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Magyarok Kenyere Ünnep
  

2017-08-20, 16:00-20:00

  

Pécs - Szent István tér

  

Immáron hetedik éve kel életre a program, amelynek keretében az ország összes megyéjéből,
megyei jogú városaiból, kisebb településeiről, valamint a Kárpát-medence magyar lakta
településeiről (Sepsiszentgyörgytől Lendváig, Pozsonytól Zentáig) felajánlott és összegyűjtött
búzát ünnepélyes keretek között összeöntik és megőrlik.
Az elkészített lisztből természetesen kenyér készül – méghozzá az aratásokat követő első, új
kenyér, amelyet rászorulók kapnak meg. 

A Sétatéren 11.00-tól kezdődik az ünnep, amelynek házigazdája Sebestyén Márta
népdalénekes. A program lelkiségét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes személyesen
biztosítja. 

Beszédet mond Páva Zsolt polgármester, dr. Korinek László, a Magyarok Kenyere mozgalom
elindítója, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. 
Dr. Udvardy György megyés püspök szenteli az összmagyar lisztből sütött nagykenyeret.
A műsorban fellép Tolcsvay László zeneszerző, előadóművész, a Misina néptáncegyüttes,
valamint a Sárarany népzenekar. 
Idén is meg lehet kóstolni a jótékony céllal készített Magyarok Kenyere kiscipókat, amelyeket a
Pécsi Jótékony Nőegylet kínál adomány fejében.
A gyermekeket délután kedves zenés program várja "Elvégeztük az aratást, készíts, gazda, jó
áldomást”! – Játék és dalok az új kenyér tiszteletére címmel az ÜnnepKörSzín Társulat
előadásában.
A  Ghymes Kézfogás koncertje  a Sétatéren 20.30-ra várja a világzene, és a Ghymes kedvelőit.

  

Augusztus 20-án a Székesegyház nyitvatartási idejében ingyenesen látogatható (11:30-17:00
óra között). A torony kilátó megtekintéséhez belépőjegy váltása szükséges. 
Továbbá a Pécsi Egyházmegye szeretettel várja a hívőket a 18.00-kor kezdődő ünnepi
szentmisére is.

  

A Magyarok Kenyere Ünnep – 2017 színes programválasztéka kimondottan augusztus 20-án
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szórakoztatja a közönséget, de étvágygerjesztő gyanánt már 17-én csütörtöktől a Sétatér
árnyas sétányán a gasztrosor finom borokkal, ízes falatokkal várja a helyieket és a város
vendégeit egyaránt – délutántól késő estig.

        Rendező: Magyarok Kenyere Alapítvány, ZsÖK  
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