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A Belvárosba költöztek a borászok

KELISSZEL
zárjuk a nyarat

A borlovagrendek felvonulásával kezdődött csütörtökön a XI. Győri Bornapok – Bor-, Borlovag és
Gasztronómiai Fesztivál, és egészen vasárnapig tart:
16 borvidék 61 pincészete kínálja a borokat a Széchenyi és a Dunakapu téren, számos koncert várja a
kilátogatókat, lapunk megjelenésének napján, vagyis
pénteken pedig sztárvendéggel zárjuk a nyarat.
A Városház téren felállított színpadra Kelis Rogers amerikai R&B énekesnő lép 21 órakor, s
olyan slágereket hoz többek között, mint például
a Trick me, a Milkshake és a Bossy. (Esőnap: szombat 21 óra.) A koncertet követően tűzijátékot láthatunk. A nyárzáró koncert biztonságos lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásokra kell számítani, amely a buszjáratok közlekedését is érinti.
Az önkormányzat ingyenes éjszakai járatokkal segíti a koncerten részt vevők hazajutását, erről részletesen az augusztus 17-én megjent Győr+ Hetilapból, és az enykk.hu oldalon tájékozódhatnak.
Természetesen koncertek szombaton és vasárnap is lesznek a Széchenyi és a Dunakapu téren,
fellép például a The Bits együttes, Horányi Juli és
a Swing à la Django és Marge.

VÁLASSZUK KI EGYÜTT
´´ illatát!
Gyor

Egy illat, ezer élmény – városunk újragondolt
szlogenjével keresik a XI. Győri Bornapok – Bor, Borlovag és Gasztronómiai Fesztiválon Győr illatát. A Dunakapu téren található faházban hatféle illat közül választhatjuk ki, szerintünk melyik
illene leginkább a helyi közösségi terekhez, többek között a Baross úti Látogatóközponthoz, az
Audi Arénához és az Olimpiai Sportparkhoz.
Ilyen például a „Casino fresh” fantázianevű illat, amely megtestesíti a légiességet és a ragyogást. Ezeken kívül energikus, élénkítő, letisztult,
modern, pezsgő, felemelő, vibráló, meleg és otthonos érzést kelt. Utóbbi kulcsszó a légtér-illatosításban, amely világszerte elismert módszer:

Legyen ismét presztízse a pékszakmának!

használják többek között üzletekben, bevásárlóközpontokban és természetesen rendezvények,
például esküvők hangulatosabbá tételében is.
Kulcsszó azért, hiszen a kellemes, később ismerőssé váló illatot érezve, pillanatok alatt otthonosan érezhetjük magunkat az adott létesítményben. Egy jól kiválasztott illat belesimul a
térbe, nem tolakodik, viszont hozzájárul a kellemes atmoszférához, vonzó környezetet teremt
és fokozza a hely adta élményt, helyiek és turisták számára egyaránt.
Keressék tehát az „illatos faházat” a Dunakapu téren vasárnapig, és szavazzanak, milyen legyen Győr illata!

rendezvényéhez csatlakozik a Kenyérfesztivál, így a Dunakapu térre látogatókat sokszínű, gazdag termékkínálat, színes vásári forgatag, jó ízek,
izgalmas gyerekprogramok és zenés
műsorok várják. Idén is bemutatják
tudásukat, termékeiket a kisalföldi
nép- és iparművészek.
A fesztivál az összefogás jelképe is,
hiszen a GYMSM KIK Kézműipari Tagozata a győri és a megyei önkormányzattal, a megyei kormányhivatallal, a Veres Péter Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiummal,
a Magyar Pékszövetséggel, a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával és még sok
@kenyerfesztivalgyor
más szervezettel együttműködve hozza létre a
#kenyerfesztivalgyor
rendezvényt.
www.gymskik.hu/
Az elnök hangsúlyozta:
szeretnék, ha a köztudatban
fesztivál keretében ismerhessék
kenyerfesztival
az emberek ismét pozitív tartalmeg a helyi pékségek különleges kímakat kapcsolnának a pékszakmánálatát. A pékségek az eseményre kümindig újdonsággal, innovatív ke- löndíjak is. Ezúttal is megválasztják a hoz, a kenyérkészítéshez, az igazi, jó
nyérrel készülnek. Hagyományosan megye kenyerét és a fesztivál kiflijét, kenyér fogalmához. Legyen ismét
presztízs a pékszakma és tiszteljük
kenyér, finom pékáru és díszmunka ez utóbbi egyben a közönségdíj is.
kategóriában mérik össze tudásukat
Harmadik éve, hogy a Védd a he- minőségi, „mindennapi kenyerüna pékek, és természetesen lesznek lyit, vedd a kisalföldit! termelői piac ket”! (x)

Aki igazi, jó kenyeret szeretne kóstolni,
baráti és családi programra vágyik, annak érdemes kilátogatnia a XVI. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves
Találkozóra szeptember 9-én 9–15 óra
között a Dunakapu térre.

A megye kenyere,
a fesztivál kiflije
Prof. dr. Lakatos István, a GyőrMoson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának elnöke felidézte, 16 évvel ezelőtt azért hívták életre a programot,
hogy a pékek összemérhessék tudásukat a szakma és a közönség előtt, s
hogy a győriek egy gasztronómiai
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