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2009. jÃºnius 23-Ã¡n a Magyar KirÃ¡lyi BorhÃ¡zban mutatkozott be az egyik legizgalmasabb hazai nyÃ¡ri
rendezvÃ©nysorozat, a SomlÃ³ Hangja FesztivÃ¡l. A programot, amely jÃºlius 15. Ã©s 18. kÃ¶zÃ¶tt kerÃ¼l megrendezÃ©sre,
Tornai TamÃ¡s, a rendezvÃ©nyt tÃ¡mogatÃ³ Tornai PincÃ©szet tulajdonosa, valamint a program fÅ‘szervezÅ‘je KovÃ¡cs Norbert
(Cimbi) Ã©s Tompa Imre ÃºjsÃ¡gÃ-rÃ³ mutattÃ¡k be.
A SomlÃ³i BorvidÃ©k a roppant vÃ¡ltozatos magyar borvilÃ¡gon belÃ¼l is a legegyedibb, legnagyobb mÃºltÃº Ã©s jÃ¶vÅ‘jÅ±
bortÃ¡jak kÃ¶zÃ© tartozik. A kÃ¼lÃ¶nÃ¶s varÃ¡zsÃº hegyen az elmÃºlt nÃ©hÃ¡ny Ã©vben dinamikusan fejlÅ‘dik a borkÃ©szÃ-tÃ
nem Ã¼res szÃ³lam, hogy a hagyomÃ¡ny Ã©s a legmodernebb technika egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©vel kÃ©szÃ¼lnek az egyre sz
borok. Ezt a fejlÅ‘dÃ©st, melyet a borszakma itthon Ã©s kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n egyre nagyobb elismerÃ©ssel fogad, szeretnÃ©k bemuta
a somlÃ³i borÃ¡szok a borra Ã©s kultÃºrÃ¡ra szomjazÃ³k szÃ©lesebb kÃ¶zÃ¶nsÃ©gÃ©nek a SomlÃ³ Hangja fesztivÃ¡l keretei
kÃ¶zÃ¶tt. â€žA fesztivÃ¡lnak az is a cÃ©ljai kÃ¶zÃ© tartozik, hogy a kÃ¶rnyÃ©k kicsi, alvÃ³ falvaiba Ã©let kÃ¶ltÃ¶zzÃ¶n. Lehe
kÃ-nÃ¡l a falusi turizmusba valÃ³ bekapcsolÃ³dÃ¡sba Ã©s az Ã¶sszefogÃ¡sra Ã¶sztÃ¶nÃ¶z. Mi magunk is csak akkor tudunk
igazÃ¡n fejlÅ‘dni, ha az egÃ©sz tÃ©rsÃ©g fejlÅ‘dikâ€• â€“ hangsÃºlyozta Tornai TamÃ¡s, a Tornai pincÃ©szetek a tulajdonosa.
Ã¶sszmÅ±vÃ©szeti fesztivÃ¡l mellett egyenrangÃº projektkÃ©nt jelenik meg az egyedi, hallatlan tradÃ-ciÃ³jÃº Ã©s kultÃºrÃ¡jÃº
somlÃ³i bor bemutatÃ¡sa is, egyrÃ©szt a Borudvaron, mÃ¡srÃ©szt magÃ¡n a hegyen, ahol nyitott pincÃ©k vÃ¡rjÃ¡k a vendÃ©gek
Ezt az Ã¶sszmÅ±vÃ©szeti fesztivÃ¡lt joggal nevezhetjÃ¼k vilÃ¡gszÃ-nvonalÃºnak, ahogy a somlÃ³i bort is, e kÃ©t nagyszerÅ±
magyar kulturÃ¡lis jelensÃ©g Ã¼nnepe lesz a SomlÃ³ Hangja fesztivÃ¡l, melyet az Ã‰lÅ‘ ForrÃ¡s HagyomÃ¡nyÅ‘rzÅ‘ EgyesÃ¼le
SomlÃ³hegy AlapÃ-tvÃ¡nnyal Ã©s a Tornai PincÃ©szettel egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dve hozott lÃ©tre. A fesztivÃ¡l keretÃ©ben fellÃ©p m
tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a Ghymes, a MakÃ¡m, a CsÃ-k, a Hot Jazz Band, a Los Andinos, Nikola Parov Ã©s Balogh KÃ¡lmÃ¡n, de
mindennap Ã©lmÃ©nyekben gazdag csalÃ¡di programok - pl. kÃ©zmÅ±vesek, Ã-jÃ¡szat, Ã¡llatsimogatÃ³ -, filmvetÃ-tÃ©sek Ã©s
tÃ¡nchÃ¡zak vÃ¡rjÃ¡k az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ket. â€žA SomlÃ³ hangja az egyik kicsi alvÃ³ faluban, KiscsÅ‘szÃ¶n rendezett Pajtafesztiv
nÅ‘tt ki, mÃ¡r ott is Ã¶sszehozta a falusiakat, azt remÃ©ljÃ¼k, hogy ugyanÃ-gy fogja Ã¶sszekÃ¶tni a kÃ¶rnyÃ©kbeli falvak lakÃ³
Ã©s az egÃ©sz orszÃ¡gbÃ³l Ã©rkezÅ‘ vendÃ©geketâ€• â€“ mondta a rangos program fÅ‘szervezÅ‘je, KovÃ¡cs Norbert (Cimbi).
www.somlohangja.hu
www.apteegyesulet.hu
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