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Magyarkanizsa vasárnap ünnepelte Szent István-napját és az Újkenyér-ünnepét. A Fő utcán és a Fő téren több ezer ember 
gyűlt össze, akiknek az önkormányzat minden igényt kielégítő műsorral kedveskedett. A sztárvendégek az Alma Együttes, 
Radics Gigi és Fenyő Miklós voltak.

A rendezvény ünnepi szentmisével és  kenyérszenteléssel kezdődött a Szent Őrangyalok katolikus templomban, amelyen 
közéletünk ismert személyei is részt vettek. A felvonulást követően a pravoszláv templomban is megszentelték az új kenye-
ret, majd megkezdődött a főtéri program is. 

Az igen érdekes gyermekfoglalkozások mellett gazdag kirakodóvásár várta a kicsiket, de a nagyokat is, a gyerekek 
vidámparkban is szórakozhattak, különféle kézműves foglalkozásokon vehettek részt, a kerekítő foglalkozások során mon-
dókás mókákkal ismerkedhettek és egy bábos tornán is fickándozhattak kedvükre. A foglalkozásokat a Gyöngyszemeink 
Iskoláskor Előtti Intézmény pedagógusai és a község civil szervezeteinek tagjai vezették. A Szent Istvánról szóló bábelő-
adást követően színpadra lépett a népszerű budapesti Alma Együttes, amely remek gyermekdalaival nagyszerű hangulatot 
teremtett nem csak a gyerekek, de szüleik körében is.

Nem kevésbé volt sikeres az ezt követően fellépő Farkasházi Réka sem, aki a gyereksereggel énekelt és játszott a szín-
pad előtti téren. 

Noha a rendezvényről nem hiányoztak a finom falatok sem, a vasárnapi ebédre sokan hazamentek, de az ebédidőt köve-
tően lassan újra megtelt a főtér, ahol igazán élvezetes műsorukkal a község művelődési egyesületei szórakoztatták, majd a 
szabadkai Interetno Fesztivál dél-amerikai táncosai kápráztatták el a nagyérdeműt. 

A már jól bemelegített nézőseregnek ezután Radics Gigi, a Megasztár győztese énekelt, majd sor került az ünnepélyes 
kenyérszegésre, amit dr. Bimbó Mihály polgármester köszöntője előzött meg.

– Közösségünk csak egymás megbecsülésével, közös érdekeink megbecsülésével válhat összetartóvá. Összefogással, 
összetartással, egységes fellépéssel pedig nincs akadály, amit ne tudnánk legyőzni. Községünk ereje a polgárokban rejlik 
– mondta a polgármester. 

A Legszebb kenyér versenybe ezúttal 35 kenyérrel neveztek be a versenyzők. A zsűri értékelése szerint versenykategóri-
ánként a Klas Pékség, az adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület és Farkas Dobó Katalin kenyere bizonyult legszebb-
nek, a rendezvény támogatásáért azonban a Braća Pékség is elismerésben részesült.

A legjobban várt Fenyő Miklós-koncert előtt a zentai Dolce Dance Táncklub és tűzzsonglőrök műsorát láthatta a renge-
teg ünneplő ember, majd egy kis késéssel ugyan de felcsendültek az első rock and roll dallamok is a népszerű magyaror-
szági énekes előadásában. 

A nap végére a koronát ezúttal is a tűzijáték tette fel.
Bödő Sándor
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Községünk ereje a polgárokban rejlik
Szemre is szép és színvonalas rendezvény városunk immár migránsmentes központjában 


