MAGYAROK KENYERE 2014

SOK MILLIÓ BÚZASZEM, EGY NEMZET

Tisztelt Adományozók, Szervezők és Támogatók!
A gondozott gyermekeink nevében köszönöm a szívből jövő adományaikat,
a szervező munkájukat és minden támogatásukat!

KÖSZÖNTŐ
KÖSZÖNTŐ

Böjte Csaba

Ferences rendi szerzetes
Dévai Szent Ferenc Alapítvány

Kedves Olvasó!
Ön most látszatra valamiféle leltárnak, üzleti beszámolónak tűnő füzetet tart a kezében, pedig ez valójában
a magyar gazdatársadalom és tágabb értelemben az
egész magyar nemzet tükörképe. Mindenekelőtt persze
azoké a földműveseké, akik akkor is vetnek, ha rossz az
idő, vagy ha ellenség közelít, s akkor is ha nem tudják
ki fogja learatni a termést. Ők csak egyet tudnak: vetni
muszáj, mert ez a természet, a megmaradás parancsa.
Hálás köszönet nagylelkűségükért! Meg azért a bizalomért hogy ránk, szervezőkre merték bízni kemény
munkájuk gyümölcsét. Minden nap több ezer gyermek
fog értük imádkozni.
Az igazi nyertesek azonban, mi magyarok vagyunk, mert ismét meg tudtuk mutatni magunknak, és a világnak: őrálló fajta a magyar, felelős minden testvéréért, különösen a határon túl
rekedtekért, s kivált a gyermekekért.
De tovább kell lépnünk, és nem szabad megfeledkeznünk a más fajúnak, nemzetűnek születettekről, a más helyzetűvé váltakról: a romákról, a hajléktalanokról, a szenvedélybetegekről.
Akkor leszünk csak hasonlóak Teremtőnkhöz, ha mi sem leszünk személyválogatóak és jó
szívvel tudunk adni minden rászorulónak. Ez viszont a keresztény ember parancsa.

Mert a magyar gazdák határainkon innen és túl a Magyarok Kenyere felhívásáról
értesülve első szóra megosztották munkájuk s ezzel együtt az életük értelmét a búzát,
megértették vannak rászorultak, akiket segíteni kell.
Végezetül megragadom az alkalmat és köszönetet mondok minden gazdának, szervezőnek,
szállítónak, együttműködőnek áldozatos munkájukért. Nélkülük ez a közös siker nem valósulhatott volna meg, és ma a magyar nemzetben sok millió ember nem érezhetné azt, hogy
együvé tartozunk.
Pécs, 2014. augusztus 20.

Korinek László
MTA rendes tagja, egyetemi tanár
a mozgalom elindítója
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Kedves Olvasó!

Tisztelt Olvasó!
Mindannyiunk életében vannak olyan mozzanatok, gondolatok melyek bevésődnek az agyunkba, és itt élnek
velünk. Egy ilyen pillanat volt számomra, mikor Korinek
László professzor úr, több mint négy évvel ezelőtt egy
beszélgetés során megemlítette elképzelését. Az akkor
megszületett ötletből országos hírű, határokon átívelő
közösségépítő rendezvény lett.
A Magyarok Kenyere program Pécsett eggyé vált az ország kenyerének ünnepével, és mára már hagyomán�nyá nőtte ki magát. A nemzeti összefogás emblematikus példájává vált.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eredményes együttműködésével gyűjtőpontokra érkeztek a búzaadományok, elámulva hallgattam minden információt a búza
növekvő mennyiségéről. Tíz tonna búzával kezdtünk 2011-ben, majd a tavalyi esztendőben
215 tonna gyűlt össze, ezzel támogatva az Erdélyben, Kárpátalján élő gyermekek étkeztetését, mindennapjaiknak megkönnyítését. Ahogy mondják, a kenyér az élet. A kenyér szimbolikus étel, a magyar kultúrában különös jelentéssel bír, gyerekmondókák, mesék, dalok, versek
szólnak róla. A kenyérhez kapcsolódó gondolatainkban ott van a munka, a fáradtság, a tenni
és adni akarás, a jóság, a barátság, a szeretet. Pécsett, a kultúra városában ezek mentén
szervezzük a Magyarok Kenyerét, összefogva, egymást támogatva tesszük a dolgunkat, és
juttatjuk el az adományokat a rászorulóknak.

A nemzetünk összetartozását jelképező Magyarok Kenyere program, több mint búzagyűjtés, több mint adomány a rászorulók számára. Ez egy évről-évre megújuló, bővülő
rendezvény, amely megerősíti identitástudatunkat, szorosabbá teszi kapcsolatainkat a
határon túl élő magyarsággal.
Ezekkel a gondolatokkal vágunk neki minden évben a Magyarok Kenyere programnak. Céljaink nem változtak, és reményeim szerint minél többen csatlakoznak hozzánk, amely egy
láthatatlan köteléket jelent nekünk, magyaroknak.

Páva Zsolt
Pécs polgármestere

A legtöbb nemzetnek van egy olyan ünnepe, amely nem
pusztán valamely történelmi dátumra emlékeztet és nem
is csak az egyházi hagyomány jelölte ki, hanem a mindenkiben mélyen lakozó összetartozás kifejezésére alkalmas.
A magyarság számára ilyen augusztus 20., amikor egyszerre ünnepeljük az államalapítást és az új kenyeret is.
Egyfajta nemzeti időszámítás kezdete ez: egy letelepedő
nép vetni és aratni kezdett, törvényeket alkotott.
Persze volt idő, amikor Szent István nevét nem említette a hivatalos propaganda, körmenetről és kenyérszentelésről meg jobb volt nem is beszélni: de még akkor
sem lehetett ezt az ünnepet eltagadni, legfeljebb átnevezni tudták. Hiába. De a jeles napokat „békeidőben is”
meg kell újítani, hogy az összetartozást kifejező más
tartalmakkal, friss rituálékkal gazdagodjon.
Erre kiváló lehetőség a Magyarok Kenyere program, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
már megalakulásának évében támogatott. Idén összesen 44 állomáson vártuk a gabonát és
130 tonna búza érkezett. Természetesen ezek csak számok és mennyiségek, és azért lehet
nekik örülni, mert a Böjte Csaba testvér által vezetett erdélyi gyermekotthonokban nevelkedő
illetve a Kárpát-aljai Nagydobrony árvaházának lakói több élelemhez és támogatáshoz jutnak.

A program egyik értéke éppen az lehet, hogy ki-ki képessége és lehetősége szerint, de
kifejezhesse, hogy részese egy népnek egy termelési és szellemi kultúrának.
De úgy gondolom, hogy rosszul tennénk, ha egyfajta bajnoksággá szerveznénk az akciót,
hogy az önzetlenség helyére az elvárás kerüljön, a gondolatok minőségét lerontsa a mennyiség utáni hajsza. Mindez az egyik fiatal zalai gazda kapcsán jutott eszembe, aki pironkodva
mesélte, hogy amikor hallott az akcióról, azonnal megragadott egy zsák gabonát, és már vitte
is a gyűjtőpontra, ahol bizony azt látta, hogy mások sokkal jobban kitettek magukért.
Nincs miért szégyenkeznie! A mezőgazdaságban dolgozók, a mindennapi kenyerünket megtermelő gazdák pedig ezzel is felhívhatják a figyelmet magukra. A társadalom más tagjai is
vegyék észre: a szupermarketekben, boltokban vásárolt kenyér nem valami ismeretlen, ázsiai gyárból került oda, hanem mindegyik története ott kezdődött, hogy valahol valaki vetett,
majd aratott. Értékelje mindenki végre, hogy milyen fáradságos munkát végeznek a sokszor
bizony lenézett, vidéken élő emberek, hogy ne jussunk el oda, hogy egyszer úgy döntsenek,
hogy inkább ők is a városban akarnak órabérért dolgozni. Mert akkor azt semmilyen politika,
külföldi hitel vagy nemzetközi üzenet nem tudja már helyrehozni. A nemzeteket összetartó,
mélyen élő törvények, akárcsak a mezőgazdaság törvényei, évezredesek. A magvető ember
példázatát idézve: a szétszórt magok egy része az útra esik, a madarak elesége lesz, egy
másik rész kárba vész. De ami a jól előkészített földbe kerül és a gazda gondoskodása kíséri,
az szárba szökken és beteljesíti hivatását.
A Magyarok Kenyere Program ezt az életutat járja! Kívánom, hogy egyre többen és többen
ismerjék meg, csatlakozzanak hozzá és tegyék magukévá szellemiségét!
Üdvözlettel:

Győrffy Balázs,
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a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
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A MAGYAROK
A MAGYAROK
KENYERE PROGRAM
KENYERE

Adományozott mennyiségek megyénként 2014-ben
45,187 t

22,343 t
19,302 t
15,966 t
13,300 t

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉS SZOLIDARITÁS JELKÉPE

A nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező Magyarok kenyere kezdeményezés
Pécsről indult 2011-ben. Az ötlet dr. Korinek László 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.

7,080 t
6,700 t

5,430 t
3,430 t
1,779 t

6,423 t
4,620 t

3,250 t

10,915 t
6,720 t
5,800
t
5,046 t

14,545 t
13,968 t

3,390 t

Magánszemélyek, mezőgazdasági szövetkezetek, szervezetek, nagyobb cégek, vállalatok,
egyesületek, baráti társaságok, települési önkormányzatok, és megyei jogú városok álltak
a kezdeményezés mellé az első pillanattól, így az első évben már 10 tonna búza gyűlt össze.
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 sikerült megduplázni, immáron 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 búza gyűjtés még szervezettebbé vált, országosan több gyűjtőponton fogadták a gabonát.
Ebben az évben 100 tonna búza gyűlt össze.
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2014-ben ismét rekordokat döntött a Magyarok Kenyere program: összesen csaknem 215 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 kár
pátaljai gyermekotthont is tá
mogatunk:
a Nagydobronyi Református Irgalmas Szamaritá2011
2012
2013
2014
nus Egészségügyi Gyer
mekotthon 70 leánygyermekét. Adományozott búzamennyiségek növekedése 2011-2014 között
A határainkon túli adományokon kívül rászoruló honfitársainkon is segítünk: a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 200 gyermekének is juttatunk lisztet, valamint
az Oltalom Egyesület rászoruló gyermekei és felnőttei is részesednek a magyar nemzet nagylel
kű adományaiból. A 2014-ben sütött kenyerek és cipók kelesztéséhez a kovászt a kárpátaljai
Verbőc (Verbőczy István szülőfaluja) küldte, a szükséges só pedig az erdélyi Parajdról érkezett.

A program egyik nagy eredménye, hogy immáron harmadik éve az augusztus 20-ai budapesti
Szent Jobb Körmenet nagy, 5 kg-os kenyerét is a Magyarok Kenyere programból adjuk, melyet
Erdő Péter bíboros áld meg. A 2014. év újdonsága volt még, hogy megszületett a Magyarok
Kenyere dal, melyet Tolcsvay László komponált. A dal elhangzott az augusztus 20-i pécsi
ünnepségen, ahová több százan látogattak el, és adományoztak a Magyarok kenyere programsorozat alatt Pécsett.
A liszt megosztása a támogatott szervezetek között (%-ban)
Nagydobronyi Református Irgalmas Szamaritánus
Egészségügyi Gyermekotthon - Nagydobrony, Kárpátalja
15 %

Dévai Szent Ferenc
Alapítvány - Déva, Erdély
59 %

Oltalom Egyesület - Budapest
20 %
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ - Pécs
6%
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MAGYAROK KENYERE
PROGRAM HELYSZÍNEI
15 MILLIÓ MAGYAR ÖSSZEFOGÁSA
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TÉNYEK ÉS ADATOK
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• 215 tonna búza (4300 zsák)
• 44 gyűjtőpont
• 6 rendezvény
• 1435 adományozó 471 településről
• 9850 km megtett távolság
• 150 tonna liszt
• 3000 gyermek egy évi kenyérszükséglete

gyűjtőpontok

rendezvények helyszínei

határon túli együttműködő települések
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2014
ÉVI
2014. ÉVI
RENDEZVÉNYEK
RENDEZVÉNYEK

Tápióbicskei Búzagyűjtő Nap | 2014. július 27., Tápióbicske
A Tápióbicske Barátainak Köre szervezésében immár harmadik alkalommal került sor a Tápió-vidéken és tágabb környezetében élők búzaadományainak átvételére. A gyűjtés fővédnöke Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési
képviselője volt. A rendezvényen 14 tonna búza gyűlt össze.

TÖBB REGIONÁLIS ESEMÉNY SZERVEZŐDÖTT

Az idei évben országszerte több regionális esemény szerveződött a Magyarok Kenyere búzájának begyűjtésére. Ezen események ünnepélyes keretet biztosítottak a nagyobb men�nyiségű adományok átadására, és az adományozók elismerésére. Az országosan összegyűjtött búza összeöntése Mohácson, valamint az augusztus 20-ai Kenyérünnep Pécsett
szintén e program köré szerveződött. A budapesti Szent Jobb Körmenet kenyerét is a programunk biztosította.

Kenderesi Búzagyűjtő Nap | 2014. július 26., Kenderes
A Kenderesi Búzagyűjtő Nap a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, a település önkormányzata, illetve a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium szoros együttműködésével valósult meg. A több ezer látogatót
vonzó rendezvényt megtisztelte jelenlétével Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is.
Az összegyűjtött búza mennyisége elérte a 41 tonnát.

10

Baranya Megyei búzagyűjtő nap | 2014. július 31., Somberek
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai Megyei Igazgatósága által szervezett búzagyűjtő
napon Nagy Csaba, Pécs Város alpolgármestere is részt vett. A sombereki gyűjtőpontra több
mint félszázan összesen 11 tonna búzát hoztak, két és félszer többet, mint az előző évben.
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Összeöntés Ünnepe | 2014. augusztus 17., Mohács

Magyarok Kenyere Ünnep | 2014. augusztus 20. Pécs, Sétatér

Az országosan összegyűjtött búza összeöntése már negyedik éve egy mohácsi, a Csele-patakon működő Szent Miklós Vízimalomban történik nagyon szép autentikus környezetben.
Az eseményen minden küldő helyszín (határon innen és túlról) egy-egy kis zsák búzával
képviseltette magát, ahol népi hangulatú összeöntés és papi áldás után egy jelképes men�nyiség került megőrlésre a több száz éves kis vízimalomban.
Ahogyan az ünnepségen elhangzott: a Csele patak partján új történelmet írunk, most
az „Ország egyesítése” történik itt, ahová korábban nagy veszteségünk emléke fűződött.

Immáron negyedik éve ad otthont a Magyarok Kenyere Ünnepnek a pécsi városi augusztus 20-ai ünnepség. Az államalapítás és az új kenyér ünnepe tökéletes összhangban van
a Magyarok Kenyere program lényegével, az Ünnepen megáldott „Összmagyar Kenyér”
az országunk egységét is szimbolizálja.
Az idei évi ünnepség kiemelkedő újítása a Pécsi Balett igazgatója Vincze Balázs által megrendezett műsor volt, valamint a Magyarok Kenyere program hivatalos dala a Kenyérdal,
melyet Tolcsvay László az alkalomra írt. A műsorban Pécs város polgármesterén, dr. Páva
Zsolton, az ötletgazdán, dr. Korinek Lászlón kívül részt vett Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, valamint Győrffy Balázs a NAK elnöke is. Az 5 kg-os kenyeret a pécsi megyés püspök
dr. Udvardy György áldotta meg.
Az augusztus 20-ai esemény a helyi szintű adományozásról is szólt, Pécsett a Sétatéren
az ünnepségen kívül cipó és kenyérosztás is történt adomány fejében a Pécsi a Jótékony
Nőegylet Nekem nincs ebédem Programja javára.

Szent Jobb Körmenet | 2014. Augusztus 20. Budapest
A körmenet nagykenyerét immáron harmadik éve a Magyarok Kenyere program biztosította.
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TÁMOGATOTT
TÁMOGATOTT
SZERVEZETEK
2014-BEN
SZERVEZETEK 2014-BEN

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ több mint
900, családjából valamilyen ok miatt kiemelt gyermekről gondoskodik. Két nagy gyermekvédelmi szakterület
ellátását biztosítja az intézmény a megyében: otthont
nyújtó ellátást a nevelőszülői hálózat és a lakásotthonok működtetésével, valamint a gyermekvédelmi
szakigazgatást. Jelenleg 18 lakásotthonban és 195 nevelőszülői családban élnek a nevelésbe vett gyermekek.

EGY MEGOLDÁS A RÁSZORULÓ GYERMEKEK ÉLELMEZÉSÉRE

Dévai Szent Ferenc Alapítvány
A Dévai Szent Ferenc Alapítványt az erdélyi ferences szerzetesek hozták létre 1993 tavaszán. A Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes által létrehozott gyermekmentő szervezet
célja az Erdélyben embertelen körülmények között, sokszor
az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása. Böjte
Csaba és munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően mára már több mint 2500 gyermek nevelkedik az intézmény valamely otthonában, megmenekülve a mérhetetlen
nyomor jelentette kilátástalan sorstól. A gyermekotthonnak ma már Erdély több városában
és több magyarországi településen is van intézménye. Költségvetésük szinte teljes részét
adományokból finanszírozzák. További információ: http://szentferencalapitvany.org

Kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon
A Kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon egy olyan önálló intézmény, amely sérült és nehéz
körülmények között élő árva, félárva, rászoruló leánygyermekeknek szolgál otthonként. A jelenleg 70 leánygyermeknek otthont adó intézmény szerves része a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek. A részben önfenntartó otthon
kezdetektől fogva rendelkezik farmgazdasággal, mivel állami támogatásban nem részesülnek. Ezért tartják fontosnak, hogy az alapvető zöldségféléket,
tejtermékeket és húsféléket megtermeljék. További információ: http://www.refsama.blogspot.hu

Oltalom Karitatív Egyesület
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Az Oltalom Karitatív Egyesület olyan személyek közösségeként jött létre 1989-ben, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik
a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben levő különféle társadalmi rétegek, csoportok, és egyének (hátrányos helyzetű gyermekek,
hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, szegények, betegek és magányosok) együtt érző, segítőkész támogatását. Az Egyesület célja: a rászoruló,
társadalom perifériájára jutott emberek anyagi, természetbeni és lelki támogatása, valamint
érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése. Munkánkat azzal
a hittel végezzük, hogy bármelyik gondozottunk visszasegíthető egy emberhez méltó életbe.
Türelmesek és szolgálatkészek igyekszünk maradni akkor is, ha valaki csak egy adott pillanatban igényel minimális támogatást ahhoz, hogy átmenetileg jobban érezze magát, és útját
továbbra is egyedül folytathassa. További információ: http://www.oltalom.hu

Pécsi Jótékony Nőegylet
A Pécsi Jótékony Nőegyletet 1997-ben alapították újra. Főbb
céljaik közé tartozik a megalakulásuk óta működtetett „nekem nincs ebédem…”elnevezésű támogatói program, így kiemelten az ingyenes iskolai étkeztetés biztosítása a szegény
sorsú családokban élő kisgyermekek és ifjak számára,
a válsághelyzetbe jutott családok megsegítése, tehetség gondozás vándor díj adományozása kiemelkedő képességű,
segítségre szoruló középiskolás diákok számára, a helyi kulturális és művészeti élet támogatása is. Folyamatos működésük alapfeltétele adományozóik
rendszeres támogatása. Működésünk során több mint 60 millió Ft-nak megfelelő ingyenes iskolai étkeztetést és egyéb adományt juttattak el a szegény sorsú családokban élő gyermekek
számára. Pécs város közgyűlése a 2013-ban Pécs Város Humanitárius díját a Pécsi Jótékony
Nőegylet számára adományozta, jószolgálati tevékenységük elismeréseként.

Tisztelt Támogató, Adományozó, és Közreműködő Partnereink!
Négy 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 idén, az
ötödik évben továbbra is álljanak mellénk,
mert jó ügyet szolgálunk! Előre is hálásak
vagyunk a 2015-ben nyújtott adományaikért, munkájukért, együttműködésükért
(esetlegesen javaslataikért).
Tisztelettel,

Korinek László
Impresszum:
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Szervezők:

Pécs megyei jogú városa
szervező

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
társszervező, a gyűjtőpontok üzemeltetője

Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft.
szervező

Szent Miklós Vizimalom
az Összeöntés Ünnepének társszervezője

Támogatók:

Neolit Kft
a program szállítmányozója

Lamepé Kft - Szigetvári Malom
a búza megőrlését végző malom

Aranycipó Kft
a program kenyereinek és
péktermékeinek sütödéje

Magyar Pékszövetség
a program támogatója

Elérhetőségek:
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Magyarok Kenyere Alapítvány, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
10300002-10623342-49020015 MKB Bank
www.magyarokkenyere.hu • Facebook.com/magyarokkenyere
info@magyarokkenyere.hu • +36 20 566 4535

Parajdi Sópince
a program támogatója

