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Tisztelt Olvasó!
Kedves Adományozó Gazdatársaim!
A Kárpát-medencei magyar gazdák összefogása révén a „Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem” program valamennyiünk számára az összetartozásnak, az összefogásnak
egy különleges módja, példája.
A program jelmondata, a „15 millió búzaszem” a 15 millió magyart jelképezi, s eme
kezdeményezés esélyt teremt számunkra, hogy – a hagyományokon, az összefogáson túl – a hitből fakadó erőnk által képesek legyünk gazdaságilag is segíteni egymást.
A határokon átívelő karitatív program azt üzeni számunkra, ahol nagy a szükség, nagy
az összetartás is. Fontos, hogy a kárpátaljai magyar gazdák érezzék a Kárpát-medencei gazdatársaik összefogásának az erejét, kell, hogy érezzék, nincsenek egyedül,
összefogásukkal egyaránt mögöttük állnak az anyaországi és külhoni magyar gazdák.
A jótékonysági kezdeményezés azt is üzeni számunkra, hogy egy kenyéren él az
ország örömben, bánatban és az ünnepen is. Egy kenyéren élünk, vagyis kölcsönösen felelősséget vállalunk egymásért,
hogy mindenki asztalára jusson kenyér, és segítenünk kell egymást, hogy mindenki emberhez méltó életet tudjon élni.
2018-ban minden eddiginél több, közel ötezer magyar gazda ajánlotta fel a jó cél érdekében búzaadományát, amely
méltán tükrözi, hogy a határon inneni és túli magyarság képes összefogni a nemes célok érekében.
Az immár nyolcadszor útjára indult Magyarok Kenyere program eredménye újfent bebizonyította létfontosságú szerepét társadalmunk, a jövőnk számára. A magyar gazdák búzájából készült liszt szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű
gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezetekhez került.
A program társadalmi bázisa ez évben tovább erősödött, amit a felajánlók száma mellett az is bizonyít, hogy a MAGOSZ
átvette a Magyarok Kenyere program lebonyolításának jogait, egyben a Magyarok Kenyere Alapítványt is. A program
szellemisége teljesedett ki azzal, hogy már a határon túli magyarság is képviselteti magát a közös munkában.
Meggyőződésem, hogy a gazdák nagy családja, a nemzet valamennyi polgárának szívügye, hogy egy egységbe forrva
sikerre vigye ezt a programot. Sikerre vigye azt a kezdeményezést, amely az embereknek szebb és jobb életet ad, a
szükséget szenvedő gyerekeknek perspektívát, távlatot és segítséget, hogy boldoguljanak, tanulhassanak és felkészül
hessenek az életre.
Köszönöm minden adományozónak, e nemes törekvés megvalósításában közreműködött minden segítő szándékú
polgárnak a jó célért folytatott alázatos munkát.

Jakab István,
az Országgyűlés alelnöke,
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke
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Búzaszenteléstől az adományozásig
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
Böjte Csaba bölcsességét igazolja vissza a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
karitatív kezdeményezés felívelő sikertörténete. A 2018-ban nyolcadik évébe lépett
program során búzaadományokat gyűjtenek a Kárpát-medence minden magyarlakta részében úgy, hogy a gazdálkodók a learatott búzájuk egy részét gyűjtőpontokra
viszik, ahol július közepétől augusztus közepéig fogadják a felajánlásokat. Ezt követően a gyűjtőpontokon felhalmozódott búzát közeli malmokban megőrlik, és az így
kapott lisztet az ősz folyamán szétosztják a rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezeteknek. A látványosan gyarapodó mennyiség lehetőséget ad arra, hogy a rendszeres kiemelt támogatottak mellett más karitatív szervezetek is részesülhessenek az összmagyar búzából minden
magyarlakta megyében.
A magyar–magyar szolidaritás példaértékű megnyilvánulása a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program. Ösztönös
elköteleződéssel kapcsolódott be valamennyi magyarok lakta régió, a gyűjtőpontok lefedik az egész Kárpát-medencét.
A felajánlók köre folyamatosan bővül, gazdák ezrei nyújtanak segítő kezet a rászorulóknak, egyre többen, egyre több
helyen. Köszönet illeti a magánszemélyeket, mezőgazdasági szövetkezeteket, szervezeteket, vállalatokat, egyesületeket, baráti társaságokat, települési önkormányzatokat és megyei jogú városokat is, amelyek szintén nagy számban csatlakoztak a programhoz, nem beszélve a helyi médiumokról, amelyek segítői voltak a felhívásnak, terjesztésnek Pécstől
Miskolcig, Parajdtól Bácskatopolyáig, Mezőgecsétől Eszékig.
Tíz tonna búzával indult az első év, ennyi gyűlt össze 2011-ben a hazai és külhoni gazdák jótékonysági felajánlásaiból.
Azóta évről évre nőnek a számok, gyarapodik az adományozók köre, sokasodnak a zsákok, és egyre több rászoruló
magyar gyermek részesül a magyarok kenyeréből Kárpát-medence-szerte. A gazdák megindultak és a jótett jótettet
szült: 2018-ban 19 magyarországi megyéből és 12 határon túli régióból 583 tonna búza gyűlt össze, összesen mintegy
5000 magyar gazda – 2700 határon inneni és 2300 határon túli – felajánlása révén.
A Magyarok Kenyere program megmutatta, mennyi segítő szándék rejlik a magyar gazdatársadalomban és e szándék
mekkora energiákat képes megmozgatni egy nemzeti ügy érdekében. A kezdeményezés hozzájárul szükségben élő
magyar közösségek megtartásához, megerősítéséhez, bizonyítja a nemzet összefogási képességét, az egymás iránt
érzett felelősség vállalását. Büszkék vagyunk a magyar gazdákra, ezúttal is példát mutattak emberségből, magyarságból, nemeslelkűségből, mint oly sokszor a történelem során.
Az áprilisi búzaszenteléstől az év végi adományozásig hosszú volt az út. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MAGOSZ-szal
való együttműködésben segítette a program folyamatainak lebonyolítását, részt vett a begyűjtési, szervezési teendők
ellátásában. A NAK-ban zajló tevékenységek közül ez az egyik legkedvesebb mindannyiunk számára: valamennyi kollégám
lelkes odaadással kapcsolódott be a projekt folyamataiba.
A program nyolcéves története is bizonyítja, hogy aki egyszer ráérez, mekkora öröm jó dolgot cselekedni, másokon
segíteni, az többé nem tér le erről az útról, sőt, inkább útitársakat csábít maga mellé. Köszönöm minden adományozónak és segítőnek a felajánlásokat és azok célba juttatását. Hála nekik, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program
2018-ban sikeres évet zárt, minden eddiginél eredményesebbet. Sok jó ember adott jó szívvel, sok asztalra jutott a
kenyérből, a jóságból.
Üdvözlettel:

Győrffy Balázs,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
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MAGYAROK KENYERE PROGRAM–
15 MILLIÓ BÚZASZEM

A nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Pécsről indult
2011-ben. A Magyarok Kenyere valójában egy „össznemzeti”
kenyér, amelybe nemcsak a hazai, hanem a határainkon túl
élő magyar honfitársaink által megtermelt búza is b
 elekerül.
A program célja a kezdetektől fogva karitatív: a rászoruló
gyermekek étkeztetése határainkon innen és túl.
A 2018-ban nyolcadik éves fennállását ünneplő Magyarok
Kenyere – 15 millió búzaszem program során búzát gyűjtenek a Kárpát-medence minden magyarlakta részében
úgy, hogy a gazdálkodók a learatott búza egy részét gyűjtőpontokra viszik, amelyek július közepétől augusztus
közepéig várják az adományokat. Augusztus közepétől a
gyűjtőpontokon az összegyűjtött búzát közeli malmokban megőrlik, és az így rendelkezésre álló lisztet szeptemberben szétosztják a rászoruló, hátrányos helyzetű
gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szer
vezeteknek.
A program minden évben tanúbizonyságot tesz arról, hogy
a határon inneni és a határon túli magyarság képes össze
fogni a nemes célok érekében. A kezdeményezést már az
első pillanatban támogatták magánszemélyek, mezőgazdasági szövetkezetek, szervezetek, nagyobb cégek, vállalkozók,
egyesületek, baráti társaságok, települési önkormányzatok
és megyei jogú városok.

A jogászprofesszor által 2011-ben indított karitatív kezdemé
nyezést a 2013-as megalakulása óta bekapcsolódó Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) vitte igazán sikerre, mely mára
meghetvenszerezte az első évben gyűjtött mennyiséget.
Ennek eredményeként a határokon innen és túl sok ezer rá
szorulónak sikerül biztosítani a mindennapi betevő falatját.
Az elmúlt években a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(MAGOSZ) közösen szervezte a Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem programot, ezen keresztül a közösségek és a rászorulók támogatását. A NAK a kezdetektől stratégiai partnerként,
2015 óta pedig már főszervezőként vett részt a programban,
a MAGOSZ pedig a hazai gazdatársadalmat összefogva, tagságát minden évben mozgósítva működött eddig is közre a
nagylelkű búzaadományok begyűjtésében, 2018-tól pedig az
ötletgazdával kötött megállapodás értelmében egyedüliként
felelős a kezdeményezés lebonyolításáért. A kezdeményezés
megbecsültségét jelzi, hogy „példaértékű nemzetegyesítő
szolgálatáért” a programot 2018. szeptember 29-én Magyar
Örökség címmel tüntették ki.
A program sikere évről évre növekedett, az adományozott
mennyiség mellett az adományozó magyar gazdák száma is
jelentős bővülést mutat. Míg 2017-ben közel négyezer fő vett
részt a programban, addig ez a szám 2018-ban már elérte az
ötezret, akiknek közel fele határon túli magyar gazda volt.

A program menete

Összeöntés
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Búzaszentelés

Búzagyűjtés

április

július

Búzagyűjtő nap
július

Kenyérünnep

Adományozás

Őrlés
augusztus

szeptember–december

Kárpátalja
(Ukrajna)

Öszegyűlt mennyiség (tonna)
Borsod-Abaúj-Zemplén

Nagyrendezvények helyszínei

10

Nógrád

11

7

Hajdú-Bihar

Budapest

Veszprém

15

22

Heves

Pest

Vas

Nemeshany

Jász-Nagykun-Szolnok

10

Fejér

9

17

14

Erdély (Románia)

1

Békés
Tolna

Somogy

12

11
Horvátország

3

22

Bács-Kiskun

Nagyszalonta

26

Csongrád

8

21

Baranya

33

66

95

Zala

Szlovénia

127

Szabolcs-Szatmár-Bereg

8

Komárom-Esztergom
Győr-Moson-Sopron
Esztergom

16

Nagydobrony

25

Felvidék (Szlovákia)

Hajdújárás

Pécs

Zenta

Déva

Vajdaság (Szerbia)
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Tények és adatok

19 megyéből és
12 határon túli régióból

5019 adományozó

(2760 magyarországi, 2259 határon túli)

605 tonna búza

360 tonna liszt

Az adományozott búzamennyiségek növekedés 2011–2018 között.

10
20
tonna tonna
2011 2012

100
tonna
2013

220
tonna
2014

440
tonna
2015

515
tonna
2016

637
tonna
2017

605
tonna
2018
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A MAGYAROK KENYERE PROGRAM
NAGYOBB KEDVEZMÉNYEZETTJEI
A liszt egy részét 2018-ban is a program kiemelt kedvezményezettjei kapták, de a korábbi évekhez
hasonlóan ismét lehetőség nyílt arra, hogy minden magyarországi megye egy vagy több karitatív szervezete
is részesüljön az összmagyar lisztadományból.

DÉVAI SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY
A Szent Ferenc Alapítványt erdélyi ferences szerzetesek hozták létre 1993 tavaszán. A szervezet célja az
Erdélyben nehéz körülmények között élő, sokat nélkülöző gyermekek felkarolása. Mára már mintegy 2200
gyermek nevelkedik az alapítvány valamely otthonában, szeretetteljes, családi légkörben.

ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET
Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete az 1991-ben alapított
Ökumenikus Segélyszervezet, amely nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, a
legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak
Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként.

MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT
A szervezet elsődleges tevékenységi területének a Kárpát-medencét tekinti az egyetemes magyar, nemzeti
határokon átívelő felelősségvállalás jegyében. A szeretetszolgálat hitvallása szerint az emberi élet képviseli
a világon a legnagyobb értéket. Humanitárius eszközeivel fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való
tekintet nélkül segít.

SZENT ERZSÉBET EGYESÜLET
A már huszadik éve Marosvásárhelyen és Marossárpatakon működő Szent Erzsébet Egyesület árva
gyermekeket és hátrányos helyzetű felnőtteket támogat különféle módon. Alapítója P. Bakó Béla Pál ferences
szerzetes pap.

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) együttérző, segítőkész támogatását.

KELET-MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT
A nevelőszülői hálózat olyan otthont nyújtó ellátási forma, mely a gyermekvédelmi szakellátásba
gyámhivatali határozat alapján elhelyezett gyermekek és fiatalok teljes körű ellátását végzi, előkészíti
a családi környezetükbe történő visszahelyezésüket, vagy ha az valamilyen ok folytán nem lehetséges,
elősegíti az örökbefogadást.

CSIBÉSZ IFJÚSÁGI EGYESÜLET
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A Csibész Alapítvány gyökerei az 1987-es évekre vezethetők vissza, amikor az alapító Gergely Istvánt
a csíksomlyói plébániára helyezte Dr. Jakab Antal gyulafehérvári megyéspüspök. A mozgalom az 1989-es
fordulat után vette kezdetét az utcán hányódó árva fiatalok befogadásával, majd betegek és leányanyák
gondozását is felvállalták. A mozgalomból nőtt ki a Lazarus Alapítvány és annak tevékenysége, 2002-ben
jött létre a budapesti Csibészek Alapítványa, majd a csíksomlyói Csibész Ifjúsági Egyesület.

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)

A Pécsről indult Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 2018-ban még a korábbiaknál is több Baranya megyei
gazdát szólított meg, hiszen 124 gazdálkodó járult hozzá
a kezdeményezés sikeréhez, akik a Nemzeti Agrárgazdasági

124
Kamara által a 2017. július 27-én,
adományozó
a Sombereki Mezőgazdasági Zrt.
irodaházában immár ötödik al33 tonna
kalommal megtartott búzagyűjtő
adománybúza
napon adhatták le búzaadományaikat. Az eseményen 80 gazda
vett részt, egy tonna feletti adományozó volt az Agro-Lippó
Zrt., a Barázda Kft., a Belvárdgyulai Zrt., a Bóly Zrt., a Csele
Delta GD., Hohmann Endre, a Margitta Sziget ’92 Kft., a Palotabozsoki Zrt., a Polina Trade, Prettl Nándor, a Sombereki
Zrt. és Dr. Széles Ferenc. „Januárban beköszöntött a tavasz.
Márciusban megjött a tél. Áprilisban jött egy nagy hőhullám,
és utána megérkezett Medárd” – így foglalta össze az idei
időjárási viszonyokat Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke. „A gazdáknak rögtönözniük kellett, nem lehetett a naptárra hagyatkozni” – tette
hozzá. Az ünnepi beszédeket követően a Székely PávaKör és
a sombereki általános iskola tanulói adtak színvonalas műsort a rendezvényen.

A baranyai gazdák által összegyűjtött 35 tonna búzából 12,6
tonna liszt készült el, amelyet a december 5-én a bólyi Roth
Pincészetben megtartott adományozó ünnepségen adtak át
a szervezeteknek. A gazdáktól személyesen kapott lisztadományt a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (2,5 t), a
Máltai Szeretetszolgálat (2,5 t), a Dél-Baranyáért Alapítvány
(1,5 t), a Szent Márton Caritas Alapítvány (2 t), a Szemem
Fénye Alapítvány (2,5 t) és a Bólyi Gyermekotthon (1,6 t).

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Sombereki Zrt. (Somberek) * Lamepé Kft. (Szigetvár) | Búzagyűjtő nap: Sombereki Zrt. (Somberek)
Malom: Lamepé Kft. | Pékség: Arbasüt Kft. | Fuvarozó: Neolit Kft. | Adományozó ünnepség: Roth Pincészet
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének munkáját!
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BÁCS-KISKUN MEGYE
„Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be!”
(Böjte Csaba)

40
adományozó

A kézi aratás hagyományait elevenítették fel Kunszálláson, ahol
második alkalommal rendezett
8 tonna
adománybúza
aratóünnepet a helyi Csűrcsavaró
Néptáncegyüttes, mely egyben
a Magyarok Kenyere program
megyei búzagyűjtő napja is volt, melyen minden évben
a közös sikert ünnepeljük. A július 7-én zajlott aratóünnep
a fülöpházi hagyományőrző egyesület nótáival kezdődött
a Petőfi Faluház előtt. A dalok közben kivonultak közvetlen a Kunszállás végét jelző tábla előtt található gabonaföldre. A népi viseletbe öltözött aratók felelevenítették
az összegyűjtött népszokásokat, valamint rövid ismertetőt tartottak az aratás hagyományos szerszámairól és
a népszokásokhoz köthető hiedelmekről. A kaszálás mellett a cséplés folyamatát is megmutatták, hagyományosan,
egy múlt századi traktorral hajtott cséplőgéppel. A kicsépelt gabonát végül a Magyarok Kenyeréhez ajánlották fel
a szervezők, s kértek mindenkit, hogy támogassák a nemes

ügyet. Míg az aratók dolgoztak, a szakácsok elkészítették
a hagyományos kaszáslevest, a nyugdíjasklub asszonyai
pedig több száz fánkot sütöttek a vendégeknek. Az ünnep
táncházzal zárult, ahol a Fokos zenekar húzta a talpalávalót, akiknek egyben lemezbemutatójuk is volt az esemény.
A hagyományoknak megfelelően köszöntötték a kecskemétiek augusztus 20-át, államalapításunk és az új kenyér
ünnepét. A hétfő délutáni esemény egyben a Magyarok

Kenyere Ünnep Bács-Kiskun megyei rendezvénye is volt.
ünnepi beszédet Cseke Péter, a kecskeméti Katona József
Színház igazgatója mondott, majd Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szerveze-

tének elnöke osztotta meg gondolatait a Magyarok Kenyere
ünnepről a megjelentekkel. A történelmi egyházak nevében
Varga Nándor református lelkész, Kis János evangélikus
lelkész, Dr. Finta József plébános, valamint Feczák László
görögkatolikus lelkész áldotta és szentelte meg az új kenyeret, amelyből a jelenlévők mindegyikének jutott egy-egy
falat. Az ünnepség – melynek műsorában közreműködtek
a Kecskemét Táncegyüttes, Inoka Győző és barátai, Szabó
Sándor tárogatóművész, valamint a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület tagjai – a Szent István-szobor
megkoszorúzásával zárult.
Szeptember 7-én, kisasszony napja alkalmából terményáldást tartottak a Római Katolikus Főplébánia, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti szervezete, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun
Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
szervezésében Kecskemét főterén, a Nagytemplom előtt.
A Magyarok Kenyere program keretében a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja szeptember 25-én
az Imre Zoltán Művelődési Központban ünnepélyes keretek
között vehetett át 1400 kg lisztet. A helyszínen 10 nagycsalád vehette át a csoport lelki vezetője, Sándor atya által
megáldott lisztet, melyet a Kamara paradicsomlével egészített ki.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Júlia Malom (Kunszállás) * Felsőbácskai Műmalom (Jánoshalma) * Borbély István (Solt) | Búzagyűjtő nap: Júlia Malom
(Kunszállás) | Malom: Júlia Malom (Kunszállás) * Felsőbácskai Műmalom (Jánoshalma) | Pékség: Fejedelmi Pékség Kft. (Tiszakécske)
Fuvarozó: Borbély Istvánné (Solt)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének munkáját!

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

Békésben is bővült az adakozók száma, hiszen a megyében
három helyen, illetve a Kondoroson július 14-én, a XVIII. Betyár Napok keretében megtartott búzagyűjtő napon összesen 105 gazda adta le adományát. Az ott megtartott sajtótájékoztatón Dr. Kulcsár László, a NAK Békés megyei elnöke,
Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere és Kozsuch Kornél,
a NAK Békés megyei általános alelnöke egyaránt megerősítette, hogy továbbra is jellemzi a megye agrártársadalmát
a szolidaritás, az áldozatvállalás a rászorultakért. „Ez az
akció a gazdatársadalomban példaadás és példamutatás.
A kenyér a szorgalmas, hozzáértő gazdák munkáját dicséri.
Akik idén nyáron is a rekkenő hőségben dolgoztak, a viharok
kárait szenvedték el, de megtermelték a kenyérgabonát, amiből aztán elkészülhet az új kenyér” – mondta Kulcsár László.

105
vezetek közreműködésével. Ezek:
adományozó
Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ, Élet Másokért Egyesület,
22 tonna
Gyulai Kistérségi Egységes Szo
adománybúza
ciális és Gyermekjóléti Intézménye, Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti
Központja és Családsegítő Szolgálata, Biharugrai Településfejlesztő Egyesület, Szarvasi Családi és Gyermekjóléti Központ, Margaréta Családos Egyesület, Mezőhegyesi Szakképzésért Alapítvány, József Attila Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány, Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete. A Magyarok Kenyere program lebonyolításában a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság is közreműködött, ezért az idei lisztet
annak székhelyén, Mezőhegyesen vehették át a szervezetek.

Orosházán 2018. augusztus 20-án a Szent István-szobornál gyülekeztek az ünneplők, akik előtt Dávid Zoltán polgármester osztotta meg gondolatait. Emlékeztetett, ezer
esztendővel ezelőtt eleink nehéz munkával, szilárd hittel
és elszántsággal keresztény és független magyar államot
teremtettek. Kulcsár László arról beszélt, hogyan vezette
István király a nomád, kalandozó magyarokat a fejlett, földművelő Európa felé. A Magyarok Kenyere programban a hívó
szóra megmozdultak a gazdák, hiszen a gazdatársadalom
mindenkor képes az összefogásra.
A megyei adományozó napot december 12-én tartották
a szarvasi Cervinus Teátrum kamaratermében. A malom a
22,04 tonna búzából 13,22 tonna lisztet állított elő, melyből a
megye mind a kilenc járásába jutott a kedvezményezett szer-

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Orosfarm Zrt. (Orosháza) * Dombegyházi Agrár Zrt. (Dombegyház) * Kondorosi Szárító és Tároló Mg. Zrt. (Kondoros)
Szűcs Tibor Imre e.v. (Dévaványa) | Búzagyűjtő nap: Kondorosi Szárító és Tároló Mg. Zrt. (Kondoros) | Fuvarozó: Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes) | Malom: Agromolnár Kft. (Tótkomlós)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének munkáját!
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BORSOD-ABAÚJZEMPLÉN MEGYE
„A Magyarok Kenyere program a magyar gazdatársadalom egy kisléptékű, de nagyon
fontos összefogása, amely az elkövetkező években remélhetőleg nagyobb mértékű együttgondolkodásra és cselekvésre készteti a gazdálkodókat.”
(Taskó József, NAK megyei elnök)
220
adományozó

Borsod megye adakozó kedvű
gazdálkodói számára július 27-én
a mezőkövesdi Hajdu Ráfis János
25 tonna
adománybúza
Mezőgazdasági Gépmúzeumban
rendeztek búzagyűjtő napot. Az
ünnepségen beszédet mondott
Jakab István, a MAGOSZ elnöke, aki kiemelte, hogy Tusnádfürdőről érkezve saját szemével tapasztalta meg, hogy
az erdélyi magyarság milyen hálás a kezdeményezés iránt.

Tállai András miniszterhelyettes, a térség országgyűlési
képviselője beszédében hangsúlyt fektetett a természet
értékeinek védelmére, a gazdálkodásra, a hagyománytiszteletre, az elesett embertársaink iránt érzett empátiára.
Nagyra értékelte, hogy a gazdák képesek egy jó ügy szolgálatában összefogni. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város
polgármestere beszédében köszönetét fejezte ki a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének, hogy az idei
év Magyarok Kenyere megyei programsorozatának helyszínéül a matyó fővárost választották. A kezdeményezést, valamint az addig összegyűjtött búzát ökumenikus áldásban
részesítette Medvegy János apát-plébános és Gordos Attila
lelkipásztor. Az ünnepi műsor kulturális színvonalát a Matyó
Néptáncegyüttes és a helyi színjátszó kör előadása emelte.

tódott Berkes László plébános által celebrált szentmisével,
majd Tállai András mondott ünnepi beszédet. Az új kenyeret Medvegy János áldotta meg és Fekete Zoltán polgármester szegte meg. A jelenlévők az ünnepségen meghallgathatták Takács Norbert, a MASZK Egyesület elnökének
verses előadását, valamint a Szent László Fesztiválkórus
énekes műsorát.
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program adomá
nyozó ünnepségét a Mezőkövesdi közösségi házban rendezték meg 2018. szeptember 18-án. Az eseményen T
 askó
József megyei elnök köszöntőjét követően került sor a liszt
adományok és az emléklapok átadására.
Lisztadományban részesült a Miskolci Egyházmegyei Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Szepsi
Római Katolikus Esperesség, a Mezőkövesdi Szent László
Király Plébánia Caritas csoport, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, a Mezőkeresztesi Szervita Nővérek Gyermekotthon, az Erdőbényei Református
Egyházközség, a Mezőnyárádi Gyermekekért Alapítvány,
a Gondoskodás Alapítvány – Add a Kezed Lakóotthon,
a Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Közhasznú
Egyesület, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ, a Mezőcsáti Humánszolgáltató
Központ, a Szendrői Városi Szociális Szolgáltató Központ.
A rendezvény keretein belül a Szervita Nővérek Gyermek
otthon gyermekei ünnepi műsort adtak elő.

A megyei kenyérünnep a mezőkövesdi városi ünnepség keretein belül zajlott. Az ünnepség a Szent István-szobornál
koszorúzással kezdődött, ahol Kis Marcell, a MASZK tagja
szavalt és Mezőkövesd Város Pro Urbe díjas fúvószenekara
zenélt. A megemlékezés a Jézus szíve templomban folytaKöszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Szaniszló János - Agroszan Bt. (Szendrő) * Kerchner István (Hercegkút) * Görcsös Ferenc (Gesztely) * Hajdú László
(Mezőkövesd) * Taskó Józsefné telephelye (Tiszakeszi) * Hegyalja-Tár Kft. (Szerencs-Ond) | Búzagyűjtő nap: Hajdu Ráfis János
Mezőgazdasági Gépmúzeum (Mezőkövesd) Malom: Goodmills Magyarország Kft. (Tiszapalkonya) | Pékség: Lezák Pékség (Nagybarca)
Fuvarozó: Sannel-Ker Kft. (Dédestapolcsány)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Szervezetének munkáját!

CSONGRÁD MEGYE
„Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is, s ha szent a gyökér, szentek az ágak is.”
(Rómaiaknak 11,16 Biblia-idézetek)

Csongrád megyében az eddig megszokottól eltérően
a búzagyűjtés idén 7 helyszínen zajlott, ahol az előző évi
közel ötszöröse, mintegy 263 gazdálkodó adott le ado
mánybúzát. A megyei búzagyűjtő napot az augusztus 20-i
kenyérünneppel együtt rendezték meg az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol a Magyarok Kenyere
ünnepség alkalmából a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Szervezete is képviseltette magát. Az
ünnepi megemlékezésen beszédet mondott Szilágyi Árpád,
a Szegedi Hagyományőrző és Városképvédő Egyesület
elnöke, Juhász Tünde kormánymegbízott és Farkas Sán

263
dor, az Agrárminisztérium par
adományozó
la
menti államtitkára. Az új ke
nyeret és a Magyarok Kenyere
21 tonna
adománygyűjtő program cipóit
adománybúza
Kiss-Rigó László megyéspüspök
és Mak
ra József, Ópusztaszer
polgármestere szentelte meg. Az ünnepi műsorban köz
reműködött a makói Forgatós Táncegyüttes, melynek tán
cosai 300 cipót osztottak szét a megjelentek között.

A Csongrád megyében előállított több mint 9 tonna lisztet
jelképesen november 27-én adták át az adományozási ün
nepség keretében Makón, a Csanád és Térsége Gazdakör
székházában, ahol minden adományozott szervezet kép
viselője jelen volt. Az ÁGOTA Alapítvány és a Johannita Segítő
Szolgálat Hódmezővásárhelyi Szervezete 660 kg, a Magyar
Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete 1970 kg, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat szegedi, üllési, makói, szentesi és
csongrádi csoportja összesen 2000 kg, a Szeged Alsóváros
Kultúrájáért Alapítvány pedig kérésüknek megfelelően 100 kg
lisztadományban részesült.
Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpont: Koncz József (Csongrád) * Kispál Ferenc (Hódmezővásárhely) * Varga Zoltán (Kistelek) * Kádár József (Makó) * Mórahalmi
Termelő Integrációs Szövetkezet (Mórahalom) * Flóratom Kft. (Szeged) * Szőke Tamás (Fábiánsebestyén) | Fuvarozó: Kádár József,
Toldi és Társa Kft., Maros-völgyi Produkciós Iroda Kft. | Malom: Maros Malom (Agromag Kft., Makó)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Szervezetének munkáját!
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FEJÉR MEGYE
„15 millió búzaszem – 15 millió magyar.”
(Varga Imre István, NAK megyei elnök)

178
adományozó

Fejér megye gazdálkodói létszámukban jelentősen tettek hozzá
a Magyarok Kenyere – 15 millió bú17 tonna
adománybúza
zaszem program sikeréhez, hiszen
a 178 adományozó több mint 50
fős bővülést jelent. A program
megyei búzagyűjtő napjának a Bicskei Járási Hivatal adott
otthont július 12-én, ahol képletesen összeöntötték a történelmi egyházak által megáldott, a megyében gyűjtött
adományokat. Az eseményen Simon László kormánymeg-

A megyében 2018-ban a három gyűjtőponton a vártnál is
több búzafelajánlást eredményező program közel 11 tonnányi lisztadományát Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Simon László és Varga Imre István
részvételével adták át a megyeházán rendezett ünnepségen a rászorulók képviselőinek.
Lisztadományban részesült az Alcsútdoboz Községért Köz
alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közép-dunántúli Régió, a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei
Szervezete, Mány Község Önkormányzata, a Páz
mándi
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, a Sárrét Kistáj Önkormány
zati Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató
ság Fejér Megyei Kirendeltsége.

bízott a Fejér megyei kormányhivatalt képviselte. A Fejér
Megyei Gazdakörök Szövetsége nevében Molnár Tamás
gazdaköri elnök, Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője és Varga Imre István, a NAK Fejér Megyei Szervezetének elnöke vett részt a búzaösszeöntésen.
A bicskei katolikus templom kertjében megtartott kenyér
ünnepen Pálffy Károly polgármester és Varga Imre István
szegték meg a lisztadományból sütött ünnepi kenyeret.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Aranybulla Mg. Zrt., (Székesfehérvár) * Csákvári Agrár Kft. (Csákvár) * Lajoskomáromi Győzelem Kft. (Lajoskomárom)
Búzagyűjtő nap: Bicskei Járási Hivatala | Malom: Aranka Malom Kft. (Bicske) | Fuvarozó: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (Felcsút)

12

Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének munkáját!

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE
„Látva a büszke gazdákat és az összegyűlt búzászsákokat, az a bibliai tanítás jutott eszembe:
aki bőven vet, az bőven is arat.”
(Nagy István agrárminiszter, Csorna, 2018. augusztus 16.)

Győr-Moson-Sopron megyében az adományozók száma
mellett az adománybúza mennyisége is jelentősen nőtt, hiszen míg 2017-ben 105 adományozó 9 tonna búzát adott
le, addig 2018-ban 147 adományozótól 15,5 tonna érkezett. A legnagyobb felajánlás az Intersnack Magyarország
Kft.-től, a Lajta Hanság Zrt.-től, valamint Németh Gergely
megyei elnöktől érkezett 1-1 tonna mennyiségben.
Immár ötödik éve kerül megrendezésre a Magyarok
Kenyere – 15 millió búzaszem program Győr-Moson-Sopron
megyei búzagyűjtő napja, amelyet 2018-ban ismét Csornán, a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző
Iskola gabonatárolójában tartottak meg. Az augusztus 16-i
rendezvényen részt vett Dr. Nagy István agrárminiszter;

147
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin
adományozó
Klá
ra, Csorna város polgármestere és Németh Gergely,
16 tonna
a NAK megyei elnöke, akik kö
adománybúza
szönetet mondtak a program
ban részt vevő gazdáknak és
adakozóknak. Az ünnepség keretein belül a történelmi egyházak képviselői, Erlitz Anita református lelkipásztor, Varga
Balázs plébános és Tubán József evangélikus lelkész áldották meg a terményt és az új kenyeret.

Az ünnepség méltó befejezése volt Császár Sándor, illetve
a Szanyi Bokréta Néptáncegyüttes lenyűgöző előadása.
A 2018. évi Magyarok Kenyere program megyei zárásaként november 19-én tartották a hagyományos lisztadományozó ünnepséget Győrben, a megyei kormányhivatal
dísztermében. Az ünnepségen az adományban részesülő
11 megyei karitatív szervezet képviselői jelképesen átvették adományaikat 1 kg-os liszt és oklevél formájában.
A rendezvényen köszöntőt mondott Széles Sándor kormánymegbízott, Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin Klára,
Fazakas Márton csornai premontrei apát, illetve Németh
Gergely.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Németh Gergely (Szany) * Major Béla (Kajárpéc) * Krass-Tóth Melinda (Újrónafő) * Kovács Jenő (Fertőszentmiklós)
Búzagyűjtő nap: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Csorna) | Malom: GoodMills Magyarország Zrt. (Csorna)
Pékség: Pékmester Kenyere Kft. (Ásványráró)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének munkáját!
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HAJDÚ-BIHAR MEGYE
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz,
nem szomjazik soha.” (János evangéliuma 6,35)

219
adományozó

2018-ban Hajdú-Bihar megyé
ben a tavalyi 135-nél jóval több,
összesen 219 nagylelkű gazda
66 tonna
adománybúza
ajánlott fel búzaadományt a meg
előző évi 37 után több mint 66
ton
na mennyiségben. A megye
három búzagyűjtő napot tartott. Az első, az „igazi” 2018.
július 7-én a X. Jubileumi Hajdúnánási Hagyományőrző
Aratók Találkozója keretein belül került megrendezésre
Hajdúnánáson, a Nyakas Farmon, ahol a nánási gazdák
mindjárt 22 tonnával indítottak, 22 gazda 1-1 tonna búzát
ajánlott fel. Hajdúnánás testvérvárosa, Érmihályfalva bú
za
termelő gazdái nevében Nyakó József polgármester
adományozólevelében a magyar összetartás jegyében
üdvözölte a Magyarok Kenyere program mozgalommá
érését. E nemes ügy érdekében jelképesen 4 tonna búzát
adományozott. Ugyanezen a napon – a polgármester
asszony kezdeményezésére – Magyarhomorogon, az
Ara
tó
fesztiválon is tartottak búzagyűjtő napot, ahol 5
mázsa felajánlás érkezett. A harmadik búzagyűjtő nap július
28-án volt a XXIV. Sárréti Hagyományőrző Aratónapon,
Biharnagybajomban.
A kenyérünnep 2018-ban is az ország egyik legjelentősebb
mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, a XXVII.
Farmer-Expo nyitónapján, az augusztus 17-én Dr. Nagy
István agrárminiszter által – több mint 400 fő jelenlétében
– megtartott fórumot követően került megrendezésre
Debrecenben. A programon részt vett Papp László polgár

mester, Éder Tamás, a NAK alelnöke; beszédet mondott
Ja
kab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ el
nöke, aki köszönetet mondott a gyűjtésben érintett 219
adományozónak és az öt gyűjtőpontnak. A jelképes megyei
kenyereket Nt. Czető Norbert református lelkész áldotta
meg. A kenyérünnep zárásaként több száz cipót osztottak
szét a megjelentek között.
Az adományozási ünnep a Hajdúnánási Behajtási Ünnepség
keretein belül, a „Fenntartható és élhető vidék jövőképe az
ökológiai gazdálkodás terén” c. konferenciát követően került
megrendezésre. Az október 22-i ünnepségen felszólalt
Jakab István, Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Ka
mara Hajdú-Bihar megyei elnöke és Dr. Lakatos Zoltán,
a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Az összegyűjtött búzából hat megyei segélyszervezet
(Ma
gyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete,
Ma
gyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, Észak-
magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat, Mosolyvirág
Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, Dor
kász Szolgálat
Közhasznú Alapítvány, Forrás Lelki Se
gí
tők Egyesülete)
részére adománylevelek formájában, jelképesen adták át a
Hajdú Gabona Zrt. hajdúnánási malomüzemében előállított
közel 40 tonna lisztet.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Hajdú Gabona Zrt. (Biharkeresztes) * Hajdú Gabona Zrt. (Polgár) * Kardos-Farm Kft. (Hajdúböszörmény) * Léta-50 Kft.
(Létavértes) * Szabó Imre (Püspökladány) | Búzagyűjtő nap: X. Jubileumi Hajdúnánási Hagyományőrző Aratók Találkozója
Magyarmorogi Aratófesztivál * XXIV. Sárréti Hagyományőrző Aratónap | Fuvarozó: Bíró Trans Plusz Kft. (Püspökladány)
Malom: Hajdú Gabona Zrt. (Hajdúnánás) | Pékség: Balmaz-Sütöde Kft. (Balmazújváros)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének munkáját!

HEVES MEGYE
„15 millió búzaszem – nemhiába ez a jelképes kifejezés kíséri a programot, utalva arra,
hogy a határokon inneni és túli magyarok szorosan összetartoznak.”
(Szendrei László, NAK megyei elnök)

Heves megyében a búzagyűjtő napot és a kenyérünnepet
egy napon, 2018. augusztus 23-án rendezték meg a sarudi
Karkus tanyán. Az eseményen Karkus János, a Nemzeti Ag
rárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezetének alel
nöke házigazdaként köszöntötte a résztvevőket. Szendrei
László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei
Szer
vezetének elnöke köszöntőjében elmondta, hogy
a megyében több mint 11 tonna búzaadomány gyűlt ösz
sze, amelyből az őrlés után 6,7 tonna búza lett. Az ünnepi
be
szédekben kiemelték a program példaértékűségét
és köszönetet mondtak a helyi gazdák összefogásáért,
hiszen az általuk adományozott búzából őrölt lisztből el
készül
hetett a Magyarok Kenyere. A köszöntők után
fellépett a Pacsirta Népdalkör és a Tiszavirág Nyugdíjas
Klub, majd a kenyér megáldása vette kezdetét, melyben
a református egyház püspöke, Csomós József, a katolikus
egyház képviseletében Hortobágyi T. Cirill főapát, valamint
Dr. Fabiny Tamás evan
gélikus püspök működött közre.
A Magyarok Kenyere Heves megyei ünnepségével egybe
kötött rendezvény volt a Heves Megyei Rendőr-főkapi
tányság szervezésében a Heves megyei mezőgazdasági
gépjárművezetők megyei döntő versenye.

139
A megyei adományozási ünne
adományozó
pet 2018. október 2-án az eg
ri megyeházán tartották, ahol
11 tonna
Dr. Pajtók Gábor kor
mány
adománybúza
megbízott, Szendrei László és
Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke, a MAGOSZ elnöke je
lenlétében adták át a jelképes lisztadományokat. Előházi
Irén, az Egri Malom Zrt. vezérigazgatója adta át a lisztet
Árvai Ferenc atyának, a Főegyházmegyei Karitász Központ
Eger igazgatójának.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Karkus tanya (Sarud) * Búzagyűjtő nap: Karkus tanya (Sarud) | Malom: Egri Malom Zrt. (Eger)
Pékség: HESI Heves megyei Sütő- és Édesipari Kft. (Eger) | Fuvarozó: K64 Farm Kft. (Füzesabony)

Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Szervezetének munkáját!
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JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK MEGYE
„Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél”
		

(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

477
adományozó

2014-ben hagyományteremtő
céllal szervezte meg Jász-Nagy
kun-Szolnok megye a Magyarok
95 tonna
adománybúza
Ke
nyere program keretében
a me
gyei búzagyűjtő naphoz
és ke
nyérünnephez kötődő ün
nep
sé
get. Első évben Kenderes, 2015-ben Jászapáti,
2016-ban Kunszentmárton, 2017-ben Kisújszállás, 2018ban pedig Abádszalók volt a házigazdája a programnak.
A megyei ünnepséget 2018. augusztus 19-én tartotta
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatósága a Tisza-tó strandon. A rendezvényen
köszönetet mondtak a nagylelkű gazdáknak, hogy ebben
az évben is támogatták a kezdeményezést, 477 gazdának
köszönhetően 94 700 kg búzaadomány érkezett a
megyében üzemelő három gyűjtőpontra. Az ünnepség
Sasvári Sándor művész ünnepi fellépésével kezdődött,
majd köszöntőt mondott Balogh Gyula, Abádszalók pol
gármestere, Kovács Sándor, országgyűlési képviselő, Ja
kab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének elnöke, az Országgyűlés alelnöke, ifj. Hubai
Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért
felelős országos alelnöke és Hubai Imre Csaba, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Szer
vezetének elnöke. A megye 78 települését
jelképezve 78 kenyérgabonával megtöltött zsákkal rakott
lovas ko
csi
val érkezett az adomány, melyet Szűcs M.
Sándorné református lelkész asszony szentelt meg. Az új
kenyeret, mely a felajánlott búzából őrölt lisztből készült,
a lelkész asszony megszentelése után Gémes Géza abád
szalóki földműves gazda szegte meg. Az ünnepségen egy
péklapát és a díszkenyér átadása mellett kérték fel Szolnok
polgármesterét, Szalay Ferencet, hogy legyen a Magyarok
Kenyere program jövő évi megyei házigazdája.

mekeket gondozó szervezetekhez. Az eseményen öt,
gyer
mekekkel foglalkozó szervezet képviselője vette át
az adománylevelet, illetve a lisztadományt: a Szociális és
Gyer
mekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kirendeltsége, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagy
kun-Szolnok Megyei Szervezete, a Magyar Református Köz
hasznú Alapítvány, a Karcagi Tankerületi Központ és Abád
szalók Város Önkormányzata.
2018. augusztus 19. Abádszalók, Tisza-tó strand

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szol
nok Megyei Igazgatósága 2018. szeptember 27-én tar
totta a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program
Ado
má
nyozó Napját a Szatmári Malom Kft. jászberényi
malomüzemében. A példamutató megyei adományozásnak
köszönhetően 66 290 kg lisztadomány kerülhetett a gyer

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Szalóki Szolgáltató Kft. (Abádszalók) * Agricola-Jász Kft. (Jásztelek) * Szőllősi Jánosné (Tiszaföldvár)
Búzagyűjtő nap: Abádszalók | Fuvarozó: Eurocargo-Berény Kft. | Malom: Szatmári Malom Kft. (Jászberény)
Pékség: Pék-Tanoda Kft. (Szolnok) * Borbás Pékség (Jászapáti) * Szőlősi Sütőipari Kft. (Kunhegyes)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének munkáját!

KOMÁROM-ESZTERGOM
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 részvételükre, a hagyományok
őrzésére, és legyen összekötő kapocs a Magyarok Kenyere a múlt, a jelen és a jövő között.”
(Balogh Zoltán, NAK megyei elnök)

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem országos program
sorozata a hagyományoknak megfelelően 2018-ban is az
április 28-án Esztergomban megtartott búzaszentelő ün
nepséggel és szentmisével kezdődött meg a Magyar Gaz
dakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti
Ag
rárgazdasági Kamara, a Komárom-Esztergom Megyei
Gazdakörök Szövetség, az Esztergom Városi Gazdakör és
az Esztergom Szentgyörgymezői Kertbarátkör szer
ve
zé
sében. A város határában elterülő búzatáblát – amelyhez az
ünnepségen részt vevők közös séta során vonultak ki – az
ökumené szellemében katolikus, református, evangélikus
és görögkatolikus lelkészek szentelték és áldották meg,
jelképesen így „kérve” a megfelelő minőségű vetést, a jó
termést és a természeti csapások elkerülését. Ezt követően
pedig az esztergomi bazilika szentélyében került sor a ha
gyományos szentmisére.

42
Bertalan Judit úgy fogalmazott,
adományozó
hogy felelősséggel kell len
nünk a közelünkben és a tá
7 tonna
volban lévő ember- és nem
adománybúza
zettársaink iránt. Jakab István
köszönetet mondott mind
azoknak, akik a program mellé álltak, akik hosszú idő óta
töretlenül adakoznak azért, hogy a szükséget szenvedő
családok és gyerekek tudjanak boldogulni. A beszédek után
Szentirmay Károly jelképesen átadta az összegyűjtött búzát
a megjelent vezetőknek, majd Gerecsei Zsolt lelkipásztor
és Horváth István plébános megáldotta és megszentelte
a terményt és az új kenyeret. Az összeöntés után a Goodmills
Magyarország Malomipari Kft. őrölte meg a búzát, amelyből
az augusztus 20-i nemzeti ünnepre készült el a nemzet egy
ségének szimbóluma, a Magyarok Kenyere.

Augusztus elsején, immár negyedik alkalommal rendezte
meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esz
ter
gom Megyei Szervezete Nagyigmándon a búzagyűjtő
napot a helyi gazdákkal és az adományozókkal együtt. Az
eseményen részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke,
aki egyben a MAGOSZ elnöke, Czunyiné Dr. Bertalan Judit,
a térség országgyűlési képviselője, Steindl Balázs a megyei
közgyűlés alelnöke, Hajduné Farkas Eri
ka, Nagyigmánd
polgármestere és dr. Balogh Zoltán, a NAK megyei szer
ve
zetének elnöke, valamint számos ado
má
nyozó gazda.
A megjelenteket Dr. Balogh Zoltán köszöntötte, aki kiemelte,
hogy évről évre egyre nagyobb számú érdeklődőt vonnak be
az adományozók körébe, és egyre nő azoknak a száma is, akik
pénzbeli adománnyal segítik a kezdeményezést. Czunyiné Dr.

A megyében leőrölt búzából mintegy 4 tonna liszt lett,
amelyből részesült a Komárom-Esztergom Megyei Gyer
mekvédelmi Központ Területi Gyermekvédelmi Szakszol
gálat és Általános Iskola; a Komárom-Esztergom Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Készségfejlesztő Iskola
és Kollégium; az Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális
Gyermekotthoni Központ; a Szépkorúak Idősek Otthona;
a Szent Mihály Idősgondozási Központ; a Temesvári
Perbált Ferences Gimnázium és Kollégium; a Dunaalmás
Református Szeretet Ház; az Őszi Napfény Idősek Otthona;
a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Családés Gyermekjóléti Központ; a Nagyigmánd és Környéke Gyer
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat és az Ácsi Szociális
Alapszolgáltatási Központ.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Antal Mihály (Bokod) * Szentirmay Károly (Nagyigmánd, Fácán Major) * Gulyás János (Tata) * Ászári Mg. Zrt. (Ászár)
Vitáris Etelka (Ács, Vitáris tanya 1.) | Búzagyűjtő nap: Vígmolnár Vendéglő (Nagyigmánd) | Fuvarozó: Szelőczei Szabolcs, Dosztál József
Malom: Goodmills Magyarország Zrt. (Komárom)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének munkáját!
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NÓGRÁD MEGYE
„Áldott legyen a Magyarok Kenyere, és jusson belőle mindannyiunk asztalára határon innen és túl!”
(Szandai József, NAK megyei elnök)

68
adományozó

Augusztus 20-án délelőtt a ha
gyományoknak megfelelően vá
ro
si ünnepségen emlékeztek
8 tonna
adománybúza
meg a balassagyarmatiak állam
ala
pításunk és az új kenyér
ünnepéről. A megemlékezésen
Medvácz Lajos polgármester rávilágított arra, hogy István
ki
rályunk jól tudta, hogy akit nem köt hit és erkölcs,
családi és nemzeti hagyomány, azzal mindent meg lehet
tenni. Szandai József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Nógrád Megyei Szervezetének elnöke köszönetet mondott
a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében
beérkezett búzaadományokért. Hozzátette, hogy az ada
kozásnak a rászorulókon való segítésen kívül van szim
bolikus jelentősége is: a magyarok összefogását, a magyar
nemzethez való tartozást jelképezi, míg az önzetlen
segítségnyújtással elkészült friss kenyér a lelkünket is
táplálja. Az új kenyeret Molnár Ambrus református lelkész,
Bartha István evangélikus lelkész, Turai János plébános és
Dóbiás Zalán plébániai kormányzó áldotta és szentelte meg
a történelmi egyházak nevében. Az áldás után Medvácz
Lajos és Balla Mihály országgyűlési képviselő szegték
meg a Hegedűs pékségben készült kenyereket, amelyeket
szétosztottak a résztvevők között.

gatóság fenntartásában lévő megyei gyermekvédelmi
intézmény részesült a nemes felajánlásból. 2018-ban
68 nógrádi gazda 7,9 tonna búzát ajánlott fel, melyből
4,74 tonnát kapott az intézmény. A lisztadomány nagy
segítséget nyújt az intézmény számára, mivel általa a 350
gyermek gondozása, ellátása költségtakarékosabbá válik.
A Salgótarjánban rendezett adományozó ünnepségen
részt vett Dr. Becsó Károly országgyűlési képviselő, Skuczi
Nán
dor, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke, Szandai
Jó
zsef, valamint Cserkuti Gáborné, a Nógrád Megyei
Gyer
mekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat igazgatója is.

A karitatív akció keretében összegyűlt búzából készült
jelképes lisztadományok átadását szeptember 21-én tar
tották meg. Ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok : Agroméra Zrt. (Érsekvadkert) * Nógrád Mezőgazdasági Kft. (Palotás) * Mlinkó Kálmán * TLM-FEED Kft. (Szécsény)
Fuvarozó: Kurucz Károly (Szécsény) | Malom: Szécsény-Mill Kft. (Szécsény)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád Megyei Szervezetének munkáját!

PEST MEGYE
„Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből
részesülünk.”
(I. Korintus levél, 10:17)

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program megyei búzagyűjtő napjára 2018. július 15-én, a tápióbicskei
honvédemlékműnél került sor a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Pest Megyei és Fővárosi Szervezetének, valamint a Pest Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetségének szervezésében. A rendezvényt Velkei
József, a NAK Pest Megyei és Fővárosi Szervezetének el
nöke nyitotta meg, aki ismertette a Magyarok Kenyere
program példaértékűségét, és köszönetet mondott a gazdák összefogásáért. Dorner Gábor, Nagykáta polgármestere köszöntőjében a magyarság összefogását emelte ki,
melyet jól szimbolizál a búzagyűjtő nap helyszíne, az 1848–
49-es szabadságharcot jelképező honvédemlékmű. Kanyó
Sándor, Tápióbicske polgármestere Czerván Györgynek,
a térség országgyűlési képviselőjének köszöntőlevelét olvasta fel, melyben a kezdeményezés előző éveiben elért
eredményeiről adott számot. A rendezvényen részt vett
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke,
aki ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy felelősek vagyunk
egymásért, felelősek vagyunk azért, hogy mindenki asztalára jusson kenyér, hogy mindenki emberhez méltó életet
tudjon élni. Az ünnepélyes köszöntők után a búza megáldására került sor Utcai Róbert csantavéri (Vajdaság) plébános

közreműködésével, aki köszönetet mondott a határon túliak nevében a támogatásért.
A rendezvényt helyi kulturális,
hagyományőrző tánc- és zenés produkciók színesítették.

138
adományozó
10 tonna
adománybúza

A program Pest megyei kenyérünnepére augusztus 20-án
Újszilváson, a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános
Iskola és Óvoda Újszilvási Tagintézményében került sor.
A rendezvényen részt vett Földi László országgyűlési képviselő, Velkei József, valamint Dr. Petrányi Csaba, Újszilvás
község polgármestere. A köszöntők után a kenyér megáldása vette kezdetét, melyben a helyi református egyház
vezetője, Nagy József Mihály lelkipásztor működött közre.
A megyében összegyűlt 10 tonnányi búzából kinyert
7,5 tonna lisztadományból részesült a Cegléd-Nagy
templomi Református Egyházközség; a Dunakeszi Óvodai
és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár, Család és
Gyermekjóléti Központ; Jászkarajenő Község Önkormány
zata; Nagykáta Város Önkormányzata; Nyársapát Község
Önkormányzata; a Nép és Gazdakör Pilis; Tápió
bicske
Község Önkormányzata; Tápiószőlős Község Önkormány
zata; Újszilvás Község Önkormányzata és a Váci Egyház
megyei Karitász.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Peng-Farm Kft. (Újszilvás) * Gödöllői Tangazdaság Zrt. (Kartal) * Aranyszarvas Zrt. (Tápiószentmárton)
Búzagyűjtő nap: Tápióbicskei Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány (Tápióbicske) | Malom: Teréz Malom Kft. (Tápiógyörgye)
Fuvarozó: Eurocargo-Berény Kft. (Jászberény) | Pékség: Pándi Pékség Bt. (Pánd)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei Szervezetének munkáját!
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SOMOGY MEGYE
„Az adományozás során ismét megmutatkozott a somogyi gazdálkodók szolidaritása, összefogásba
vetett hitük, ahogy évről évre segítséget nyújtanak a rászorulóknak.”
(Gombos Sándor, NAK megyei elnök)

135
adományozó

A Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem program részeként
2018. július 24-én tartották
11 tonna
adománybúza
a búzaösszeöntést Somogy Me
gye hét gyűj
tőpontjáról, amelyeket a NAK So
mogy Megyei
Szervezete igyekezett úgy kialakítani, hogy azok földrajzilag is jól le fedjék a megye területét. Ennek köszönhetően az adakozóknak nem kellett messzire vinniük az adományozásra szánt búzát. A somogybabodi búzaünnepre
hozták el a gyűjtőpontok vezetői a búzát, melyet összekevertek, és ökumenikus istentisztelet keretében áldottak meg. A megáldott búzából egy zsákkal az országos
búzaösszeöntésre került.

elismeréseket adtak át a somogyi gyűjtőpontok számára,
megköszönve az önzetlen munkájukat.
A somogyi gazdáktól beérkezett gabonát ismét is So
mogy
ban őrölték meg. Az összegyűjtött búzát a barcsi

A megyei kenyérszentelő ünnepséget augusztus 20-án
Balatonlellén tartották, ahol a somogyi gazdák által felajánlott búzából sütötték az ünnepi kenyeret. A megszentelt kenyeret Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár szegte meg. Dr. Gombos Sándor, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei elnöke köszönetet
mondott az adakozó gazdáknak, és további összefogásra
buzdította a gazdatársadalmat. A program folytatásaként
malomba szállították, az adomány mennyisége megközelítette a 11 tonnát. A 2018. szeptember 26-i adományozó
ünnepségen a Nemzeti Agrárgazdasági Ka
mara szervezésében a Szociális és Gyermekvédelmi Fő
igaz
gatóság
6 somogyi intézménye (2300 gyermek) részesülhetett
az adományból. Az eseményen részt vett Dr. Neszményi
Zsolt kormánymegbízott, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Huszti Gábor a Somogy Megyei Közgyűlés
alelnöke, Dr. Gombos Sándor, a NAK Somogy megyei elnöke és Egyed László, a FINO-FOOD Kft. tulajdonosa.
A kezdeményezéshez csatlakozott a KOMÉTA 99 Ztr. és
FINO-FOOD Kft. is, amelyek hús- és sajtkészítményekkel
járultak hozzá az adományokhoz. Az ünnepségen felléptek
a gondozott gyermekek. A műsort követően jelképesen átadták az összegyűjtött búzából készült lisztadományokat,
a megye állami gondozásban lévő gyermekeinek.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Szabó Tamás (Nagybajom) * Vass Zoltán (Bárdudvarnok) * Schmidt László (Kéthely) * Mocz András (Somogyszob)
Bolla Sándor (Balatonőszöd) Feil Dávid (Balatonszentgyörgy) István József (Barcs) | Búzagyűjtő nap: Somogybabod) | Fuvarozó:
Szincsák László) | Malom: Barcsi-Malom ) | Pékség: Európa Pék Kft. (Nagybajom)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Szervezetének munkáját!

SZABOLCS-SZATMÁRBEREG MEGYE
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, és ne kényszerűségből, mert a jókedvű
adományozót szereti az Isten.”
					
(Szent Pál apostol)

A megye hat pontján 72 szabolcsi gazda adta le adományait, így a korábbi mennyiségeknél is több, mintegy 22
tonna adomány jött össze, amelyből az őrlés után közel
13,5 tonna liszt készült el. Egy tonna feletti mennyiséget Pásztor András, Pásztor Andrásné, a Timád Kft., a
Vetőmag és Szárító Kft. és a szlovákiai nagykaposi Abonyi
Ferenc Mezőgazdasági Szövetkezet adományozott.

Görögkatolikus Egyházközség
és a Kárpátaljai Református
Egyházkerület elnöksége.

72
adományozó
22 tonna
adománybúza

A megyében lisztadományokat 11 szervezet részére ajánlottak fel ünnepélyes keretek között az apagyi Aranykalász
Rendezvényházban 2018. október 31-én. Az adományozói programot Rácz Imre megyei elnök nyitotta meg, akit
Jakab István, a MAGOSZ elnöke követett. A program rövid
beszámolója után ifj. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés
alelnöke vette át a szót, köszöntve az adományozókat és
a szervezeteket, végül együtt kiosztották a szervezetek
részére az adományozói leveleket, a nagylelkű segítő felajánlók számára pedig oklevelet és jelképes ajándékot.
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében
lisztadományban részesült a Nyíregyházi Egyházmegyei
Karitász, a Nyírségi Református Egyházmegye, a Magyar
Vörös
kereszt Sz-Sz-B Megyei Szervezete, a Nyíregyházi
Család és Gyermekjóléti Központ, a Kelet Karitász Alapítvány,
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, Gesz
teréd Község Önkormányzata, Beregdaróc Község Önkor
mány
zata, Márokpapi Község Önkormányzata, a timári

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Vetőmag és Szárító Kft. (Timár) * Pásztor András * Nyír-Gabona Kft. (Nagykálló) * Rácz István * Apagyi Sütőüzem Kft.
(Apagy) * Bakti János * ifj. Rácz Imre (Balkány) * D. Pethe István (Beregsurány) * Bátortrade Kft.(Nyírbátor) Dr. Petis Mihály
Fuvarozó: Vetőmag és Szárító Kft. (Timár) * Pásztor András | Malom: Nyírség Hasso Kft. (Nyíregyháza) * Krámer Zoltán * Baktalórántházi
Malomüzem | Pékség: Apagyi Sütőüzem Kft. (Apagy)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének munkáját!
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TOLNA MEGYE
„Hajló, szép búzamezők, nekem ti vagytok a legszebbek, mint utazónak az aranyló nap fényében
a tengerek.”
(Csontos Sándor: Szép búzamezők)

143
adományozó

Szekszárd-Palánkon az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ
Csapó Dániel Mezőgazdasági
12 tonna
adománybúza
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium adott otthont a Magyarok Kenyere – 15 millió búza
szem program Tolna megyei búzagyűjtő napjának 2018.
július 2-án. Vendégh Edit, a NAK Tolna megyei elnöke elmondta, hogy a köztestület a 2013-as újjáalakulása óta
aktívan vesz részt a programban, 2016 óta főszervezője az
eseménysorozatnak. Simonné Szerdai Zsuzsanna, az intézmény főigazgatója örömét fejezte ki, amiért a kamara az
iskolájukat választotta a rendezvény helyszínéül. Az intézmény 82 hektár szántófölddel rendelkezik, az idei termésből
a főigazgató egy tonnát ajánlott fel a jótékony célra. Szintén
egy tonna adományt szánt a programnak a Tolna Megyei
Kormányhivatal. Ezt Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
jelentette be.

szárd város polgármesterét, hogy szegje meg a megszentelt kenyeret.
Az ünnepi kivonulást követően a NAK-sátornál Vendégh
Edit röviden ismertette a nemzeti összetartozást és a szolidaritást jelképező Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
programot. Az ünnepség zárásaként az AM DASZK Csapó
Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium által készített kis cipóival a köztestület megyei
elnöke és a NAK megyei dolgozói nagy szeretettel kínálták
meg a jelenlevőket.

A karitatív program Tolna megyei kenyérünnepére 2018.
augusztus 20-án került sor Szekszárdon a Szent István
Nap ünnepség keretein belül. Az ünnepi szentmise után
az egyházi méltóságok, így Dr. Kaszó Gyula református
lelkész, Fodor Péter baptista lelkész és Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész templomi áldását követően Petkó
Tamás római katolikus plébános megszentelte a jelképes
megyei ünnepi kenyeret, és felkérte Ács Rezsőt, Szek-

Az immár nyolcadik éve zajló Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem program visszatérő és felemelő mozzanata
a különböző szervezetek megajándékozása, amelyre Szekszárdon a NAK Tolna Megyei Igazgatóságán került sor
szeptember 18-án. Vendégh Edit köszöntőjében arra hívta
fel a figyelmet, hogy a 2018-as esztendő a családok éve.
Ennek ismeretében természetes, hogy az erre a célra rendelkezésre álló 3840 kilogramm lisztet négy nagycsaládos egyesület – a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete,
a Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete, a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete és a Nagycsaládosok
Tolnai Egyesülete –, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátója kapta egyenlő arányban.

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Csike György (Tamási, Szemcsepuszta) * Szilvási János (Kapospula) * Goldkern Kft. (Szekszárd)
Pannónia Bio Zrt. (Bonyhád) * Paksi Dunamenti Mezőgazdasági Zrt. (Paks) | Búzagyűjtő nap: Nagyszokolyi Gazdatalálkozó
és Családi nap | Fuvarozó: Fornád Trans Kft. (Tamási) | Malom: GA-BO Kft (Bonyhád) | Pékség: Lavina Kft. (Paks)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezetének munkáját!

VAS MEGYE
Bőkezűen adja az ég Ura, szükségét az éhező világnak,
legyen igazságos elosztása, jusson kenyér, mindenki asztalára.”
(Schvalm Rózsa – Nyár van)

Júliusban kérték a gazdálkodókat, szervezeteket a
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program adománygyűjtésében való részvételre, melynek ünnepélyes
rendezvénye a július 26-án, Vépen tartott búzagyűjtő nap
volt. A hőség ellenére sokan ellátogattak az ünnepségre,
amelyet Rácz Károly, a MAGOSZ megyei elnöke nyitott
meg. Őt követte az ünnepi beszédek sorában Harangozó
Bertalan kormánymegbízott, aki a búza és a kenyér szimbolikus üzenetéről beszélt. A rendezvényt gyermekek
versmondása, gitárjáték és énekszó színesítette. A műsort követően került sor az adománybúza megáldására,
amelyet Németh Tamás atya, Vép város plébánosa áldott
meg. Nagy öröm, hogy az előző évhez képest többen,
szám szerint 118-an ajánlottak fel búzát. A vasi gazdák,
önkormányzatok, magánszemélyek felajánlása nyomán
pontosan 14 746 kg búzát lehetett a malomba szállítani.

118
újrakezdés kényszerére is.
adományozó
Az egész napos rendezvény
során különböző prog
ramok,
15 tonna
főzőverseny és kon
certek is
adománybúza
színesítették az ünnepséget.
A megyében a búza m
 egőrlése
után 10 360 kg liszt kerülhetett oda, ahol a legnagyobb
szükség van rá, a rászoruló gyermekekhez és családokhoz.

2018-ban is megérkezett a Szent Korona másolata a Szajki-
tavak mellé, a hosszúperesztegi rendezvénysátorba, ahol
2018. augusztus 18-án Bodorkós Imre plébános celebrálta
a tábori misét. A mise keretében került sor a kenyérszentelésre. A kenyérszentelés után Farkas Margit, Hosszúpereszteg polgármestere, majd Majthényi László, a megyei
közgyűlés elnöke üdvözölte a résztvevőket. Kásler Miklós,
az emberi erőforrások minisztere arról beszélt, hogy a magyar nemzet életében a legfontosabb és legszentebb nap
Szent István napja. V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője megjegyezte: e napon nemcsak a magyar
történelem egy epizódjára emlékezünk, hanem az örökös

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Babati és Tsa Kft. (Körmend) * Karyon Kft. (Vép) | Búzagyűjtő nap: Hosszúpereszteg | Fuvarozó: Karyon Kft. (Sárvár)
Malom: Celldömölki Malom Kft. (Zsira) | Pékség: Ferrosüt Sütő- és Édesipari Kft. (Szombathely)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas Megyei Szervezetének munkáját!
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VESZPRÉM MEGYE
„Másokat megajándékozni akkor a legértékesebb, ha azt halkan és önzetlenül tesszük.”
(Daniel Gottlieb)

52
adományozó

A Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem programhoz csatlakozva július 26-án tartották meg
9 tonna
adománybúza
Veszprém megyében a búzagyűjtő napot Tésen. Az ünnepség
végén a szélmalomnál – miután
Beke Zsolt plébános megáldotta azt – jelképesen lovas
kocsira raktak néhány zsáknyit a helyiek által adományozott búzából. Sövényházi Balázs, a NAK Veszprém megyei
elnöke elmondta, hogy a megyében a gyűjtés két helyen,
Mezőlakon, a GABÉRT 2003 Szövetkezetnél és Küngösön,
a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. telephelyén zajlott. FodorBödös István, Tés polgármestere a köszöntőjében elmondta, hogy a kenyér és a magyar szavak összefonható közös
üzenetét kereste, amikor a beszédére készült. Végül veretes versek csiszolt szóvirágai helyett egy rövid kis sort
idézett, amelyben minden benne van, és amelyet minden
magyar ért Dévától Tésig, az ország határain belül és a tengeren túl is: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
A búzagyűjtő napon közreműködtek a tési néptáncosok és
a Bakony Virágai Népdalkör tagjai az aratáshoz kapcsolódó
népdalcsokorral, citerakísérettel.

igazgató köszöntőjét követően Szabó Miklós, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének
alelnöke beszédében a Magyarok Kenyere program 2011
óta elért eredményeiről szólt. Nagy Károly kanonok arról
beszélt, hogy milyen fontos szerepet tölt be a vallásban a
kenyér, majd az atya beszéde zárásaként megáldotta, megszentelte a magyarok kenyerét, majd megszegték és szétosztották az ünnep résztvevői között.
A NAK Veszprém Megyei Szervezete 2018. október 13-án
tartotta küldöttgyűlését, amelyen sor került a Magyarok
Kenyere programban összegyűlt adományok ünnepélyes
átadására. A felajánlásoknak köszönhetően 2018-ban az
előző évhez képest több búza gyűlt össze Veszprém megyében: összesen közel 9,5 tonna. Az ebből őrölt mintegy öt és
fél tonna lisztet a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton és a
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetén keresztül kapják meg a rászorulók. A jelképes lisztadományt, valamint az
adományozólevelet Győrffy Balázs, a kamara elnöke adta át
Szaller Péternek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszprémi képviselőjének, valamint Baráth Gábornak, a Magyar
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezet igazgatójának.

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén családi délutánt szervezetek Veszprémben, a Laczkó Dezső M
 úzeum
kertjében szerveztek, ahol S. Dr. Perémi Ágota múzeum

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: GABÉRT 2003. Szövetkezet (Mezőlak) * Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (Küngös) | Búzagyűjtő nap: Tés Község
Önkormányzata | Fuvarozó: Szatmári Malom Kft. (Veszprém-Kádárta) | Malom: Szatmári Malom Kft. (Veszprém-Kádárta)
Pékség: Piller Pékség (Zirc)
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Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezetének munkáját!

ZALA MEGYE
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.”
Máté 7:7

Augusztus 20-án Nagykanizsán, az Erzsébet téren rendezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei
Szervezete a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program kenyérszentelő ünnepségét. A 200-300 fő látogatót
vonzó rendezvényen Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város polgármestere; Süle Katalin, a NAK Zala megyei
elnöke és Cseresznyés Péter, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet, majd közösen szegték meg a zalaegerszegi Korona
Pékség által a felajánlott búzából sütött kenyeret. Az új kenyeret ökumenikus szertartás keretében Szűcs Imre római
katolikus plébános, Hella Ferenc református lelkipásztor
és Makoviczky Gyula evangélikus lelkész szentelte meg.
A rendezvényen zalai termelők kínálták ízletes portékáikat,
az érdeklődők pedig megkóstolhatták a felszelt új kenyeret,
helyi borral kínálva.

80
ten 2018-ban is nagy mennyiadományozó
séget ajánlottak fel terményeikből. A 80 zalai gazdálkodó
14 tonna
által összegyűjtött 13,6 tonna
adománybúza
búzából 8 tonna lisztet tudott
átadni a kamara és a MAGOSZ
a rászoruló szervezeteknek. Az eseményen a zalaegerszegi
Ady iskola harmadikos tanulói a mindennapi kenyérrel, aratással kapcsolatos kedves műsort adtak a vendégeknek,
majd az adományleveleket és a jelképes 1 kg-os lisztet Süle
Katalin és Nagy Kálmán vidékfejlesztésért felelős alelnök
adta át a civil szervezetek és intézmények vezetőinek.

Ünnepélyes keretek között adta át a Magyarok Kenyere
program keretében a lisztadományokat a NAK Zala Megyei Szervezete Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben október 12-én. Zala megyében 26 civil
szervezet és intézmény részesült lisztadományban, köztük a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona, az
Autista Sérültekért Zalában Alapítvány, a Nagycsaládosok
Zalaegerszegi Egyesülete, a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete és több óvodai és bölcsődei alapítvány
is. Süle Katalin ünnepi beszédében elmondta, hogy hálás
a gazdálkodóknak az önzetlen felajánlásokért, hiszen későn
kezdődött a megyében az aratás, és a lehetőségeikhez mér-

Köszönjük a közreműködők hozzájárulását:
Gyűjtőpontok: Murapart Mg. Kft. (Csörnyeföld) * Gyergyák Szabolcs (Ságod) * Zala-Cereália Kft. (Zalaszentgrót)
Fuvarozó: Ágoston István (Zalaszentgrót) * Gyergyák Szabolcs (Zalaegerszeg) * MURAPART Mg. Kft. (Muraszemenye)
Malom: Zala-Cereália Kft. (Zalaszentgrót) | Pékség: Korona Pékség Kft. (Zalaegerszeg)
Köszönjük továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Szervezetének munkáját!

25

HATÁRON TÚLI TERÜLETEK
„Egy zsáknyi búzával nem csökken a gazda vagyona, mert több lesz tőle az embersége!”
(Hidi László, a Pro Agricultura Carpathica elnöke)

2259
adományozó

A magyarországiak mellett a határon túl élő magyar gazdák is
már évek óta tevékeny résztve183 tonna
adománybúza
vői a Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem programnak. 2018-ban
az összetartozást és a szolidaritást jelképező kezdeményezéshez az előző évinél is sokkal
többen csatlakoztak Kárpát-medence-szerte, az akció kiterjesztése a határon túli területekre és a nemzetrészekre nagy sikert aratott. Az előző évi 1577 gazdálkodó után
mintegy 2259 fő tett tanúbizonyságot nagylelkűségéről,
közel 185 tonna búzát összegyűjtve. Ismét Kárpátalja járt
élen, ahol 127 tonna jött össze, de a közös sikerhez az erdélyi (26), a felvidéki (10), a vajdasági (16), a horvátországi
(3) és a szlovéniai (1) gyűjtés is hozzájárult.
Kárpátalja
Az ünnepélyes összeöntés a kárpátaljai Beregszász melletti Mezőgecsén zajlott augusztus 4-én. Az ünnepségen
mondott köszöntőjében Jakab István, a Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke,
az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta, hogy a búzaös�szeöntés helyszínéül azért választották Kárpátalját, mert
a kárpátaljai magyarok – és köztük a gazdák – szenvednek
leginkább szükséget. „Azt szeretnénk, hogy a kárpátaljai
magyar gazdák érezzék a Kárpát-medencei g
 azdatársaik
összefogásának az erejét, kell, hogy érezzék, nincsenek
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egyedül, összefogásukkal mögöttük állnak az anyaországi
és külhoni magyar gazdák” – tette hozzá. A mezőgecsei
búzaösszeöntés ünnepén képviseltetették magukat a
Partiumból, Erdélyből, Felvidékről, Muraközből, Vajdaságból és számos magyarországi megyéből érkezett gazdák,
akik jelenlétükkel is az együvé tartozás érzését erősítették.
Győrffy Balázs, a NAK elnöke beszédében kiemelte, hogy
a búzaösszeöntés jelképes aktusa nagyon sok ember tevékenységét és akaratát fejezi ki, jelezve, hogy a program
nemcsak szavak szintjén él, hanem cselekvésben is megnyilvánul. Hidi László, a kárpátaljai gyűjtést szervező Pro
Agricultura Carpathica Kárpátaljai Megyei Jótékony
sági
Alapítvány elnöke elmondta, hogy a megye valamennyi
magyarlakta településéről gyűlt a búza, a Magyarok Kenye

rének dagasztásához használt vizet pedig a Fehér- és
Fekete-Tisza forrásából vették. A gyűjtésből Kárpátalján
maradó búzát az ukrán állam által nem támogatott egyházi
fenntartású magyar oktatási és gyermekintézményeknek
adományozták.
Vajdaság
A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 2018-ban is
meghirdette a Vajdaságban a Magyarok Kenyere programot. Első évben körülbelül 400 kg búzaadománnyal kapcsolódtak a Kárpát-medence területén gyűjtött közös
gabonához, ezután minden évben megduplázódott ez a
mennyiség, amely 2018-ra elérte a 16 tonnát. A búzát
a valkaisori malomba szállították, és a megőrölt liszttel a
VASZ elnökségének határozata alapján a gyermekeket segítő intézményeket, civil szervezeteket, a diákkollégiumokat, lurkóházakat, a sérült gyerekekkel foglalkozó szervezeteket, a nagycsaládos egyesületeket, és azon belül azokat
a családokat támogatják, amelyek erre rászorulnak.
Horvátország
A „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program keretében ünnepélyes adományozóünnepséget tartottak 2018.
november 23-án Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási
és Művelődési Központban. A programot szervező Magyar
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetői, valamint Herczegh
Anita, a köztársasági elnök felesége térségbeli gyerekeknek
adtak át adományokat. A program keretében 245 horvátországi magyar gyermekhez és családjukhoz juttattak el öt
tonna lisztet és 860 kg tésztát a szervezők.

Felvidék
A felvidéki búzaösszeöntésre augusztus 9-én került sor
Gútán, a tájház udvarában. Jelképesen ott egyesítették
a Felvidék magyarok által lakott területeiről érkező, nemzeti
összefogással összegyűjtött, a segítőkész gazdák által
felajánlott búzaadományokat. A Felvidéken összegyűjtött
búzát a gútai malomban őrölték lisztté, onnan osztották szét
a rászorulók között. A Gazda Polgári Társulás elnöke, Varga
Péter és a Magyarok Kenyere program felvidéki szervezője,
Pikáli Róbert, a program koordinátora decemberben adták
át a mintegy 7,5 tonnányi lisztadományt a gútai Vitaflóra
malomban. Több egyházi intézmény, civil szervezet és
kezdeményezés vette át az adományt, akik segítenek szét
osztani a rászorulóknak.
Erdély
Erdély megannyi régiójának és megyéjének – így Bánság,
Bihar, Hargita, Maros, valamint Szatmár – gazdái fogtak
össze a nemes cél érdekében. A kezdeményezés hívósza
vára a 2018-ban 280 gazda mintegy 26 tonna búzát gyűjtött
össze. Immár hagyományosan a nagyjából 2200 gyereket
nevelő és gondozó Böjte Csaba által 1993-ban alapított
Dévai Szent Ferenc alapítvány 82 intézményébe érkezett
adomány, továbbá kapott lisztet a Bakó Pál által vezetett
Szent Erzsébet Egyesület is.
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ADOMÁNYOZÁS, ELÉRHETŐSÉG:
Magyarok Kenyere Alapítvány – 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
info@magyarokkenyere.hu
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program
rendezvényeiről, a gyűjtőpontokról és a gyűjtőnapokról
a www.magyarokkenyere.hu portálon és
a facebook.com/magyarokkenyere oldalon tájékozódhat.

