Magyarok Kenyere Program
Az alapgondolat még 2010-ben fogalmazódott meg, hogy Magyarország történelmi tájairól
származó és az adott évben termett búzából azokat összeöntve készítsünk egy olyan kenyeret,
amely jelképezi minden magyar táj erőfeszítését, a történelmi múltat és azt, hogy
összetartozunk. Mivel már az első évben a várt néhány kilóhoz képest 9 tonna búzaadomány
érkezett, adta magát a feladat, hogy keresni kell olyan jótékonysági célt, mely hasznosítani
tudja a keletkezett jelentős mennyiségű lisztet. A tavalyi évben 650 tonna liszt került
adományozásra olyan jótékonysági szervezeteknek (gyermekotthonok, Vöröskereszt, Katolikus
Karitász stb.), ahol a téli időszakra a rászorulóknak ez táplálékul szolgál. Természetesen
vannak kiemelt jótékonysági kedvezményezettek, mint például: a Szent Ferenc Alapítvány
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Nagydobronyban, és Budapesten a hajléktalanokat támogató Oltalom Karitatív Egyesület. A
Pécsről induló mozgalom mára már időben négy ünnepnap köré szerveződik, térben pedig
lefedi az egész történelmi Magyarország minden magyarok lakta területét.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma - mondjuk nap mint nap összetett kézzel a
Jézustól tanult "Mi Atyánk" imádságban. Isten meghallgatja az árvák, a bajban lévők, a
társadalom peremén élők könyörgését, és gondviselő szeretettel indít bennünket, hogy jót
tegyünk, hogy jók legyünk, hogy kimenjünk a társadalom peremére és odaálljunk a kicsinyek
mellé! Hiszem, hogy a gondviselő Isten indította Korinek László professzor urat évről-évre,
hogy meghirdesse, megszervezze és kivitelezze a "Magyarok Kenyere" rendezvényt, melynek
hála, gyermekeinknek kikerült nem csak a mindennapi kenyér, hanem az omlós-foszlós
kalács, a finom süteményhez szükséges liszt is. Igen, hiszem, hogy Korinek professzor úr a jó
Isten munkatársa, a bajban lévőkre gondot viselő teremtő Isten szolgálatában áll.
Korinek professzor úr példája mindannyiunknak erőt, lendületet adhat, hisz ez a
megszületett szeretetmű elvezet a csepptől a tengerig! Az elején volt egy szép gondolat, csak
egy kenyeret szeretett volna sütni augusztus 20-án a Kárpát-medence különféle
tájegységeiben termelt búzából őrölt lisztből. Írt a barátainak, hogy küldjenek néhány szem
búzát, kérésére sokkal több felajánlás jött, mint amennyit ő családjával el tudott volna
fogyasztani. Így nagylelkűen a finom kenyerét megtörte az éhezőkkel és az emberek örömét,
háláját látva, a jócselekedet után szívében felfakadt örömet megosztotta a barátaival,
ismerőseivel. Jót tenni jó! A következő évben már sokkal több felajánlás volt, amiből sokkal
több kenyér sült, amivel már sokkal több éhes szájat lehetett táplálni. És így a kis
kezdeményezésből, kemény szervező munkával hihetetlen hamar a felebaráti szeretetnek

Kárpát-medence szintjén egy szép mozgalma nőtt ki. A kezdeményező maga is csodálva látta,
hogy az általa ásott kútból milyen bőségesen fakad fel az életadó víz, az áldás, a kegyelem!
Meg vagyok győződve, hogy gondviselő jóságos Istenünk nem csak Korinek professzor mellé
áll oda, hanem minden jó szándékú kezdeményezés mellé, minden olyan cél mellé, amelyik
munkánkkal, erőfeszítésünkkel szebbé, jobbá szeretné tenni a világot. Ezen az úton induljunk
el mi is a jótettek apró cseppjeitől a szeretet Óceánja felé!
Ezen a szép napon meghajtom a fejemet Isten gondviselő jósága előtt, és az a férfi előtt is
aki vállalkozott, hogy a gondviselő szeretetben Isten munkatársa lesz. Megragadom az
alkalmat és 2135 erdélyi magyar bajban lévő gyermek nevében, hálás köszönetet mondok Dr.
Professzor Korinek Lászlónak az ő jóságáért, gyermekeinkhez lehajló szeretetéért, azért, hogy
a mi gyerekeinknek és a gyerekeink mellett még sok-sok más Kárpát-medencei szegénynek,
árvának, bajban lévőnek Isten munkatársaként előteremtette a mindennapi kenyeret!
Tisztelettel javaslom, hogy nevét írják be a népünk nagyjai mellé az aranyoldalra!
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