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TÁMOGATOTT SZERVEZETEK 2014-BEN
Tisztelt Professzor Úr!
Gyimesből kaptam a szép képekkel ezt a pár sort! Örömmel kiteszem az ablakba!
Megragadom az alkalmat, hogy Korinek professzor úrnak és a nagylelkű magyar gazdáknak
megköszönjem a sok - sok finom lisztet! Lám még Gyimesbe is jutott a Magyarok Kenyeréből!
Isten fizesse, Csaba testvér
Kedves Csaba testvér!
Most kezdtük a tanévet és lassan már a harmadik hét közepénél járunk, olyan hamar telnek a napok.
A Gondviselő Isten jóvoltából nagyon szép tanévkezdést tudhatunk magunk mögött. Sikerült nyáron felépítenünk a kemencét, nagyon jó lett, szépen befödtük és már sütünk kenyeret. Olyan jó
dolog ez, a gyerekek is úgy szeretik, mindenkinek megvan a maga kis feladata a kenyérsütésnél.
Számunkra öröm, hogy van lehetőségünk állatokat tartani vagy melegágyat fenntartani. Egyrészt
kimondhatatlan jó dolog, hogy mi magunk képesek vagyunk a „mindennapi kenyerünk” megteremtésére, másrészt viszont a gyermekek megtanulják ezeket és én hiszem, hogy az életben hasznát
is fogják venni.
Őszinte szeretettel: Gyuri, a gyimesi Vigasztaló Szent Lélek Otthonból

Dévai Szent Ferenc Alapítvány (Déva – Erdély)
A szervezetet erdélyi ferences szerzetesek hozták létre 1993 tavaszán
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vezetésével. A gyermekmentő
alapítvány célja az Erdélyben embertelen körülmények között, sokszor
az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Böjte Csaba és munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően már több mint 2500 gyermek nevelkedik az intézmény valamelyik Erdélyben vagy Magyarországon található otthonában.
Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon (Nagydobrony–Kárpátalja)
Önálló intézmény, amely sérült és nehéz körülmények között élő árva,
félárva, rászoruló leánygyermekeknek szolgál otthonként. Az otthon
szerves része a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek. A részben önfenntartó intézmény a kezdetektől fogva rendelkezik farmgazdasággal.
Oltalom Karitatív Egyesület (Budapest)
Olyan személyek közösségeként jött létre 1989-ben, akik lelkiismereti
ügyüknek tekintik a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy
veszélyeztetett élethelyzetben lévő különféle társadalmi rétegek, csoportok, és egyének együtt érző, segítőkész támogatását.
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Több mint 900, családjából valamilyen ok miatt kiemelt gyermekről
gondoskodik. Otthont nyújtó ellátást biztosít, valamint gyermekvédelmi
szakigazgatást lát el.
Pécsi Jótékony Nőegylet
1997-ben alapították újra. Főbb céljai közé tartozik a megalakulásuk óta
működtetett „Nekem nincs ebédem…” nevű támogatói program működtetése, így kiemelten az ingyenes iskolai étkeztetés biztosítása a rászorulók számára.
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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! Kedves Adományozók, Támogatók!
Ez a kiadvány a Magyarok Kenyere mozgalom ötödik évi rövid számvetését tartalmazza. Az ötödik esztendő, meg a minden évben megduplázott
búzamennyiség jelzi, hogy életképes amit elkezdtünk, ráadásul úgy hogy
egy fillér állami támogatás nélkül, csak jó emberek önkéntes adományaira
támaszkodtunk. Természetes a mennyiségi növekedésen túl ez az ötödik
év is több új elemet hozott. Létrejött Pécsen a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig átvállalta a Pécs városát
már kinőtt szervezés gondját. Hálás köszönet érte! Bár a három nagy kedvezményezettünk továbbra is az összegyűjtött liszt döntő többségét kapja,
úgy döntöttünk, hogy a tavalyi mennyiséget meghaladó összegyűjtött búza
maradjon helyben az egyes megyékben, és november 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet névünnepén
a Kárpát-medence minden magyarok lakta részén lisztet fogunk osztani. Minden megyében és a határon
túli területeken egyidőben megpróbálunk advent közeledtével helyben segíteni a legjobban rászorultakon.
Természetesen az a legfontosabb, hogy segítsünk az elesetteken, mindenekelőtt a határokon túl élő
testvéreinken. Felejthetetlen élmény számomra ahogyan Böjte Csaba az első lisztszállítmányt megköszönte: „Én ezt a lisztet magyar szóra és gyermek mosolyra fogom átváltoztatni.” Ugyanakkor éppilyen
értékes, hogy egyre több (már több ezer) magyar szántóvető ismeri meg ha letör egy darabot kenyeréből és odaadja egy éhezőnek azzal ő nem kevesebb, hanem több lesz.
Aki egyszer már adott az következő évben is várja, hogy adhasson és részese legyen a közös erőfeszítésnek az egész nemzetet eggyé kovácsoló nagy összefogásnak. És úgy vélem ez az egész mozgalom
lényege: „Sok millió búzaszem, egy nemzet.”
Megmutatni magunknak - ahogy egy megyei elnök fogalmazott- „a magyar gazda a nemzet összetartó
ereje, a kovásza.” Az, hogy van végre valami cél ami mögött nincs anyagi haszonszerzés vágya, sem
bármiféle sanda politikai szándék. Egyszerűen csak a közösség, az együvé tartozás önfeledt önmagunkat megerősítő érzése: példát mutatni megmaradásból.
S ez különösen a határokon kívül rekedt társainknak fontos. A legszegényebb, háborútól sújtott nemzetrészünknél Kárpátalján megtizenegyszerezték (!) a tavalyi mennyiséget, 67 tonnát gyűjtöttek ös�sze úgy hogy a lelkészek a szószékről hirdették ki a gyűjtést, és aki csak hallott róla részt akart venni
az összefogásban, abban, hogy kenyeret adjanak a magyar nyelvű iskoláik diákjainak.
Bár sok ezer magyar ember mozdult meg felhívásunkra, őket nincs mód felsorolni, de hármat, azokat
akik a legtöbbet tették még erejükön felül is kötelességünk megemlíteni. Hubai Imre Csaba, a NAK
Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke 86 tonna búzát gyűjtött össze és titkolja, hogy ő maga személyesen mekkora anyagi áldozatokat hozott. Tóth Béla a Gyermelyi Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki
az ingadozó minőségű búzát nem csak megőrölteti, de ugyanannyi jó minőségű lisztet ad cserébe mint
a beérkezett több mint 60 tonna búza. Sőt, egy részét száraztészta formájában adja vissza. Czéh-Tóth
Imre a pécsi Neolit szállítási vállalat tulajdonosa, aki már ötödik éve járja be autóival az egész Kárpát-medencét, hogy összegyűjtse a búzát és eljuttassa a rászorulóknak a lisztet. Adjon a Teremtő ezer
annyit, mint amennyit e három derék ember hozzátett az erőfeszítéseivel!
A Magyarok Kenyere mozgalom él, már csak legföljebb betiltani lehetne. Jó hozzá tartozni. Jól esik már
most arra a napra gondolni mikor - ha a Jóisten megtart – jövőre is Veletek magyar gazdák, és támogatók újra találkozni fogunk.
Isten óvja a magyar nemzetet!

Korinek László
MTA rendes tagja, egyetemi tanár
a mozgalom elindítója
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Kedves Olvasó!
Nem könnyű feladat minden évben, ugyanarról a programról írni, különösen akkor, ha ez az esemény átöleli az egész
magyarságot, erősíti hitünket, tudatosítja identitásunkat.
Eltelt öt év, és ez arra késztet, hogy visszatekintsek az eddigi
eredményeinkre, sikereinkre.
A Magyarok Kenyere program az elmúlt esztendők alatt
Pécs emblematikus eseménye lett. A 2015-ös esztendőre
mindenki számára ismertté vált, hogy egy gondolatból, egy
beszélgetésből a nemzeti összefogásunk példaképévé nőtte
ki magát a kezdeményezés.
A programon keresztül az összetartozás eszmeiségét át tudjuk adni, képesek vagyunk megvalósítani évről évre azt a csodát, ami Pécsről indult el.
Pécs, a határon túli magyar honfitársaink számára is szimbolikus tartalommal bír. Büszkén állíthatom, hogy városunk, a Mecsek lábánál mára mintaértékűvé vált, hiszen a nemzeti kultúránk,
az augusztus 20-ai országos események szerves része lett a Magyarok Kenyere.
Itt, a városunkban évről évre saját magam is tapasztalom, hogy ez több, mint egy hivatalos ünnep,
ez több, mint egy kötelező részvétel. Olyan közösségépítő ereje van, amit tőlünk, magyaroktól nem
lehet elvenni. Több ezer ember várja, több ezer ember köszönti az új kenyeret augusztus 20-án,
és 2015. évtől már minden megye is a Magyarok Kenyerével ünnepelt. Örömmel tölt el, hogy Pécs,
a kultúra városa nemcsak bölcsője ennek a rendezvénynek, hanem minden alkalommal megújulva,
és a feladathoz felnőve otthont is ad eme nemes programnak.
Így tekintünk a hatodik búzagyűjtő akciónkra is 2016-ban, ugyanezen elvek és eszmeiség mentén
szervezzük és tervezzük, hogy Pécs ismét elérje a kitűzött céljait, a segítségnyújtás terén maximálisat
nyújtva, minden magyar részese legyen a pécsi csodának.
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Páva Zsolt

Pécs polgármestere

Kedves Olvasó!
A magyarság számára augusztus 20-a nem csupán egy történelmi dátumhoz köthető, vagy éppen az egyházi hagyományra épülő ünnep, hanem a nemzeti összetartozás legfontosabb megnyilvánulása, amikor egyszerre ünnepeljük
az államalapítást és az új kenyeret is.
A nemzeti összetartozás iránti, mindannyiunkban meglévő
alapvető igény immár öt éve a Magyarok Kenyere Programban is megmutatkozik. A 2011-ben indult kezdeményezés
minden évben rácáfol arra a sokak által hangoztatott kijelentésre, amely szerint a magyar nép nem képes az összefogásra.
Ne higgyünk ezeknek a hangoknak! A történelem már számtalan alkalommal igazolta, hogy bajban, vagy nemes célok
elérése érdekében a magyarság igenis képes egyesíteni erejét. Ha ez másképp lenne, ma már nem létezne haza, nem
létezne nemzet. Immár ötödik éve a pusztába kiáltott szavak
helyett a csendes, de annál jelentősebb tettek bizonyítják
a közös erő jelenlétét.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta segíti a Magyarok Kenyere Programot. A kezdeményezés támogatottsága és elfogadottsága évről évre hatalmasat növekedett, ennek köszönhetően
minden évben újabb és újabb rekordokat sikerül feljegyeznünk.
Idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már stratégiai partnerként segítette a Magyarok Kenyere Program megvalósítását. Fontos szerepet vállaltunk magunkra a figyelemfelhívásban, a program üzeneteinek eljuttatásában azok felé, akik – ha akár egy kicsit is – de szerettek volna tenni valamit a sikerért.
Nagy öröm számukra, hogy az üzenetek célt értek: soha ennyi búzát még nem adományoztak magyar
országi és határon túli gazdálkodók, szervezetek. Egyenként nehéz is lenne őket felsorolni, így
a köszönet egyszerre szól a mintegy 3100 adományozónak.
A Magyarok Kenyere Program mellé álló gazdasági társaságok száma is soha sem remélt mértéket
öltött: mindenhol volt olyan vállalkozás, amely a búza őrlését vállalta; volt olyan pékség, amely az új
kenyerek és cipók sütésében segített; de a néhány mázsa búzát elszállító fuvarozó is hasonló részt
tett hozzá a kezdeményezés sikeres lebonyolításához.
A hatalmas siker közös, amelyre minden résztvevő igazán büszke lehet: a nemzeti összefogással
gyűjtött búza mennyisége idén megközelítette a 440 tonnát, amelyből 360 tonna a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével üzemeltetett 47 gyűjtőponton jött össze.
Ugyan a Magyarok Kenyere nem egyfajta verseny, és nem elvárás, hogy az összegyűjtött búza men�nyisége minden esztendőben túlszárnyalja az előző évit, de ezeknek a számoknak nagyon is lehet
örülni. A megőrölt liszt egy része idén is a Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványt segíti. A Csaba Testvér oltalmában nevelkedő fiatalokat más formában is igyekszünk támogatni. Tavaly
a Kamara közreműködésével megvalósuló „Székely Földbe Magyar Vetőmag” program keretében
több tucat zsák vetőmag érkezett az Alapítványhoz, idén pedig a kezdeményezés újabb állomásaként mezőgazdasági gépforgalmazó vállalatok adományoztak több millió forint értékben erő- és
munkagépeket a gyermekotthon tangazdasága számára. Szintén felbecsülhetetlen segítséget jelent
majd a lisztadomány a kárpátaljai árvagyerekek számára is, akik szinte elképzelhetetlen körülmények
között kénytelenek élni mindennapjaikat. És mindezek mellett idén már lehetőség lesz arra is, hogy
minden magyarországi megye egy vagy több karitatív szervezete is részesüljön az összmagyar
lisztadományból.

Üdvözlettel:
Győrffy Balázs
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
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A MAGYAROK
KENYERE PROGRAM

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉS SZOLIDARITÁS JELKÉPE
A nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező Magyarok Kenyere kezdeményezés Pécsről
indult 2011-ben. Az ötlet Korinek László akadémikus-jogászprofesszortól származott, Pécs városa
a kezdeményezés mellé állt. A Magyarok Kenyere valójában egy „össznemzeti” kenyér, amelybe nemcsak a hazai, hanem a határainkon túl élő magyar honfitársaink által megtermelt búza is belekerül.
A program célja a kezdetektől fogva karitatív: a rászoruló gyermekek étkeztetése határainkon
innen és túl. Az idei évtől kezdve a központi támogatottakon kívül minden magyarországi megye
karitatív szervezete is részesül az összmagyar lisztadományból.
A kezdeményezést már az első pillanatban támogatták magánszemélyek, mezőgazdasági szövetkezetek, szervezetek, nagyobb cégek, vállalatok, egyesületek, baráti társaságok, települési önkormányzatok és megyei jogú városok, így már az első évben mintegy 10 tonna búza gyűlt össze.

2011

2012

2013

2014

2015

Adományozott búzamennyiségek növekedése 2011-2015 között
2011-ben az első évben az ország minden megyéjéből és a külhoni területekről összegyűjtött 10 tonna búzából készülő liszt nagy részét a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta,
így 2300 gyermek számára sikerült több hónapra biztosítani a kenyeret. A megmaradt lisztből kis
cipók készültek, ezekhez adomány fejében lehetett hozzájutni augusztus 20-án. A befolyt összegből
a Pécsi Jótékony Nőegylet a „Nekem nincs ebédem” program keretében rászoruló gyerekek számára
biztosította az iskolai étkeztetést.
2012-ben az első év búza adományait sikeresen megduplázva 20 tonna búzából készült lisztet kaptak
Böjte Csaba testvér erdélyi gyermekei, valamint a Pécsi Nőegylet kedvezményezettjei.
2013-ban sikerült komoly együttműködő, támogató partnerként megnyerni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, ezzel szinte „turbó-fokozatra” kapcsolva a Magyarok Kenyere Programot. A búzagyűjtés
még szervezettebbé vált, országosan több gyűjtőponton fogadták a gabonát. Abban az évben 100
tonna búza gyűlt össze.
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2014-ben ismét folytatódott rekorddöntés: csaknem 220 tonna búza érkezett, 420 magyar és 51 határon túli településről. A liszt nagy része ismét a Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz került, emellett
az idei évben egy kárpátaljai gyermekotthont is támogattunk: a Nagydobronyi Református Irgalmas
Szamaritánus Gyermekotthon 70 leánygyermekét.

86 703 kg
77 243 kg

34 820 kg
33 400 kg
32 071 kg

25 920 kg

15 680 kg
7 030 kg
6 440 kg

16 225 kg
13 600 kg

7 040 kg

18 720 kg
10 800 kg
8 320 kg

7 621 kg

12 684 kg
9 765 kg
8 860 kg
7 930 kg
1 000 kg
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MAGYAROK KENYERE
PROGRAM HELYSZÍNEI
15 MILLIÓ MAGYAR ÖSSZEFOGÁSA

Kassa
Rozsnyó

Rimaszombat
Salgótarján

Nyitra

Nagybarca

Szécsény

Pozsony

Eger

Érsekvadkert
Nyergesújfalu Esztergom

Újrónafő
Csorna

Tata
Szany

Szombathely

Kajárpéc

Bük

Ászár

Pápa Székesfehérvár

Mezőlak

Veszprém
Celldömölk
Vép
Zalaszentgrót-
Ajka
Körmend
Tüskeszentpéter
Balatonfüred
Muravidék
Ádánd

Tura

Jászapáti

Baracska

Tápióbicske

Püspökladány

Szabadbattyán
Kecskemét

Sárbogárd

Kapospula

Nagybajom
Somogyszob

Bárdudvarnok

Szigetvár

Rákóczifalva

Dévaványa

Somberek
Mohács

Bellye

TÉNYEK ÉS ADATOK
• 76 gyűjtőpont
• 3096 adományozó
• 439 782 kg búza
• 20 malom
• 307 840 kg liszt
• 100 adományozott szervezet
• 62 rendezvény

Kondoros

Kunszállás
Orosháza

Békéscsaba
Tótkomlós

Tolna-Mözs
Szekszárd

Pécs

Túrkeve

Szarvas

Hódmezővásárhely
Szeged

Jánoshalma
Szabadka

Horgos
Hajdújárás

Topolya
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Kápolna

Mezőcsát
Tiszakeszi

Füzesabony

Abádszalók

Felcsút

Dunaföldvár
Sárszentlőrinc
TamásiSzemcsepuszta
Paks
Kaposvár

Kéthely
Muraszemenye

Kartal

Nagy
szokoly

Zalaegerszeg
Lendva

Gyermely Budapest

Bokod

Tiszapalkonya

Kozárd Pásztó
Aszód

Nagyigmánd

Fertőszentmiklós
Felsőőr

Bánk

Makó

Magyarkanizsa

Zenta
Ada

Dombegyház

Ungvár
Rát
Nagydobrony

Munkács

Beregszász

Verbőc

Karácsfalva

Tímár

Tiszapéterfalva
Napkor Apagy
Téglás
Hajdúböszörmény

Szatmárnémeti

Debrecen

Parajd

Kolozsvár
Marosvásárhely

Csíkszereda

Háromszék
Kőhalom
Arad

Sepsiszentgyörgy
Déva

gyűjtőpontok

Kenyérünnep (aug. 19. és 20.)

búzagyűjtő nap

adományozási
ünnepség

malom

pékség

határon túli együttműködő
települések
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BARANYA MEGYE
Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban.
Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett.
(Krisztus példázatai)

98
adományozó
A megye az idei Magyarok Kenyere Programban 2015-ben is igen aktívnak bizonyult: jóval túlszárnyalva a tavalyi 22,3 tonnás men�nyiséget, idén 34,8 tonna búzát ajánlottak fel
a helyi gazdálkodók, szerveztek és gazdasági társaságok. Az összegyűjtött mennyiséggel
a képzeletbeli rangsorban Baranya megye a tavalyi évhez hasonlóan a második helyet szerezte meg a megyék között. A megyében két helyen,
a Lamepé Kft. szigetvári malmában, valamint
a július 24-én megtartott búzagyűjtő napnak is helyet adó sombereki Központi Majorban adhatták le
az adományozók a búzát.
Összeöntés Ünnepe | 2015. augusztus 16. Mohács
Baranya megye ismét központi szerepet játszott a Magyarok
Kenyere Programban: az országosan összegyűjtött búzaadományok jelképes egyesítése és őrlése az idei évben is Mohács
mezején, autentikus környezetben, a Csele-patak partján működő műemlék malomban, a Szent Miklós vízimalomban zajlott.
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Az eseményen minden magyarországi és határon túli terület egyegy kis zsák búzával képviseltette
magát, ahol népi hangulatú ös�szeöntés és papi áldás után jelképes mennyiséget őröltek meg
a több száz éves kis vízimalomban. Ahogyan az ünnepségen elhangzott: a Csele-patak partján új
történelem íródik, ahová korábban nagy veszteségünk emléke
fűződött, ott most a nemzet békés
újraegyesítése történik meg.

34 820 kg
adománybúza

Magyarok Kenyere Ünnep | 2015. augusztus 20. Pécs
A Magyarok Kenyere Ünnepének immár ötödik éve hagyományosan Pécs adott otthont az augusztus 20-ai ünnepség keretében. Az államalapítás és az új kenyér ünnepe tökéletes összhangban van
a Magyarok Kenyere Program lényegével, az ünnepen megáldott „Összmagyar Kenyér” az ország
egységét szimbolizálja.
A kissé szeszélyes idő ellenére idén is több ezren
voltak kíváncsiak a Magyarok Kenyere Ünnepére, amelyet a pécsi székesegyház előtti téren rendeztek meg.
A számos érdekességet és színes kulturális programot kínáló rendezvényen megáldották és megszegték az új kenyeret, amit idén rekordmen�nyiségű búzából készítettek el. A pécsi Dóm téren
felállított színpadon a Déli Kapu folklórgála résztvevői adtak ünnepi műsort, amelynek középpontjában
a búza, az aratás és a magyar kenyér álltak.
Az ünnepi műsor során beszédet mondott Páva Zsolt,
Pécs polgármestere; Korinek László professzor,
a Magyarok Kenyere Program ötletgazdája; valamint
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Az ünnepi műsort idén is megtisztelte jelenlétével Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, vala
mint
a határon túli magyarság képviseletében Hidi László,
a kárpátaljai Pro Agricultura Carpatica elnöke. Tolcsvay
László, a Magyarok Kenyere program művészeti támogatója az esemény hivatalos dalával, a „Kenyérdallal” és
néhány további, az ünnephez méltó Tolcsvay-művel szórakoztatta a népes közönséget. Az 5 kilogrammos kenyeret a pécsi megyéspüspök, Udvardy György áldotta meg.
A püspöki áldás után a város lakói megkóstolhatták az ez évi program lisztjéből vajdasági kovásszal
és parajdi sóval készült új kenyeret. A Pécsi Jótékony Nőegylet sátraiban a nagyközönség adomány
fejében juthatott hozzá a kis cipókhoz. Az összegyűlt pénzösszeget a Nőegylet „Nekem nincs ebédem”
gyermekétkeztetési programja javára ajánlották fel.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Sombereki Zrt. (Somberek) • Lamepé Kft. (Szigetvár)
Búzagyűjtő nap: Sombereki Zrt. (Somberek)
Malom: Szent Miklós Vízi- és Taposómalom (Mohács)

Pékség: Aranycipó Kft. (Pécs)
Magyarok Kenyere Ünnep, augusztus 20.: Pécsi Fesztiválszervező
Nonprofit Kft.
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/baranya

BÁCS-KISKUN MEGYE
„Búzától vezet az út kenyéren át az élethez!”
(Domján Gergely, NAK megyei elnök)

27
adományozó

7 030 kg
adománybúza

Hazánk legnagyobb őrlőkapacitású malma, a kunszállási Júlia-Malom Kft. adott helyet a Bács-Kiskun megyében augusztus 10-én
megrendezett megyei búzagyűjtő
napnak. A Júlia Malom a felajánlott búza fogadásán és tárolásán
túl az őrlést is felvállalta a nemes
ügy érdekében csak úgy, mint
a megyében kialakított másik gyűjtőpont, a Felsőbácskai Műmalom Kft.
Az ünnepség keretén belül Domján
Gergely megyei elnök megköszönte
a felajánlásokat.
Augusztus 20-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának programsorozatával összhangban rendezték meg a NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének Kenyérszentelő Ünnepségét. Az időjárás ugyan egész nap mostohán bánt a Kecskemét főterére látogató családokkal és érdeklődőkkel,
de az ünnepség kezdetére kitisztult az ég és méltó módon ünnepelhették a résztvevők a Szent István
napi új kenyeret.
Domján Gergely beszédében kitért arra, hogy a Kamara
megalakulásakor csatlakozott a nemzeti összetartozást
és szolidaritást jelképező Magyarok Kenyere programhoz. A megyei elnök hangsúlyozta, hogy Bács-Kiskun
megye gazdái a tavalyi évhez képest megduplázták
az összegyűjtött búzamennyiséget. Az összegyűlteket
köszöntötte a megyei elnökön túl Mák Kornél Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, aki méltatta az összefogást és együttműködést. A kenyerek
sütéséhez lisztet a megyei összefogásból adományként összegyűjtött búzából őrölték, a kovászhoz való só
az erdélyi Parajdi Sóbányából érkezett, míg a sütéshez a lisztet, a szükséges gondos szakértelmet és technológiát az Univer Product Zrt. kecskeméti sütőüzeme biztosította. Az ott kisütött közel 5 kilogrammos, nemzetiszínű szalaggal átkötött ropogós cipók megszentelését minden felekezetű egyházi méltóság vállalta. A Magyarok Kenyere Program szervezési munkálatai kapcsán
a megyei szervezet részéről külön köszönjük Csontosné Zsiklai Sára, Madari Örs, Patonai Melinda és
Városi Orsolya közreműködését.
Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Felsőbácskai Műmalom Malomipari Kft. (Jánoshalma)
• Júlia Malom Kft. (Kunszállás)
Búzagyűjtő nap: Júlia Malom Kft. (Kunszállás)

Malom: Júlia Malom Kft. (Kunszállás) • Felsőbácskai Műmalom
Malomipari Kft. (Jánoshalma)
Pékség: Univer Product Zrt. Sütőüzeme (Kecskemét)
Kenyérünnep (aug. 20.): Kecskemét MJV Önkormányzata
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere /bacs-kiskun

BÉKÉS MEGYE
„A Magyarok Kenyere Program legfontosabb üzenete a nemzeti összefogás, melyet megerősít
az öt éve folyamatos és egyre növekvő adományok száma is.”
(Kulcsár László, NAK megyei elnök)

34
adományozó

6 440 kg
adománybúza
Idén Békés megyében összesen négy gyűjtőponton
adhatták le a Magyarok Kenyere Programon belül
a búzaadományokat a helyi gazdálkodók és szervezetek, a központi gyűjtőnapnak pedig Szarvas adott
otthont augusztus 9-én. A rendezvényen megjelent Dankó Béla országgyűlési képviselő is, aki
szerint kiváló helyre került a búzagyűjtő napi ünnepség, hiszen Szarvas a történelmi Magyarország mértani közepe, Békés megye pedig a mai
napig ezer szállal kötődik a mezőgazdasághoz.
Hodálik Pál, Szarvas alpolgármestere a város
kötelességének és történelmi felelősségének
nevezte köszöntőjében az összmagyar nemzet
képviseletét, az államhatáron kívül rekedt rászorulók segítését.

A programban az ország minden megyéjéből és a külhoni
területekről összegyűjtött búzaadományt a központi búzagyűjtő napon áldották meg. Augusztus 20-án a NAK Kondorost választotta a Magyarok Kenyere Program Békés megyei
helyszínéül. A választás nem volt véletlen műve, hiszen több
helyi és környékbeli gazda is búzaadománnyal járult hozzá
ahhoz, hogy a rászoruló gyermekek minél több liszthez, kenyérhez jussanak határon innen és túl.
Az ünnepség mellett párhuzamosan tartották meg a XV. Kondorosi
Betyár Napokat, ahol a betyárromantika és a pásztorhagyományok is
megelevenedtek az egykor nyolc út mellett fekvő Kondorosi Csárda körül.
A rendezvény szakmai védnöke Kulcsár László, a NAK Békés megyei elnöke volt, aki ünnepi beszédében elmondta: a megyében 6,4
tonna búzát ajánlottak fel a gazdák a Magyarok Kenyere Programra.
A búza őrlését a tótkomlósi malom vállalta. A Kamara egy mázsa
lisztből sütött kenyeret is átadott a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesületének. Békés megyében a Magyarok Kenyere Programban aktívan
részt vett Bak Péter, igazgató; Behán-Galambos Rita, körzetvezető
falugazdász; Karl Attila, élelmiszeripari referens és Pócsi Gabriella,
vidékfejlesztési referens.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Csabatáj Mezőgazdasági Zrt. (Békéscsaba) • Orosfarm
Zrt. (Orosháza) • Dombegyházi Agrár Zrt. (Dombegyház)
Búzagyűjtő nap: Cervinus Teátrum Művészeti Nonprofit Kft. (Szarvas)

Fuvarozó: Bíró Trans Hungary Kft. (Gyula)
Malom: Agromolnár Kft. (Tótkomlós)
Pékség: Gömöri És Gömöri Kft. (Kondoros)
Kenyérünnep (aug. 20.): Kondoros Város Önkormányzata
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/bekes

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
„A Magyarok Kenyere program a magyar gazdatársadalom egy kisléptékű, de nagyon fontos összefogása,
mely az elkövetkező években remélhetőleg egy nagyobb mértékű együtt gondolkodásra
és cselekvésre készteti a gazdálkodókat”
(Taskó József, NAK megyei elnök)

220
adományozó

15 680 kg
adománybúza

2015-ben első ízben a Magyarok Kenyere Program lebonyolítását Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Mezőcsát vállalta magára. A helyi gyűjtőpontot a város határában Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke családjának telephelyén alakították ki. Augusztus 9-én indult el
egy önkéntes kamion, hogy a megye területéről összegyűjtse a búzaadományokat, majd augusztus
10-én erre a kamionra rakták fel számos jelenlévő adományozó társaságában a dél-borsodi búzás
zsákokat is. A gyűjtőpontra érkező nagyszámú vendégsereget Taskó József és Siposné Horváth Anita,
Mezőcsát polgármestere fogadta és köszöntötte, majd a Taskó-vállalkozás látta vendégül. A megyében az előző évi közel ötszöröse, 15,68 tonnányi adománybúza jött össze több mint 220 adományozó
jóvoltából, mely a rendezvény után elindult a maga útján: a kamion a tiszapalkonyai GoodMills malomba szállította a búzát, ahol Gergely István főmolnár és üzemvezető mutatta be a világszínvonalú
technológiával dolgozó malmot. Az adományozás útjának következő állomása már a kenyérsütés volt:
a Megye Kenyere Nagybarcán sült ki a Lezák Pékségben, szintén önkéntes felajánlásból.
Államalapító Szent István Királyunk és a Megye Kenyere ünnepére szintén Mezőcsáton került sor
augusztus 19-én. Sajnos a kitartóan rossz idő nem engedte meg a szabadtéri ünneplést, így a Művészetek Házában gyűltek össze estére a város és a Kamara vendégei, valamint a helyi lakosok.
Az ünnepélyes bevonulás Juhász Tamás zongorajátáékának kíséretével történt, majd a Mezőcsáti
Népi Együttes tagjai léptek színpadra, akiket szintén néptáncosok követtek, végül a Templomos Lovagok magyarországi preceptóriumának tagjai vonultak fel hófehér palástjaikban.
Ünnepi köszöntőt mondott Siposné Horváth Anita; Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke;
Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke; valamint Taskó József is. A Megye Kenyerét
Gödri Miklós református és Veres József római katolikus lelkészek áldották és szentelték meg.
A Magyarok Kenyere Program és a Borsod megyei rendezvények híre Felvidékre is eljutott, ahonnan
szintén egyre többen jelezték, hogy szívesen vennének részt a kezdeményezésben búzaadományok
felajánlásával. A búzagyűjtésben tanúsított szerepvállalásáért az adományozó gazdákon felül külön
köszönet illeti a megye falugazdászait, Fodor László igazgatót és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megyei igazgatóságának munkatársait.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpont: Taskó Józsefné (Mezőcsát)
Búzagyűjtő nap: Taskó Józsefné (Mezőcsát)
Fuvarozó: Sannel-Ker Kft. (Dédestapolcsány)

Malom: Goodmills Magyarország Malomipari Kft. (Tiszapalkonya)
Pékség: Lezák Pékség (Nagybarca)
Kenyérünnep (aug. 19.): Mezőcsát Önkormányzata
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/borsod

CSONGRÁD MEGYE
„Büszke vagyok a Csongrád megyei gazdákra, akik felajánlásával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Szervezete és a Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetsége a Magyarok Kenyere
program nemes célját szolgálhatta!”
(Kispál Ferenc, NAK megyei elnök)

45
adományozó

7 040 kg
adománybúza

A Magyarok Kenyere Program
keretében Csongrád megyében
a helyi gyűjtőpontot Kispál Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökének
hódmezővásárhelyi telephelyén
alakították ki. A megyében idén
a tavalyi mennyiség kétszerese,
több mint 7 tonna búza jött össze
az adományozók felajánlása nyomán. A helyi gyűjtőnapot szintén
Hódmezővásárhelyen tartották
július 30-án, ahol az adományozó gazdákat is megvendégelték.
A felajánlott búzát az összeöntés után a közel 140 éves, műemléki védettség alatt álló makói Maros Malomban dolgozták fel, majd az augusztus 20-ai rendezvényre a 200 darab cipó megsütését
a Szegedi Sütödék Kft. vállalta magára. A Magyarok Kenyere Ünnepének augusztus 20-ai rendezvényét Csongrád megyében Makón tartották meg, ahol városi ünnepséget szerveztek Szent István Király
tiszteletére. A kenyérszentelés és -áldás után köszöntőt mondott Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere; valamint ünnepi beszédet mondott Lázár János országgyűlési képviselő is. A megrendelt
cipók szétosztására a kenyérszentelés ünnepségét követően került sor, valamint a Vitaricum Kft.-nek
köszönhetően zsíros kenyeret, valamint különféle zöldségeket és gyümölcsöket is kiosztottak a jelen
lévők között. Az ételosztásban részesültek az ünnepségen előadó magyar és határon túli néptáncegyüttesek és zenekarok tagjai, a rendezvényen résztvevő előadók és kiállítók, valamint Makó polgárai.
A megyében összegyűjtött búzából őrölt lisztet a NAK megyei elnökének döntése nyomán a szegedi
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak és a Hódmezővásárhelyi Nevelőotthonnak adják.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpont: Kispál Ferenc (Hódmezővásárhely)
Búzagyűjtő nap: Kispál Ferenc (Hódmezővásárhely)
Fuvarozó: Kispál Ferenc (Hódmezővásárhely)

Malom: Agromag Kft. (Szeged)
Pékség: Szegedi Sütödék Kft. (Szeged)
Augusztus 20-i rendezvény: Makó Város Önkormányzata
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/csongrad

FEJÉR MEGYE
„Nincs olyan, hogy vetés és aratás nélkül csak úgy az asztalra kerül a kenyér. Azért valakinek
meg kell dolgozni! Fontos, hogy legyen hála a szívünkben azok iránt, akik ezt a sok, kemény,
egészségromboló munkát mindannyiunkért végzik.”
(Kiss Norbert Ivó, NAK megyei elnök)

105
adományozó

16 225 kg
adománybúza

A megye búzatermesztői immár negyedszer járultak hozzá a Magyarok Kenyere program sikeréhez:
az idén 105 adományozó 16,2 tonna kenyérgabonát – a tavaly összegyűlt mennyiség több mint dupláját – ajánlotta fel a határon túli és itthoni rászoruló magyaroknak. Az adományokat három helyszínen,
Székesfehérvár-Kisfaludon, Baracskán és Sárbogárdon gyűjtötték, a helyi búzagyűjtő napot pedig
Kisfaludon rendezték meg augusztus 7-én.
Kiss Norbert Ivó, a Nemzeti Agrár
gazdasági Kamara megyei elnöke
az eseményen a nemzet egységét
és az összetartozást szimbolizáló
programmal arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar gazdák itthon és
a határainkon túl a magyarok kenyere program felhívásáról értesülve,
első szóra megosztották munkájuk,
és ezzel együtt „az életük értelmét,
a búzát” a segítségre szorulókkal.
Mint mondta, fontos hogy értékelje
és ismerje el mindenki a vidéken élő
emberek, gazdák fáradozását.
Az összeöntés után a búzát a Búzakalász 66 Kft. Felcsút tulajdonában lévő Alcsútdoboz-Göböljárás malmába szállították, ahol megőrölték a gabonát, majd az ottani pékségben sütötték meg
az augusztus 20-dikai ünnepségre a kenyereket. A NAK Fejér Megyei Szervezetének felkérésére a Szabadbattyáni Gazdakör segítségével és Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata támogatásával
a szabadbattyáni katolikus templomban 2015. augusztus 20-án ökomenikus istentisztelet keretében Mayer László katolikus plébános úr áldotta meg az új kenyeret, és Pintérné Koczó Zsófia református lelkész asszony mondott áldást.
Az ünnepi szentmisén részt vett Polyák István Vilmos polgármester;
Csókási Lajos alpolgármester, a Szabadbattyáni Gazdakör elnöke;
Kiss Norbert Ivó, a NAK Fejér megyei elnöke; Turcsányi Sándor,
a NAK Fejér megyei igazgatója; Reizinger Tibor Fejér megyei fő-falugazdász; Joó Ilona Katalin,a NAK Fejér megyei elnöki kabinetjének
vezetője; ifj. Turcsányi Sándor, a NAK Fejér megyei Igazgatóságának
élelmiszeripari referense; valamint a Szabadbattyáni Gazdakör több
tagja is. A szentmise végén, az új kenyér megáldása után az új kenyeret megszegték és megkínálták a híveket és a vendégeket is.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Kovács Imre egyéni vállalkozó (Sárbogárd) • Keve Zrt.
(Baracska) • Aranybulla Mg. Zrt. (Székesfehérvár)
Búzagyűjtő nap: Aranybulla Mg. Zrt. (Székesfehérvár)
Fuvarozó: Trigo Kft. (Pécs)

Malom: Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft. (Felcsút)
Kenyérünnep (aug. 20.): Szabadbattyáni Gazdakör és
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/fejer

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
„Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, ha szent a gyökér, szentek az ágak is.”
(Róm. 11,16)

80
adományozó

13 600 kg
adománybúza

A megyei gazdák idén igen aktívnak
bizonyultak, hiszen a tavaly felajánlott
mennyiség kétszeresét, 13 600 kilogramm búzát adományoztak a Magyarok
Kenyere Program keretében. Győr-Moson-Sopron megyében négy helyen
várták az adományokat, gyűjtőpont volt
Szanyban, Kajárpécen, Újrónafőn, valamint Fertőszentmiklóson is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei
búzagyűjtő napját idén augusztus 8-án Csornán, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola
Tangazdaságában tartották meg. A mintegy 150 ember részvételével megtartott eseményen köszöntőt mondott Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa;
Perlaki Sándor, a Csukás Zoltán Szakközépiskola igazgatója; valamint Németh Gergely, a NAK megyei elnöke. A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői megáldották az összegyűjtött
búzát, amit ezt követően a Goodmills Magyarország Zrt. csornai malmában dolgoztak fel. A rendezvényen az ünnepi hangulatról Császár Sándor magánénekes, valamint a Szanyi Bokréta Néptáncegyüttes gondoskodott.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara augusztus 20-án a csornai művelődési házban megtartott városi
ünnepséghez csatlakozott. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Széles Sándor kormánymegbízott, valamint Németh Gergely. Az ünnepség lebonyolítását a Szane-KO Kft. segítette 100 darab
kiscipó megsütésével, amelynek értékesítését becsületkasszával oldották meg, így 33 ezer forint gyűlt
össze a további adományozások finanszírozásához.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Németh Gergely (Szany) • Major Béla (Kajárpéc) • Kovács
Jenő (Fertőszentmiklós Virágvölgy) • Krass-Tóth Melinda (Újrónafő)
Búzagyűjtő nap: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Csorna)
Fuvarozó: Németh Gergely (Szany) • Szabó Lajos (Csorna)

Malom: Goodmills Magyarország Malomipari Kft. (Csorna)
Pékség: SZANE-KO Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kft.,
Kenyérünnep (aug. 20.): Csorna Város Önkormányzata,
Intersnack Magyarország Kft.
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere /gyor-moson-sopron

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
„A Magyarok Kenyere program egyesítette közösségeink összetartó erejét,
s a hétköznapi munka méltó ünnepévé vált.”
(Szabó Sándor, NAK megyei elnök)

113
adományozó

32 071 kg
adománybúza

Idén a megyében a Magyarok Kenyere programhoz
negyedik alkalommal csatlakozott hajdú-bihari gazdák és szervezetek éppen megduplázva a tavalyi
mennyiséget, több mint 32 tonna búzát ajánlottak
fel. A feljegyzések szerint a legkisebb adomány 25
kilogramm, míg a legnagyobb 3,6 tonna volt, amit
Polgár József komádi gazda ajánlott fel. Hajdú-Bihar
megyében két gyűjtőpont működött, Tégláson és
Püspökladányban.
Hajdúböszörményben, augusztus 1-jén, a több száz fő részvételével megtartott búzagyűjtő napon,
a Veterántraktor Kulturális és Hagyományőrző Egyesület jóvoltából egy százéves gőzgép is munkába állt, hogy azt a búzát csépelje ki, amelyet korábban Balmazújvároson, egy kézi aratóversenyen
takarítottak be. A kévékből három mázsa búza lett, mely a Magyarok Kenyerébe került. Püspökladányban, a Dóra majorban, augusztus 6-án sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános búzaátadás megszervezésére is sor került.
Szabó Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, hogy a tavalyi men�nyiség duplázása mellett nagy öröm az is, hogy az adományozók száma is jelentősen növekedett,
hiszen 2014-ben 73, míg 2015-ben már 113 gazdálkodótól érkezett búzaadomány. Ezzel a megyék
sorrendjében a harmadik helyen végeztek. A vezető hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere program
ugyan nem egy verseny, de az elért eredménynek nagyon örül, melyre az egész megye büszke lehet.
Az adománybúzát a Hajdú Gabona Zrt. Hajdúnánási Malomüzemében dolgozták fel.
A Magyarok Kenyere program azok körében is elindította az adományozási kedvet,
akiknek ugyan nincsen búzájuk, de szeretnének segíteni. A Hortobágyi Lúdtenyésztő
Zrt. 1 tonna fagyasztott liba, a Hajdúhús
2000 Kft. 1 tonna sertészsír adományozására tett felajánlást. Hajdú-Bihar megyében idén első alkalommal rendezték meg
a Megyei Kenyérünnepet augusztus 19-én
Debrecenben a 24. Farmer-Expó megnyitója keretében. Ünnepi beszédet mondott
Szabó Sándor elnök, a jelképes megyei kenyereket Bukáné Zakar Zsuzsanna református lelkész áldotta meg.
Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Szabó Imre (Püspökladány) • Téglási Magtár
Szövetkezet (Téglás)
Búzagyűjtő nap: Szabó Sándor (Hajdúböszörmény)
Fuvarozó: Biró Trans Plusz Kft. (Püspökladány)

Pékség: Balmaz-Sütöde Kft. • Bárándi Pékség
Malom: Hajdú Gabona Zrt. (Debrecen)
Kenyérünnep (aug. 19.): V-Trade Kiállítások Kft. (Debrecen)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/hajdú-bihar

HEVES MEGYE
„Büszkék vagyunk mi Gazdák arra, hogy ilyen programban részt vehetünk,
és mi lehetünk a nemzet kenyerének kovásza.”
(Székely Zoltán, NAK megyei elnök)

127
adományozó

33 400 kg
adománybúza

A Magyarok Kenyere Program keretében a megyei
búzagyűjtő napot augusztus 5-én rendezték meg.
A ren
dezvénynek az előző évnek megfelelően
szintén Besenyei András (Teremtő Kft.) kápolnai
telephelye adott otthont. Az esemény a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei elnökének,
Székely Zoltánnak megnyitójával kezdődött, majd
ezt követően Besenyei András mondott néhány
gondolatot a Magyarok Kenyerének fontosságáról és annak üzenetéről, valamint Korinek László
levelének felolvasása zárta az esemény hivatalos megnyitóját. A megyei búzagyűjtés augusztus
7-ig tartott, a gazdáktól 127 felajánlás érkezett
a kápolnai gyűjtőpontra, az összegyűjtött búza mennyisége megközelítette a 33 tonnát. Ez jelentős
növekedésnek számít a tavalyi gyűjtés után, hiszen 2014-ben Heves megyében közel harminc gazdál
kodó, magánszemély és közület 13 tonnánál is több, jó minőségű búzát ajánlott fel jótékony célra.
Heves megyében Füzesabony város augusztus 20-i rendezvényéhez
kapcsolódott a Magyarok Kenyere
Program. A program keretén belül
Székely Zoltán vett részt a városi
megemlékezésen és az új kenyér
megszentelésén, amelyre a kenyeret a Hesi Sütőipari Kft. biztosította,
a búza őrlését az egri malom vállalta.
Az adományozásra és a Magyarok
Kenyere Program népszerűsítésére a város másnapi rendezvényén
került sor. A kitelepülés alkalmával
osztották ki az adományként elkészített cipókat. A megyei elnökség
külön felajánlásaként minden megyei település részesült egy kenyérből, melyet az augusztus 20-i ünnepségén felszenteltettek.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Gazdag Gazda Gabona Szövetkezet (Kápolna)
Teremtő Mezőgazdasági És Szolgáltató Kft. (Kompolt)
Fuvarozó: Pozsik 2000 Kft. (Bükkszék)

Malom: Egri Malom Zrt. (Eger)
Pékség: Hesi Sütőipari Kft. (Eger)
Kenyérünnep (aug. 20.): Füzesabony Önkormányzata
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/heves

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE
„Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,”
(Kölcsey Ferenc: Himnusz 1823)

483
adományozó

86 703 kg
adománybúza

A megye az idei Magyarok Kenyere Programban is igen aktívnak bizonyult: 86,7 tonna búzát ajánlottak fel a helyi gazdálkodók, szerveztek
és gazdasági társaságok. Az összegyűjtött mennyiséggel a képzeletbeli rangsorban Jász-Nagykun-Szolnok megye az első helyet szerezte meg a megyék között. A megyében egy helyen, a Borbás-Ker Kft.
Jászapátiban található telephelyén adhatták le az adományozók
a búzát, a telephely új gyűjtőpontként segítette a begyűjtés folyamatát.
Az adományok őrlésében szintén a Borbás-Ker Kft. segített.
A Magyarok Kenyere Program Jász-Nagykun-Szolnok megyei második
rendezvényét 2015. augusztus 20-án, a megye egyik mezőgazdasági
és idegenforgalmi szempontból is frekventált településén, Abádszalókon rendezték meg. Az ünnepség helyszíne az idén felújított, közel 200
éves belsőfalusi Református Templom volt.
A rendezvény a NAK Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatósága, valamint Abádszalók Város
Önkormányzata közös szervezésében, a helyi Református Gyülekezet aktív közreműködésével valósult meg. A program Ökumenikus Istentisztelettel kezdődött, melyen részt vett Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter; Hubai Imre Csaba, a NAK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének
elnöke és Kovács Mihály Abádszalók polgármestere.
A köszöntő és az ünnepi beszédek elhangzását követően Korózs László c. esperes és Szűcs M.
Sándorné református lelkész megszentelte, illetve megáldotta az Új Kenyeret, majd felkérték Fazekas
Sándort a kenyér felszegésére.
A felszeletelt 5 kilogrammos kenyeret a rákóczifalvai Kossuth úti Pékség sütötte meg. A Magyarok
Kenyere Ünnep befejezésként 25 dekagrammos kiscipókat osztottak ki a megjelentek között, melyeket szintén a Jászapáti Borbás Kereskedőház Kft. készített.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Borbás Kereskedőház Kft. (Jászapáti)
Búzagyűjtő nap: Borbás Kereskedőház Kft. (Jászapáti) • Jászapáti
Gazdakör • Jászapáti város Önkormányzat
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Malom: Borbás Kereskedőház Kft. (Jászapáti)
Pékség: Kossuth úti pékség (Rákóczifalva)
Kenyérünnep (aug. 20.): Abádszalók Város Önkormányzat

Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/jasz-nagykun-szolnok

KOMÁROMESZTERGOM MEGYE
„Hiszem és vallom, hogy a Magyarok Kenyere Program összetart bennünket, magyar földműveseket, és ez az összetartozás erősít
mindannyiunkat abban, hogy tiszteljük a földet, védjük és becsüljük meg annak termését, úgy legyen, ahogy Korinek professzor úr
is gondolja, hogy unokáink és dédunokáink is büszkék lehessenek a ma élőkre, ebben a mozgalomban való részvételünkre,
a hagyományok őrzésére, és legyen összekötő kapocs a Magyarok Kenyere a múlt, a jelen és a jövő között.”
(Balogh Zoltán, NAK megyei elnök)

68
adományozó

10 800 kg
adománybúza

Az idei Magyarok Kenyere Program
keretében a megyei gazdák jóval túlszárnyalták a tavaly begyűjtött búzamennyiséget, hiszen a tavalyi adag
közel két és félszeresét, mintegy 10,8
tonna gabonát ajánlott fel 68 adományozó a jótékonysági célra. A búzát
Bokodon, Ászáron, Tatán, valamint
Nagyigmándon adhatták le a helyi termelők. A gyűjtőnapnak Nagyigmánd
adott otthont, ahol a szervezők illusztris személyt köszönhettek, ugyanis az augusztus 12-én megtartott eseményre elfogadta a meghívást
Korinek László a Magyarok Kenyere Program ötletgazdája, a mozgalom elindítója.
A gyűjtőnapon kialakult, jó hangulatú és bensőséges beszélgetések résztvevője volt Balogh Zoltán,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke; az egyik gyűjtőpontot üzemeltető Szentirmay
Károly alelnök, valamint Sárfy Péter, Szabó László és Simon Zsolt alelnökök, Papp Gergely, a NAK
szakmai főigazgató-helyettese; Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és Hajduné Farkas
Erika, Nagyigmánd polgármestere is. A Magyarok Kenyere Program keretében összegyűjtött búzát
a gyermelyi malom dolgozta fel.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara augusztus 20-án az esztergomi Kertbarátköri Egyesület által
a Szentgyörgymezői Olvasókörben megtartott ünnepséghez csatlakozott, ahol Balogh Zoltán is jelen
volt. A rendezvényen sor került az új kenyér szentelésére és áldására, valamint a megszentelt kenyér
megszegésére, amelyet Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere végzett el.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Antal Mihály családi gazdálkodó (Bokod) • Körmendi
Miklós egyéni vállalkozó (Tata) • Ászári Mezőgazdasági Zrt. (Ászár)
• Szentirmay Károly Családi Gazdálkodó (Nagyigmánd)

Búzagyűjtő nap: Szentirmay Károly Családi Gazdálkodó (Nagyigmánd)
Malom: Gyermely Zrt. (Gyermely)

Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/komarom-esztergom
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NÓGRÁD MEGYE
„Nagyszerű érzés az összefogás erejét és a közösségi szerepvállalás eredményeit
példaként állítani embertársaink elé.”
(Szandai József, NAK megyei elnök)

77
adományozó

8 320 kg
adománybúza
A megye három gyűjtőpontján, Érsekvadkerten, Pásztón,
valamint az augusztus 10-én megtartott megyei gyűjtőnapnak otthont adó Szécsényben összesen 8,3 tonna búzát adományozott idén 77 nagylelkű helyi gazda. Az ös�szegyűjtött búzát a Szécsény Mill Kft. dolgozta fel.
A Magyarok Kenyere Program augusztus 20-ai ünnepi
eseményét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád
Megye Önkormányzatával és Bánk Község Önkormányzatával közös szervezésben tartotta meg Bánkon.

Skuczi Nándor megyei közgyűlési elnök ünnepi beszéde után Szandai József a NAK megyei elnöke
bemutatta a Magyarok Kenyere Programot, méltatta az évek során elért eredményeit és beszámolt
arról, hogy a Nógrád megyei gazdák és szervezetek az idei évben is szép példáját adták a szolidaritás
és a nemzeti összetartozás kifejezésének.
A NAK Nógrád Megyei Szervezete kamarai sátorral települt ki az ünnepi helyszínre, ahol az ecsegi
Bézma Pékség támogatásával a rendezvény minden résztvevőjének díszes csomagolású, NAK és Magyarok Kenyere logóval ellátott jelképes kenyéradományt adott át, illetve a Kamara szolgáltatta az ünnepi
eseményen a helyi lelkész által megáldott és a díszvendégek által ünnepélyesen megszegett kenyeret is.
Szandai József, a NAK megyei elnöke a rendezvényen kiemelte, hogy a szokásos támogatásokon
kívül idén még Szent Erzsébet napján, november 19-én is készülnek karitatív akcióra a megyében.
Külön megköszönte Vértesi Ágnes igazgató-helyettes asszonynak a Magyarok Kenyere Program sikeres lebonyolításához nyújtott aktív közreműködését.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Agroméra Zrt. (Érsekvadkert) • Fond Hungária Kft.
(Pásztó) • TLM-FEED Kft. (Szécsény)
Malom: Szécsény-Mill Kft. (Szécsény)

Pékség: Bézma Sütőipari Kft. (Kozárd)
Augusztus 20-i rendezvény: Bánk Község Önkormányzata • Nógrád
Megye Önkormányzata
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/nograd

PEST MEGYE
„Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.”
(I. Korintus levél:10:17)

163
adományozó

25 920 kg
adománybúza

Az idei évben a Pest megyei gazdálkodói réteg
ismét megmozdult és fontosnak tartotta a Magyarok Kenyere Programot. A megyei búzagyűjtő napra immár negyedik alkalommal került sor
Tápióbicskén a Tápióbicske Barátainak Köre
szervezésében. A rendezvényt idén is megtisztelte Czerván György, a térség országgyűlési képviselője. Az agrárgazdaságért felelős államtitkár
köszöntőjében hangsúlyozta a program jó szándékát és a térség gazdálkodóinak nagylelkűségét.
Az eseményt megtisztelte a mozgalom elindítója
Korinek László professzor úr is, aki kiemelte a tápiómenti gazdálkodók eddigi erőfeszítéseit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei és Fővárosi Szervezetét Péter Mihály megyei elnök képviselte, aki a TAB elnökök munkáját dicsérte és sokrétűségüket méltatta.
Obreczán Ferenc, a MAGOSZ főtitkára a Pest megyei gazdaköröknek mondott köszönetet a nagylelkű
felajánlásokért. A központi ünnepségnek helyet adó tápóbicskei gyűjtőnapon közel 20 tonnát sikerült
összegyűjteni a tavalyi 14 tonna után, míg Kartalon további 7 tonna búzaadomány jött össze a Gödöllői
Tangazdaság Zrt. szervezésének köszönhetően.
Államalapításunkra emlékezve gyűlt össze az ünneplő közönség augusztus 20-án a turai Nagyboldog
asszony templomban a szentmisére és az azt követő műsorra, mely egyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei hivatalos ünnepsége is volt. Az új búzából sütött kenyeret Péter Mihály hozta
el, majd ünnepi gondolatai kíséretében adta át Szendrei Ferenc polgármesternek. Az áldást követően
a Magyarok Kenyeréből idén is részesültek a város testvértelepüléseiről érkezett küldöttségek, a helyi
egyház képviselője, az önkormányzati intézmények, valamint a helyi szervezetek vezetői, delegációi.
A budapesti Szent Jobb Körmenet nagykenyerét immáron negyedik éve a Magyarok Kenyere program
biztosította.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpont: Gödöllői Tangazdaság Zrt. (Kartal)
Búzagyűjtő nap: Kökényesi József (Tápióbicske)
Fuvarozó: Gyóni László (Domony)

Malom: Első Pesti malom- és sütőipari ZRT. Aszódi Malom
üzeme (Aszód)
Kenyérünnep (aug. 20.): Tura Város Önkormányzata
Pest Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
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SOMOGY MEGYE
„Az adományozás során megmutatkozott a somogyi gazdálkodók szolidaritása, összefogásba vetett hitük,
ahogyan segítséget nyújtottak a rászorulóknak.”
(Gombos Sándor, NAK megyei elnök)

117
adományozó

7 621 kg
adománybúza

Évről évre egyre többen csatlakoznak
Somogy megyében is a Magyarok Kenyere kezdeményezéshez. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy idén
már megyei szinten rekord mennyiség, mintegy 7,6 tonna búzaadomány
jött össze a helyi gazdák felajánlása
után, míg 2014-ben a leadott mennyiség alig haladta meg az 5 tonnát. Az
adakozókedv a felajánlók számának
növekedésben is meglátszott: 2014ben 80 gazda adott le gabonát, míg
2015-ben már 117-en adományoztak
a nemes cél érdekében.
A megyében 5 településen gyűjtötték be a búzát, Nagybajomban, Bárdudvarnokon, Ádándon, Kéthelyen, valamint Somogyszobon, ami a helyi búzagyűjtő napnak is otthont adott augusztus 1-én. Gombos
Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a rendezvényen elmondta, hogy az idei
év nagyon jó volt a gabonatermés szempontjából a megyében, hektáronként átlagban 5,5 tonna búza
termett, a learatott búza 80 százaléka pedig malmi minőségű lett.
Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért
felelős országos alelnöke méltatta
az adományozó helyi gazdákat, szerinte mindenki jó érzéssel gondolhat arra, hogy tett valamit azokért,
akiknek szükségük van segítségre. A Magyarok Kenyere Program
somogyi kenyerét is Somogyszobon
szentelték meg. A mindennapi betevő a helyi Vilma tájház kemencéjében sült, hagyományos dagasztással, a somogyszobi asszonyok keze
munkáját dicsérve. Emellett közel
100 kilogramm kenyér Septe József
nagyatádi pékségében készült.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Nagybajomi Gazdakör (Nagybajom) • Kéthelyi Gazdakör
(Kéthely) • Mezővas Kft. (Bárdudvarnok) • Siófok Térségi Gazdakör
(Ádánd) • Mocz És Társa Magánerdészet Kft. (Somogyszob)

Búzagyűjtő nap: Mocz És Társa Magánerdészet Kft. (Somogyszob)
Fuvarozó: Trigo Kft. (Pécs)
Malom: Gyermely Zrt. (Gyermely)
Pékség: Európa Pék Kft. (Nagybajom)
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SZABOLCS-SZATMÁRBEREG MEGYE
„Követendő példa a segítségnyújtás és a nemzeti összetartozás érzésének erősítésére
a Magyarok Kenyere Program.”
(Rácz Imre, NAK megyei elnök)

101
adományozó

18 720 kg
adománybúza

A megyében a tavalyinak pontosan a háromszorosa, 18 tonna adománybúza gyűlt össze 101 felajánlónak köszönhetően. Az idei Magyarok Kenyere Programban két helyen, Napkoron és Tímárban
adhattak le gabonát a szolidáris megyei és
a szomszédos szatmári gazdák a rászoruló, határon túli magyar gyermekek támogatására.
A Magyarok Kenyere Program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvényét augusztus 20-án
Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban rendezték
meg, amelyhez kapcsolódott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Az istentisztelet keretében Kósa
László református lelkész megszentelte, illetve
megáldotta az Új Kenyeret. A felszeletelt 5 kilogrammos kenyér a nyíregyházi Nyírség-Hasso Kft.
által megőrölt lisztből készült, a kenyeret helyben,
a Falumúzeumban sütötték meg.
Az istentisztelet után Sarkadiné Ruzsinszki Ágnes, a NAK megyei igazgatója felolvasta a programot elindító és fenntartó Korinek László professzor levelét. A Magyarok Kenyere Ünnep keretében
a Kamara egész napos megjelenésével 1000 darab kiscipót osztottak ki a jelenlévők között, melyet az Apagyi Sütőüzem Kft. készített el támogatásként.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Vetőmag és Szárító Kft. (Tímár) • Apagyi Sütőüzem Kft.
(Napkori telephely)
Búzagyűjtő nap: Vetőmag és Szárító Kft. (Tímár)
Fuvarozó: Vetőmag és Szárító Kft. (Tímár)

Malom: Nyírség-Hasso Kft. (Nyíregyháza, telephely: Baktalórántháza)
Pékség: Apagyi Sütőüzem Kft. (Napkori telephely)
Kenyérünnep (aug. 20.): Sóstói Múzeumfalu (Nyíregyháza - Sóstófürdő)
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TOLNA MEGYE
„Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szolgáljon
szükségetekben segítségül, s így (a javak) kiegyenlítődjenek.”
(2 Kor. 8,14)

124
adományozó

9 765 kg
adománybúza

Tolna megyében augusztus 1-én került sor
a megyei búzagyűjtő napra Nagyszokolyon.
Csike György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kis-és középvállalkozásokért felelős alelnöke, megyei MAGOSZ elnök nyitotta meg
a rendezvényt. A vezető beszélt a Magyarok
Kenyere Program történetéről, ismertette az
idei évi programmal kapcsolatos további országos rendezvényeit, kiemelte a NAK szerepét a kezdeményezésben. Mivel Korinek
László személyesen nem tudott részt venni,
küldött egy köszöntő levelet, amit a rendezvényen olvastak fel.
Az esemény egész napos volt, közösen rendezték meg a Nagyszokolyi Gazdatalálkozó és Családi
Nap című rendezvénnyel. A megnyitó beszédeket követően traktoros felvonulás zajlott. A program
további részében traktoros verseny, traktor kiállítás, családi zenés és játékos programok, főzőverseny, helyi termék vásár színesítették a hangulatot. A rendezvényre a NAK munkatársai csak jelképes
mennyiségben kértek búzát a gazdáktól, ismertették a gyűjtőpontok elérhetőségét, és azt kérték, hogy
mindenki vegye fel a kapcsolatot a falugazdásszal vagy a gyűjtőpont kapcsolattartójával, és közvetlen
oda szállítsák az adományokat.
A Magyarok Kenyere Program keretében Tolna megyéből 124 gazda összesen 9,77 tonna
búzát ajánlott fel - mondta el Hadházy Árpád,
a NAK megyei elnöke a Dunaföldváron rendezett augusztus 20-ai ünnepségen. Kiemelte, hogy
az ebből a lisztből sütött kenyeret többszörösen is
szimbólumnak tekinthetjük. Jelképezi a „mindennapi kenyerünket”, illetve a nemzeti összetarto
zást és szolidaritást is, ugyanis az összegyűlt
liszt három határon túli alapítványhoz, valamint
minden megyében egy-egy karitatív szervezethez kerül. Tolna megyében is jut a lisztből
a „Segíts Rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítványnak a paksi LAVINA pékség által sütött
péksütemény-adomány formájában.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Csike György (Tamási) • Bach János (Sárszentlőrinc)
• Szilvási János (Kapospula) • Mözsi Malom (Tolna-Mözs)
Búzagyűjtő nap: Civilek Nagyszokolyért Egyesület • Nagyszokoly
Község Önkormányzata

Fuvarozó: Bayer Fuvarozó Kft. (Bonyhád),
Malom: Mözsi Malom Kft. (Tolna-Mözs)
Pékség: Lavina Pékség (Paks)
Kenyérünnep (aug. 20.): Dunaföldvár Város Önkormányzata
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VAS MEGYE
“Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”
(Példabeszédek könyve 19:17)

96
adományozó

12 684 kg
adománybúza
Idén már ötödik alkalommal rendezték
meg a megyében a Magyarok Kenyere
programot, ahol mintegy 12,6 tonna búzát gyűjtött össze 96 helyi adakozó kedvű gazda. Vas megyében két gyűjtőponton; Körmenden a Babati és Társa Kft.
telephelyén, valamint Vépen, a Pusztavámi Szövetkezet telephelyén adhatták le
a gabonát. A vépi gyűjtőpont adott otthont az augusztus 8-án megtartott búzagyűjtő napnak is. A vépi gyűjtőponton
azok is vásárolhattak búzát, akik szerették volna megtapasztalni az adományozás örömét, de kenyérre valót nem tudtak hozni magukkal.

A búzagyűjtő napon Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi
beszédet. Ezeket követően Veres András szombathelyi megyéspüspök áldotta meg az adományként
beérkezett gabonát. Az ünnepség után minden adakozót vendégül láttak egy tál pörköltre.
Az államalapítás évfordulóján a NAK a Vas Megyei Közgyűléssel és Bük Város Önkormányzatával
együtt ünnepelt. Az eseményen sor került a szombathelyi Ferrosüt Kft. üzemében megsütött ünnepi
kenyér megáldására, amely után Jász László katolikus plébános és Varga Tamás evangélikus lelkész mondtak áldást. A kenyeret Majthényi László elnök és
Németh Sándor polgármester szegték meg, majd felszeletelve a közönséget kínálták meg. A NAK részéről az eseményen Pusztavámi Márton megyei elnök; Rácz Károly, megyei
alelnök; Őri Aliz, megyei igazgató; Nagy Zsuzsanna, megyei
főfalugazdász; Gágyor Klára, földügyi referens; valamint
Szalay István, megyei elnöki kabinetvezető vettek részt.
Vas megyében a helyi intézményfenntartókon keresztül
történik a megyei adományok kiosztása. A tervek szerint
minden - állami, önkormányzati, egyházi, stb. - gyermek és
idősotthon kap az adományból, függetlenül annak fenntartójától.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Pusztavámi Szövetkezet (Vép) • Babati és Tsa Kft.
(Körmend)
Búzagyűjtő nap: Pusztavámi Szövetkezet (Vép)

Fuvarozó: Pusztavámi Szövetkezet (Vép)
Malom: Celldömölki Malom Kft. (Celldömölk)
Pékség: Ferrosüt Sütő és Édesipari Kft. (Szombathely)

27
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének munkáját!
További képek és információk: www.nak.hu/magyarokkenyere/vas

VESZPRÉM MEGYE
„Az országos Magyarok Kenyere Program sikeres jótékonysági szerveződés. Veszprém megye nem tartozik a hagyományos értelemben vett gabonatermő térségek közé, azonban itt van nekünk a csodálatos balatonfüredi Tagore
sétány, ezért a Kamara megyei Szervezete személyes adománygyűjtéssel egészítette ki a gazdák felajánlásait.”
(Radovits Tibor, NAK megyei elnök)

35
adományozó

7 930 kg
adománybúza

A megyében két helyszínen üzemeltettek
búzagyűjtő pontot: a Gabért 2003 Szövetkezet mezőlaki telephelyén 24 gazda
3,2 tonna búzát adott le, míg Küngösön
a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt.-nél 11
fő 4,6 tonna gabonát adományozott, így
Veszprém megye közel 8 tonnával járult
hozzá a Magyarok Kenyere Program sikeres lebonyolításához.
A megye adottságaihoz igazodva a termé
szetbeni adományokon túl a hangsúly
a pénzadományokra helyeződött. Ennek
érdekében augusztus 19-én és 20-án Balatonfüred impozáns Tagore sétányán
kétnapos közös adománygyűjtést végzett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi
Központ munkatársaival karöltve. A helyszín kiváló adottságainak és az éppen zajló balatonfüredi Borhetek közönségének, valamint a nemzeti ünnepre érkezőknek köszönhetően sikerült eljuttatni a program mondanivalóját és szellemiségét az érdeklődőknek. A kétnapos kitelepülés során közel 180.000
forint adomány gyűlt össze a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ részére, melyből kiemelendő
a nagyalásonyi Táncsics Mezőgazdasági Zrt. bőkezű adománya.
A megyei aktivitások sikerét több vállalkozás is nagyban elősegítette. Támogatóként
részt vett a veszprémi telephelyű Szatmári Malom Kft.; a pápai Tansütő Kft. 5 darab
3 kilogrammos ünnepi kenyér elkészítésével járult hozzá a programhoz; a veszprémi Polus Coop Zrt. König Sütőüzem pedig
kedvezményes áron 600 darab cipót sütött
a rendezvényre, amiket a NAK munkatársai egyenként csomagoltak be. A Balatonfüredi Önkormányzatnak ajánlották fel
az egyik 3 kilogrammos kenyeret, melyet
a helyi templomban szenteltek meg.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (Küngös) • Gabért 2003.
Szövetkezet (Mezőlak)
Fuvarozó: Gabért 2003. Szövetkezet (Mezőlak) • Kovács Károly (Berhida)

Malom: Szatmári Malom Kft. (Veszprém)
Pékség: Tansütő Kft. (Pápa) • Polus Coop Zrt. (Ajka)
Kenyérünnep (aug. 20.): Balatonfüred Önkormányzata
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ZALA MEGYE
„Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket,
és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét”
(2 Kor. 9,10)

42
adományozó

8 860 kg
adománybúza
A megye gazdái összesen 8,8 tonna búzát adományoztak a Magyarok Kenyere
Programhoz a Murapart Mg. Kft. muraszemenyei, vagy a Zala-Cereália Kft. zalaszentgrót-tüskeszentpéteri telephelyeken.
A megyei búzagyűjtő napot augusztus 10én rendezték meg a tüskeszentpéteri malomnál, ahol felajánlott adományokat később meg is őrölték.

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, a nagy múltú Göcseji Falumúzeumban - más néven Skanzenben – rendezték meg a Magyarok Kenyere Programot
Zalaegerszegen. Az ünnepélyes megnyitó ceremóniáján részt vett és köszöntő beszédet mondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala
Megyei Szervezetének képviseletében Süle Katalin megyei elnök, Zalaegerszeg város polgármestere Balaicz Zoltán, valamint Kostyál László múzeumigazgató-helyettes, a Göcseji Múzeumtól.
Az ünnepi beszédeket követően Buzsáky Ferenc, a NAK Zala Megyei Szervezete malom-és sütőipari
osztályának vezetője, egyben a zalaegerszegi Korona Pékség Kft. ügyvezetője rövid, színes szakmai
betekintést nyújtott az egybegyűlteknek arról, hogy milyen alapanyagokból és milyen technológiával
készült a megszegésre szánt ünnepi kenyér. A rendezvény nyitóünnepségét számos további vezető
tisztségviselő is megtisztelte jelenlétével, mind a városvezetés, mind a NAK Zala Megyei Szervezete,
mind pedig a Göcseji Múzeum részéről.
Az ünnepélyes megnyitó központi momentumaként,
Süle Katalin és Balaicz Zoltán közreműködésével, sor
került a Magyarok Kenyerének ünnepélyes megszegésére, melyet a közönség bevonásával kóstoló követett.
A megnyitót követően a meghívott vendégek és az érdeklődő közönség – közöttük számos gyermek – nagy
érdeklődéstől övezve végigjárta a NAK Zala Megyei
Szervezetének képviseletében megjelent termelők
standjait, ahol a kamarai tagok helyben készült, ízletes
termékeiket árulták és kóstoltatták az érdeklődőkkel.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Murapart Mg. Kft. (Muraszemenye) • Gyergyák
Szabolcs egyéni vállalkozó (Zalaegerszeg) • Zala-Cereália Kft.
(Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter)

Búzagyűjtő nap: Zala-Cereália Kft. (Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter)
Malom: Zala-Cereália Kft. (Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter)
Pékség: Korona Pékség Kft. (Zalaegerszeg)
Kenyérünnep (aug. 20.): Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg)
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HATÁRON TÚLI TERÜLETEK
„Egy zsáknyi búzával nem csökken a gazda vagyona, mert több lesz tőle az embersége!”
Hidi László, Pro Agricultura Carpathica elnöke

~1000
adományozó

77 243 kg
adománybúza

A magyarországi gazdák mellett a határon túl élő magyar birtokosok is már évek óta tevékeny résztvevői a Magyarok Kenyere Programnak. Az idén az összetartozást és a szolidaritást jelképező kezdeményezéshez a tavalyinál is sokkal többen csatlakoztak Kárpát-medence szerte, de különösen igaz ez
Kárpátaljára, ahol idén már a második alkalommal szervezték meg a Magyarok Kenyere Programot.
Az ötletgazda, Korinek László professzor úr elképzelése igen életképesnek bizonyult: az akció kiterjesztése a határon túli területekre és nemzetrészekre nagy sikert aratott. Kárpátalján a múlt évben 6,2
tonna búzát gyűjtöttek a helyi gazdák, az idei akció tervezése során ennek a mennyiségnek a dupláját
szerették volna elérni a szervezők, a siker érdekében pedig a szervezésbe és lebonyolításba bevonták
a történelmi egyházakat is. Az eredmény minden várakozást felülmúlt: nem csak megduplázni sikerült
a tavalyi eredményt, hanem annak tizenegyszeresét, összesen 67 tonna 633 kilogramm búzát sikerült
összegyűjteni mintegy 800 adományozó felajánlásának köszönhetően. Idén gyakorlatilag valamennyi,
a magyarok által lakott település gazdái bekapcsolódtak a Magyarok Kenyere adománygyűjtő akcióba. Mindez azt bizonyítja, hogy a kárpátaljai földművesek tisztában vannak helyzetük komolyságával:
a már eddig is sokat szenvedett, s most újabb megpróbáltatások elé néző nemzetrész tagjainak nagy
szüksége van az összefogásra, az egymásra való nagyobb odafigyelésre, a bajbajutottak felkarolására.
A Programnak köszönhetően ennyi gabonával tudják segíteni az államilag nem finanszírozott oktatási
intézményeiket (egyházak által fenntartott líceumokat) és árvaházakat.
A kárpátaljai felajánlók a program egyik kedvezményezettjének, a Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonnak az udvarán gyűltek össze, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ), a Pro Agricultura Carpathica, a Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány és
a gyermekotthon által szervezett rendezvényen, meghitt ünnepség keretében jelképesen összeöntötték az általuk felajánlott búza egy részét egy nagy dézsába.
Katona Viktória nagydobronyi református lelkész köszöntötte a megjelent vendégeket egy igével, majd
hangsúlyozva a hálaadás fontosságát, elmondta: az Úr nagyon fontosnak tartja a kenyeret, hiszen
a Bibliában is 350-szer fordul elő a kenyér szó. Az ünnepséget mások mellett megtisztelte jelenlétével Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke; Torda Márta, Magyarország Földművelésügyi
Minisztériumának osztályvezetője; Cseh Áron és Gyurin Miklós ungvári és beregszászi magyar konzulok; D. Pethe István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei küldötte, Beregsurány alpolgármestere; Tarjáni István János, Biatorbágy város polgármestere, valamint
a történelmi egyházak és a KMKSZ képviselői és vezetői. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy nagyszerű azt tudni, hogy az összegyűjtött 67 tonnát a legnehezebb körülmények között élő kárpátaljai
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magyarok adományoztak. A rendezvényen beszédet mondott Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Az új
kenyéréért Kolozsy András nagydobronyi református lelkész és Szűcs Ferenc barkaszói görögkatolikus parochus adott hálát. A Nagydobronyi
Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban nevelt leánygyermekek ünnepi műsorral
kedveskedtek a felajánlóknak és a vendégeknek,
hisz a dévai Szent Ferenc Alapítvány erdélyi árva
gyermekei mellett az ő kenyérgondjaikat oldja
meg a felajánlott liszt. Külön köszönet illeti Balogh László nagydobronyi gazdálkodót a felajánlásaiért. Kárpátalján kívül az összes szomszédos ország gazdája bekapcsolódott a Magyarok Kenyere
Programba. A vajdasági termelők is nagyon aktívnak bizonyultak, hiszen ott nagyjából 4,5 tonna búzát
ajánlottak fel a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének szervezésében. A Zentán megtartott búzagyűjtő napot Korinek László, valamint a Zentai Önkormányzat vezetői és az adományt felhasználó
Intézmények képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. Az összegyűjtött búzát az adorjáni Kontakt vállalkozás helyi malmában cserélték lisztre, amelyet a Vajdaságban használtak fel és szimbolikusan
csak egy zsák mennyiséget vittek át Magyarországra az összeöntés ünnepére. A Felvidékről pontosan
2, Horvátországból 1,6, míg Erdélyből 1,3 tonna búza gyűlt össze, Szlovénia és Burgenland pedig jelképes 120, illetve 20 kilogramm gabonával járult hozzá a karitatív kezdeményezés sikeréhez.
Köszönjük a közreműködők támogatását:

Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség

Pro Agricultura Carpatika
Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány

Kárpátaljai Református
Egyházkerület

Vajdasági Agráregyesületek
Szövetsége

Munkácsi Görög
Katolikus Egyházmegye

Bata Trans

Munkácsi Római
Katolikus Egyházmegye

Magyar Református
Szeretetszolgálat

Harmopan Pékség

Tisztelt Támogató, Adományozó, és Közreműködő Partnereink!
Öt év után biztosan állíthatjuk a Magyarok Kenyere kezdeményezés jó visszhangra talált
a nemzetben. Minden évben sikerült megduplázni az összegyűjtött gabona mennyiségét és
ugyanígy a segélyezett gyermekek számát. Ismételten köszönjük hozzájárulásukat a Program eddig elért sikereihez, s kérjük Önöket, hogy
jövőre, a hatodik évben továbbra is álljanak mellénk, mert jó ügyet szolgálunk! Előre is hálásak
vagyunk a 2016-ban nyújtott adományaikért,
munkájukért, együttműködésükért (esetlegesen
javaslataikért).

Tisztelettel,

Korinek László
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Felelős vezető: Fazekas Péter vezérigazgató
Telefon: 66/887-400
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a program szakmai támogatója
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