
Kóstolópoharak vásárlására a főtéren (Rákóczi úton) lévő szökőkút mellett felállított 
információs pultnál van lehetőség.

  9  Szepsy Borászati Kft.
10  Takács Pincészet
11  Tokaj Classic Borászati Kft.
12  Úri Borok Pincészete

1  Barta Pince
2  Bodnár Pincészet
3  Budaházy Pincészet
4  Demetervin
5  Ferdinánd Pincészet
6  Lenkey Pincészet
7  Mád Hill Szőlőbirtok és Pincészet
8  Szent Tamás SzőlőbirtokPincészet

Szent Orbán ereklye útvonala



SZENT ORBÁN

Orbán napján kisebb lehűléstől lehetett tartani, és a szőlőtermést igyekeztek a szőlősgazdák védelmezni. Ennek 
érdekében a szőlőhegyeken a kései fagyok, egyéb időjárási pusztítások ellenében Orbán szobrokat állítottak. 
Ha jó idő volt, szobrát borral lelocsolták, felvirágozták, kaláccsal megajándékozták. Ha viszont hideg, fagyos 
idő köszöntött be, néhány helyen megdobálták, megvesszőzték a szent szobrát.
Kevesen tudják, hogy Monokon, a Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt templomban őrzik Szent Orbán 
vértanú ereklyéjét. XIV. Kelemen pápa ajándékozta az ereklyét gróf Andrássy Istvánon keresztül Monoknak. A 
gróf egyik Rómában tett látogatása alkalmával a monoki szőlőkből származó aszú borral kínálta meg a pápát, 
amely felettébb ízlett neki. A következő alkalommal hiányolta a nedűt, mire a gróf elmondta, hogy lefagytak a 
szőlősök, nem volt termés. Állítólag ekkor adományozta az egyházfő az ereklyét Andrássynak, hogy védelmezze 
a szőlőt Monokon és Tokaj-hegyalján.

„Savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő.”

Az egyik ilyen Szent Orbán, a szőlő, a szüretelők, vincellérek és kádárok védőszentje. A hagyomány szerint pápaként ő rendelte el, hogy 
a miseáldozat kelyhét és tányérkáját aranyból vagy ezüstből készítsék. Ezért kehellyel, később szőlőfürttel a kezében szokták ábrázolni.

SZENT ORBÁN ZARÁNDOKLAT
ÚTVOnAl: Monok - Golop - Rátka - Mád - Tarcal - Tokaj - Bodrogkeresztúr - Erdőbénye - Patrícius Borház - Szerencs - Monok

A természettel együtt dolgozó emberek, így a szőlészek és borászok életében is mindenkor 
különösen fontos szerepet hordoztak az időjárás és a termés minőségének befolyásolá-
sára vonatkozó szokások. A kereszténység számos szőlővédőszentet ismer, akikhez az év 
folyamán időről időre fohászkodunk az eredményes évjárat reményébe. 
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PROGRAM: Szent Orbán ereklye fogadása lovashuszárok és népi viseletbe öltözött gyerekek kíséretében, majd ökumenikus 
istentiszteletre és ünnepi műsorra kerül sor a Mádi Községi Kórus és a Mezőzombori Kórus közreműködésével. 
Helye: Szent Tamás tető. Időpont: 11:00 (rossz idő esetén a programokra az Újbor Színpadon kerül sor).


