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A Magyarok Kenyere Program további szervezéséhez és elismeréséhez.

A Magyarok Kenyere

a

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdakörök és
Szövetsége az első idők óta csatlakozott. Kezdettől fogva tudtuk, és ennek

Programhoz

Gazdaszövetkezetek
megfelelően szerveztük meg a megyében a búza begyűjtését,annak közös célokra való felajánlását.
2014-ben döntött ú8y a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdakörök elnöksége, hogy megfelelő,

szervezett gyűjtés alkalmávaÍ nagyszabású megyei rendezvényt tartunk a program rangjának
megfelelően, ezért 2014-ben Kenderesen a Horthy Kastélyban, és Horthy Parkban szerveztük meg a
gyűjtést a nagykunsági hagyományoknak megfelelően. A rendezvényre meghívást kapott a megye
gazdatársadalmának minden képviselője. A Jászkun hagyományoknak megfelelően a Jászkun
Kapitányok és a jászkun Főkapitány. A rendezvényre felkértük fővédnökként Dr. Fazekas Sándor
Földművelésügyi Minisztert, térségünk képviselőjét, aki el is vállalta ezt a tisztséget. Meghívtuk
továbbá a határon túli magyarok képviselőit Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, Horvátországból,
Szlovéniából, Szlovákiából. Úgy §o[dolop,,,,hü§!}"""áz eredsti céljának megfelelően Jász-NagykunSzolnok Megyében megfelelően helyt adtunk a nemzeti Oq§zefogás valamennyi igényének.A
begyűjtött búzát Galsi János katolikus plébánoi átdotta meg, mely áldás nyomon követte a gyűjtött
gabonából készült termékeket. A megyei elnökség döntésének megfelelően 2015-ben a Jászságban
Jászapátin történt a búza bg§yűjtése;, feldolgozása és tovább adományozása. 2015-ben 846 t búzát
gyűjtöttünk a megyében, amit a célnak megfelelően osztottunk kÍ, karitatív célokra. Ezen a

rendezvényen már kifejezettebbe:nttldluq| hanffifoladnia Magyarok t<enyere program céljainak és
Szent lstvánkor (augusztus 20-án) kenyér ünnep keretében folytattuk a Magyarok Kenyere
Programot. Az összefoglhló Magúarqk Kenyefe Progrgryggtrg|54vénye Túrkevéntörtént, amit a
Köztársasági Elnök Úr feléségeegy köszöni#lgú§lb,u$,,§frf§§ii
éi. Á méávei elnökség döntése alapján
2016-ban Kunszentmártonban ler. . ,"gfféffi11!á Íffi K"ny"r. ünnepség, és ezzel megvalósul a

Nagykunság, Jászság és Tiszazug tájterületeinek érdemi közreműködése. 2017-ben Szolnok megyei
város területén kívánjuk megtartani,,,q*rVagyarok Kenyere.Úlrnepieeet . Ez az ünnepségsorozat a
rendezvények tapasztalatai alqpján-, nagffókú ösgzet9rtozást jelez ae égymással együtt élő Kárpátmedencei magyarság szakrális, kulturális összetartozását kifejezve. A nemzeti összetartozás
nagymértékben aktuális helyzetét elősegíti ez a nagyszerű kezdeményezés, amit javaslok a
továbbiakban a Hungarikum rangjára emelni, arpihez kérjük a bíráló bizottság segítségét.

Szolnok, 20t6, január 26.
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