, hogy a Szentírás nem elméleti
tanítást ad a Szentlélekről, hanem az Ő jelenlétének és működésének módozatait mutatja
be számunkra. Nemcsak az apostolok és az
első keresztények, hanem mi is megtapasztalhatjuk, hogy gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, hogy a megváltó Jézus hűséges
tanítványai tudjunk lenni.
Az Újszövetségben úgy áll előttünk a Szentlélek, mint az „ígéret Lelke”, „Krisztus Lelke”,
a „fogadott fiúság Lelke”, és a „dicsőség Lelke”. A sokféle jelző közül számunkra talán
azok a legfontosabbak, amit az Úr Jézus búcsúbeszédében használt, amikor megígérte a
Szentlélek elküldését: „Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok, de amikor eljön Ő,
az igazság Lelke, majd elvezet titeket a teljes
igazságra” (Jn 16, 13).
Jézus ígérete szerint a Szentlélek a „vigasztalás Lelke”, aki nemcsak az első pünkösd-

kor, hanem napjainkban is eljön és kiárad a
világra. Legalább Pünkösd közelségében lássuk be, hogy mindnyájunknak szükségünk
van erre a Vigasztalóra. Kell nekünk az Ő vigasztalása, mert hétköznapi gondjaink miatt

Atyánk meghívott bennünket az örök életre. A
legnagyobb Vigasztaló pedig a Szentlélek, akit
segítőként mellénk állít a megváltó Jézus.
Amikor szembesülünk nyomorúságunkkal,
bűneinkkel, sok-sok problémánkkal, mellyel
önmagunkban nem tudunk
mit kezdeni, könnyen elkeseredünk, és reményt vesztetté válunk. Ezért van szükségünk a Szentlélekre, mint Vigasztalónkra, aki a nehézségek között is bátorít minket, és a remény üzenetét közvetíti az
embert teremtő és üdvözíteni akaró Istentől.
liberalizmustól áthatott, pluralista világunkban nagyon fontos számunkra az
is, hogy a Szentlélek az „igazság Lelke”, aki elvezet bennünket a teljes igazságra.
Mostanában, talán még jobban szükségünk
van erre a Lélekre, hiszen hitünket észrevétlenül is gyöngíti az a szellemi zűrzavar, ami körülvesz bennünket, amelyben – úgy tűnik –
nincs különbség igaz és hamis, jó és rossz között. Egyesek szerint minden relatív, és nincs
olyan abszolút igazság, amely mindnyájunk
számára kötelező érvényű lenne. A Szentlélek
tanít meg bennünket az igazságra, ami számunkra nem valami, nem egy elvont fogalom,
amiről lehet vitatkozni, hanem valaki, egy
személy, az élő Jézus Krisztus, aki azt mondotta önmagáról: „Én vagyok az út, az igazDolhai Lajos
ság és az élet” (Jn 14,6).

A Vigasztaló
gyakran szomorúak, rosszkedvűek és letörtek
vagyunk. Megszámlálhatatlan ebben a világban a vigasztalásra szorulók száma.
A reformátusok hitvallási iratának, a Heidelbergi Káténak az első pontja szerint az ember egyik lényeges tulajdonsága, hogy „vigasztalásra szoruló lény”. Akár bevallottan, akár
nem, de mindegyikünk rászorul a vigasztalásra. Erre várnak a megbántottak, ezt sóvárogják a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők, és különösen azok a gyászolók, akik elveszítették szeretteiket. Ha elhunyt családtagjaink koporsója mellett állunk, nem nyugtat
meg bennünket a szokásos emberi vigasztalás, ilyenkor kevesek a közhelyek: „ez az emberi élet rendje, előbb-utóbb mindnyájan sorra
kerülünk.” Több és hathatósabb vigasztalásra
vágyunk. A Káté szerint a legelső vigasz számunkra az, hogy életünkben és halálunkban
ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozunk, aki megváltott bennünket és általa Isten, a mi mennyei
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Egyházmegyei hírek
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Kórustalálkozó
Május 20-án a mezőkövesdi es-

peresi kerület kórustalálkozóját
tartották a mezőkövesdi Szent
László templomban. A találkozó résztvevői voltak: a mezőkövesdi Jézus Szíve Templom
Vegyeskara, valamint a templom férfikara, a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola Gyermekkara, a
mezőszemerei Sarlós Boldogasszony Női Kar, a Csincsei
Templom Énekegyüttese, a
mezőkövesdi Szent László Kórus, továbbá meghívott vendégként az Egri Főszékesegyház Liturgikus Kórusa. A találkozó fővédnöke Ternyák Csaba
érsek volt.

Felvételi a
Szemináriumba
Az Egri Hittudományi Főiskola
és Érseki Papnevelő Intézet felvételt hirdet mindazoknak, akik
érzik magukban a papi hivatást. Feltétel: a jelentkező megkeresztelt férfi legyen, aki már
volt elsőáldozó, a bérmálás
szentségében is részesült és
a hitét buzgón gyakorolja a Római Katolikus Egyházban. Aki
felnőtt korban tért meg, vagy
akkor keresztelkedett meg, annak legalább két évet gyakorolnia kell a hitét mielőtt a szemináriumba lép. További feltétel az érettségi bizonyítvány, hiszen a papképzésnek szerves
része a teológiai tanulmányok
elvégzése a Hittudományi Főiskolán; plébánosi ajánlás, keresztlevél és saját kézzel írt önéletrajz. A jelentkezési határidő: 2017. június 10.

Zenés teadélután
Harmadik alkalommal rendezték meg Egerben a „Tea Time”
elnevezésű utcai evangelizációs programot május 12-én. Az
esős idő miatt most a Katolikus Ifjúsági Klubban találkoztak a fiatalok, amely teljesen
megtelt. Az esemény főszervezője az Egri Római Katolikus
Egyetemi Lelkészség vezetője, Füleczki István atya volt. A
szervezésben segítséget nyújtott a Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda. A rendezvényen sok
egyetemista, kollégista, gimnazista vett részt. A zenei szolgálatot a Jézus Szíve Plébánia Ifjúsági Ének-és Zenekara látta
el. Az egyetemisták versekkel
színesítették az estét a zeneszámok szüneteiben.

Foci ünnep
Adács, Eger, Füzesabony, Heves, Kál, Pély, Tiszafüred és a
házigazda Tenk katolikus iskoláinak csapatai sorakoztak fel
a mazsorettek bevonulását követően a tenki település futballpályáján május 6-án délelőtt.
Ficzek László általános helynök
atya köszöntette a Szent János
Vándorkupára érkezetteket. Az
első helyen a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
csapata végzett.

Egyházmegyei Hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Homa János
Honlap:
www.eger.egyhazmegye.hu
e-mail: info@eger.egyhazmegye.hu
A
közreműködésével.
Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510

2017. június

Papszentelés az
egri bazilikában

Az idén két diakónust szentel
pappá Ternyák Csaba érsek
az Egri Főegyházmegyében.
A papszentelés szertartása
június 17-én 10 órakor
lesz az egri bazilikában.
Lapunkban bemutatjuk
a szentelésre várókat.

Holló Gábor

Maksó Péter

1989. november 16-án
születtem, Egerből származom. Itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat, majd a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban érettségiztem. A vizsgát követően
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsész
karán tanultam tovább,
tanulmányaimat azonban nem fejeztem be,
mert közben meghallottam Isten papságra hívó
hangját, amire a válas�szal nem akartam késlekedni. Így 2011-ben jelentkeztem az Egri Érseki Papnevelő Intézetbe, ahol szeptemberben
el is kezdhettem a papi szolgálatra való felkészülést.
Hitét megélő és aktívan gyakorló katolikus családból származom. Szüleim öcsémmel
együtt már kisgyermek korunktól magukkal vittek a szentmisékre, otthon együtt imádkoztak velünk, gyermekként ministrálni is
elkezdtünk. Hamar megszerettem a templomi szolgálatot, iskolás
korba lépve hittanórákra is beírattak.
Az egyetemi évek alatt, 19-20 évesen, az egyetemi kollégium kápolnájának csendjében, az Isten közelségében átgondolva sok mindent, amit addig teljesen természetesnek tartottam, Isten ajándékaként kezdtem látni. Megfogalmazódott bennem a kérdés: miért szeret engem ennyire az Isten, és miért viseli ennyire a gondomat? Mi az ő terve velem? Ekkor kaptam válaszként ezt a belső sugallatot: Jöjj, és kövess engem! A papi hivatás gondolata először vívódást okozott, de végül örömmel és szabadon tudtam igent mondani Isten hívó szavára.
Szentelési jelmondatom így hangzik: „Kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen” (Mt 14,29).

1964. június 14-én születtem. Egy mátrai kis faluban, Hasznoson éltem
és nevelkedtem. A kedves olvasók közül bizonyára sokan ismerik ezt a települést, ugyanis itt és
Fallóskúton jelent meg a
Szűzanya 1947-ben Klári
néninek, akit még volt szerencsém személyesen ismerni. Talán innen eredeztethető az a mély szeretetkapcsolatom a Szűzanyával, ami elkísért egész életem folyamán. Itt végeztem az általános iskola alsó tagozatát, a felsőt pedig Pásztón. Középiskolába
Gyöngyösre jártam. Érettségi után Budapestre kerültem a Kandó Kálmán
Villamosipari Műszaki Főiskolára, ahol gyengeáramú villamos üzemmérnöki
diplomát szereztem. Főiskola után az első munkahelyem a Központi
Fizikai Kutatóintézet volt, ahol mérnökként dolgoztam. Ezt követően
a turizmusban tevékenykedtem síedzőként, idegenvezetőként, utazásszervezőként. Ezután jelentkeztem a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola katekéta-lelkipásztori munkatárs szakára, amelynek
a BA képzését befejezve elkezdtem az egri szemináriumi éveket.
Mivel az iskolában tilos volt a hitoktatás, ezért a templomba jártunk hittanra. Rendszeresen ministráltam. Nagyon szép emlékeim
vannak az elsőáldozásról és a bérmálkozásról. Hogy hogyan ismertem fel a papságra való meghívásomat az számomra is misztérium.
Mindenkit másként hív az Úr. Azt hiszem, Jézus szentséges Szíve
az, ami a szemináriumba vonzott. A minden emberi értelmet felülmúló szeretetét ismertem fel napról napra, egyre inkább, egyre tisztábban. Azt a végtelen türelmet és tapintatot, amivel várt arra, hogy
ezt a felbecsülhetetlen kincset, a papság ajándékát elfogadjam.
Papi jelmondatom: „És az Ige testté lőn” (Jn 1,14).

A hónap verse
Reviczky Gyula

Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivekmegnyilnak.
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodószivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
Reviczky Gyula (1855 – 1889)
magyar költő, író. Tanulmányait
Léván kezdte, majd Pozsonyban
végezte el a főgimnáziumot. Tanítóként, később Budapesten újságíróként dolgozott. Fordítással
is foglalkozott. Tagja volt a Petőfi Társaságnak. A magyar szimbolizmus, a modern irodalom korai
előfutára volt, jelentőségét halála
után ismerték fel.

Koncert a 180 éves
Kutató diákok Székelyföldön főszékesegyházban
Katolikus templomok nyomában

Az Andrássy György Katolikus
Közgazdasági Szakgimnázium
és Gimnázium diákjai évről évre részt vesznek a külhoni és a
hazai magyar kapcsolatokat támogató Határtalanul programban. Idén a katolikus templomok
nyomában jártak. A 9. nyelvi előkészítő tagozatos és a 11. osztály
idegenforgalom és turizmus
ágazat tanulói, együttműködve
a csíkszeredai társaikkal - akik
a Johannes Kájoni Szakközépiskolába járnak -, kutatták a szentek életét, a templomok históriáját, vizsgálták az oltárképek legendáját. A kutatómunka során
Szűz Mária mennybemenetelének történetét, Keresztelő Szent
János, Szent Márton és Szent Antal életútját ismerték meg. A közösen elkészített prezentációkban munkájuk gyümölcsét be is
mutatták iskolatársaiknak egy
témanap keretein belül.
A tanulmányi út során meglátogattuk Erdély legszebb katolikus templomait. Csíkszeredán
lehetőségünk volt megtekinteni a Milleniumi templom néven
ismert, 2003-ra felépült új római
katolikus templomot. A templombelső impozáns látványt
nyújt, az ide betérő hívek fából megmunkált oltárt és Jézusszobrot is megcsodálhatnak. A
csíksomlyói ferences templomban közös szentmisén mondhattunk köszöntet, hogy megismerhettük a Johannes Kájoni Szakközépiskola tanárait és diákjait.
A szentmise végén közelebb mehettünk a Sarlós Boldogasszony

ahol a Szent Márton tiszteletére felszentelt templomban megismerhettük a szolgálatkész
Márton gyermekés ifjúkorát, aki
szerényen, példamutató életet élt. A
Pogány-havasokon
tett túra kihívás
volt számunkra, de
a látvány leírhatatlan. Többször láthattuk már a Szent
Anna-tavat, de ezt
az arcát még eddig nem mutatta
meg, ugyanis március vége volt, mégis esett a hó. Bár az
itteniek szerint ez
a tipikus csíki időjárás.
A tanulók a csíksomlyói kegytemplom előtt
Tavaly
ősszel
mi láthattuk venszobrához, amelyet megérint- dégül őket, akkor azokat az egve elmondtunk egy imát mind- ri katolikus templomokat muazért, ami számunkra a legfonto- tattuk meg erdélyi társainksabb. Megismerhettük az erdélyi nak, amelyeket mi naponta látdiákok előadásából, hogy a Nap- hatunk. A kutatómunka közben
ba öltözött asszony szobra, bal- újra felfedezhettük a klasszicisján a Megváltóval, több tűzvészt ta és barokk épületeket, ameés a török támadását is átvészel- lyeknek monumentális mérete. A Csíki-medence több temp- te, díszes belseje és freskói minlomát is volt szerencsénk meglá- denkit lenyűgöznek. Köszönjük
togatni, így a gótikus csíkdelnei a lehetőséget, mert ezzel a progSzent János katolikus templo- rammal lehetőség volt találkozmot, amelyet egy köralakú védő- ni határon túli magyar testvérefal vesz körül. Az 1673-ban ké- inkkel, és eljuthattunk tágabb
szült kazettás deszkamennye- hazánkba.
Keller Dorina és Sóskuti Krisztina
zete egyedülálló a környéken.
9. osztály
Jártunk Csíkszentmártonban,

Ebből az alkalomból rendeztek orgonakoncerttel, filmvetítéssel és
oratóriummal tarkított programsorozatot a főszékesegyház épületében. Május 6-án Urbán Péter és
Birincsik Péter közös orgonakon-

certet tartott. Május 7-én, Húsvét
4. vasárnapján délután a bazilikáról készült kisfilmet tekinthették
meg, ezt követően pedig a Jónás
könyve c. zenés áhítatot láthatták
és hallhatták az érdeklődők.

Átadták az Egri Érsek
Bora 2017 címeket
Az Egri Egyházmegye főpásztora 2015-ben alapította az Egri Érsek Bora díjat, mellyel a főegyházmegye területén található borvidékek legkiválóbb termelőinek munkáját ismerik el.
Az idei díjátadáson megtudhattuk, hogy a szakmai testületek

által legjobbnak ítélt borok közül egy hét fős testület, Ternyák
Csaba egri érsek vezetésével választotta ki a győzteseket.
A bükki, mátrai, tokaji, egri borvidék mellett a jászságból
is díjaztak termelőt, összesen 10
H. J.
kategóriában.

Az Egri Érsek Bora 2017 címet kapta
• „Bükk – fehér bor” kategóriában
Roszkos Szőlőbirtok és Pince „Gondolat” 2016. évjáratú bora.
• „Mátra – rosé bor” kategóriában:
Kis-Benedek György Mátrai Cabernet
Sauvignon Kékfrankos Rosé 2016.
évjáratú bora.
• „Eger – fehér bor” kategóriában:
Thummerer Pincészet Egri Csillag
Grand Superior 2013. évjáratú bora.
• „Egri Bikavér” kategóriában:
Thummerer Pincészet Egri Bikavér
Grand Superior 2012. Nagy-Egeddűlő évjáratú bora.
• „Eger – vörös bor” kategóriában:
Ostorosbor Zrt. 1842 - Egri Cuvée
2012. évjáratú bora.

• „Jászság – fehér bor” kategóriában:
Túri Pince Cserszegi Fűszeres 2015.
évjáratú bora.
• „Mátra – fehér bor” kategóriában:
Bárdos és Fia Pincészet Bt. Chardonnay 2016. évjáratú bora.
• „Tokaj – száraz bor” kategóriában:
Carpinus Borászat Kft. Tokaji Furmint
2015. évjáratú bora.
• „Tokaj – édes bor” kategóriában:
Péter Ákos – Péter Pince Tokaji Aszú
6 puttonyos 2013. évjáratú bora.

„Az Egri Érsek Misebora
2017” címet kapta
Thummerer Pincészet Egri Csillag Grand
Superior 2013. évjáratú bora.

