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MÃ¡di Furmint Ãœnnep 2013. szeptember 6-7.
SzerzÅ‘ -ka-pÃ-r2013. szeptember 07.

A furmint kÃ¶rÃ¼l forog minden a Tokaj-hegyaljai tÃ¶rtÃ©nelmi borvidÃ©khez tartozÃ³ MÃ¡don, ahol szeptember 6-Ã¡n Ã©s 7-Ã
rendezik meg a talÃ¡n legismertebb hegyaljai szÅ‘lÅ‘fajta Ã¼nnepÃ©t. MÃ¡d szÅ‘lÅ‘termÅ‘ terÃ¼leteinek csaknem hÃ¡romnegye
uralja a furmint, az itteni szÅ‘lÅ‘sgazdÃ¡k Ã©s borÃ¡szok joggal bÃ¼szkÃ©k arra, hogy az Ã¡ltaluk kÃ©szÃ-tett minÅ‘sÃ©gi boro
nÃ©pszerÅ±bbek Ã©s kelendÅ‘bbek, felveszik a versenyt a vilÃ¡g bÃ¡rmely rÃ©szÃ©bÅ‘l szÃ¡rmazÃ³ borokkal.
Â
A szervezÅ‘k szerint Ã©ppen ezÃ©rt jogos, hogy MÃ¡d adjon helyet a furmint Ã¼nnepÃ©nek, Ã©s teremtsen ezzel hagyomÃ¡ny
Fontos, hogy mindenki megtudja: itt mÃ¡r a XVII. szÃ¡zadban is kultÃºrÃ¡ja volt a furmint termesztÃ©sÃ©nek, az ebbÅ‘l a szÅ‘lÅ‘
kÃ©szÃ¼lt bornak, mindenekelÅ‘tt az aszÃºnak. Az ugyanis kevÃ©sbÃ© ismert, hogy a kirÃ¡lyok borÃ¡t fÅ‘leg furmintbÃ³l kÃ©sz
ami Hegyalja legjobban aszÃºsodÃ³, legnemesebb magyar szÅ‘lÅ‘fajtÃ¡ja.
Â
A furmint Ã¼nnepÃ©nek, fesztivÃ¡ljÃ¡nak cÃ©lja az, hogy megismertesse Ã©s megszerettesse az idelÃ¡togatÃ³kkal a vidÃ©k
jellegzetes szÅ‘lÅ‘fajtÃ¡jÃ¡t Ã©s az abbÃ³l kÃ©szÃ¼lt borokat, segÃ-tse a mÃ¡di borÃ¡szokat eltÃ¶kÃ©lt szÃ¡ndÃ©kuk valÃ³ra
vÃ¡ltÃ¡sÃ¡ban, hogy a furmint elnyerje mÃ©ltÃ³ helyÃ©t a vilÃ¡g vezetÅ‘ borai kÃ¶zÃ¶tt. Ezen a kÃ©t napon a helyi borÃ¡szok ny
pincÃ©jÃ¼kkel vÃ¡rjÃ¡k az ide lÃ¡togatÃ³kat, akik szÃ¡mos gasztronÃ³miai Ã©s kulturÃ¡lis program kÃ¶zÃ¼l vÃ¡laszthatnak. KÃ
szÃ-npadon zajlanak az esemÃ©nyek: tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt fellÃ©p a Magna Cum Laude, DemjÃ©n Ferenc, a Talamba
ÃœtÅ‘egyÃ¼ttes, a Borfolk EgyÃ¼ttes, a GÃ¶rÃ¶mbÃ¶ KompÃ¡nia, a GÃ¶ncÃ¶l NÃ©ptÃ¡ncegyÃ¼ttes, a HollÃ³ EgyÃ¼ttes, Juh
MÃ¡rton Euro-African playground, a Vodku zenekar, a Vodku fiai, valamint Sipos MihÃ¡ly Ã©s Kardos MÃ¡ria.
Â
A gyerekek egÃ©sz nap Ã©lvezhetik a Borsai-kastÃ©ly udvarÃ¡n zajlÃ³ HÃ©tprÃ³bÃ¡s Kisinas - JÃ¡tszÃ³hÃ¡z Ã©s KÃ©zmÅ±ves
programjait, de a Bestillo udvar is tartogat szÃ¡mukra meglepetÃ©seket. A mÅ±vÃ©szet szerelmesei tÃ¶bb helyszÃ-nen
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ kiÃ¡llÃ-tÃ¡sokat lÃ¡togathatnak. A hagyomÃ¡nyos szÃ¼reti felvonulÃ¡s mellett vÃ¡sÃ¡ri forgatag, dÅ±lÅ‘- Ã©s
biciklitÃºrÃ¡k, tÃ¡nchÃ¡z, pincÃ©s vigadalmak Ã©s szÃ¡mtalan mÃ¡s szÃ³rakoztatÃ³ program vÃ¡rja az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘ket.
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