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búzaösszeöntés

Búzaösszeöntés
A Nemzet Kenyere Ünnepét ismét megrendezték az országban, amely a nemzeti összetartozás programja jelképe kíván lenni.
A program nagy visszhangra talált Magyarországon és a határon túli magyarság körében is.
Lényege, hogy augusztus elején valamennyi
magyarországi megyébõl és a határon túli, magyarok lakta területekrõl 10-10 zsák idén termett
búzát szállítanak, amelynek egy részét az Összeöntés Ünnepének alkalmával a mohácsi Szent
Miklós Vízimalomban õrölnek meg.
Az augusztus 20-ai ünnepségek keretében
megrendezett Nemzet Kenyere Ünnepén az
összeöntött búza lisztjébõl sütött pékáruk kerülnek forgalomba a nemzet egységét, az összetartozást és a szolidaritást szimbolizálva.
Immár hagyománnyá vált Ráckevén is, hogy
a „nemzet kenyere” példáját követve augusztus
elején a vendégül látott testvérvárosok gyermekei hoznak magukkal a földjeiken termett búzából, amelyet egy szertartás keretében Szõgyényi Gábor, a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány

elnöke kezdeményezésére összeöntenek a hajómalomban. Az így megõrölt és összekevert lisztet hazaviszik a gyergyócsomafalvaiak, a lukanényeiek, a székelykeveiek és a baktalórántháziak, hogy abból süssék meg az új kenyeret
augusztus 20-án, Szent István Ünnepén. Amellett, hogy a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
tagjai arra törekednek, hogy a gyermekekben a
malomban tett látogatás maradandó élményt
nyújtson, ez a kezdeményezés az erdélyi, felvi-

összetartozás
déki, vajdasági és az anyaországban élõ gyermekekben tudatosítja az egy nemzethez tartozás
érzését, és erõsíti a magyarságtudatukat.
Az idén a baktalórántháziak lisztjét Budai
Gyula államtitkár öntötte be a ráckevei hajómalom garatjába, aki boldogan és büszkén vette tudomásul Viski József molnár búzaszemeket értékelõ véleményét, miszerint kiváló búza termett azon a vidéken is.
Az egykori molnár nagy szakértelemmel
vizsgálta meg mindegyik zsák tartalmát, és ahogyan már tavaly, úgy az idén is elámultunk,
hogy lehet egy apró, a hozzá nem értõ hétköznapi ember számára egyformának tûnõ kis magról
ennyi mindent tudni!
A megáldott és megszentelt közös, ráckevei és
testvérvárosi kenyeret mi is megkóstolhattuk Ráckevén augusztus 20-án a városi ünnepség keretében, ahol a Kis Bokrétás néptáncos lányok a szokásnak megfelelõen szétosztották az ünneplõ lakosság körében, hogy legyen egész évben harapnivalónk, jusson mindig kenyér az asztalra. Reméljük, ezt a szép hagyományt megtartjuk jövõre is!
Jáki Réka
Fotók: Jáki Réka, Lukácsné Ürögi Veronika

Összetartó erõ a hagyomány tisztelete
Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárának jelenlétében tettek hitet a ráckeveiek, valamint a Pest megyei település
magyar testvérvárosai a nemzeti összetartozás mellett.
Budai Gyula a nemzeti összetartozás fontosságára és a hagyományok
tiszteletére hívta fel a figyelmet. A politikus hangsúlyozta, hogy mindezekre kiváló például szolgál a ráckevei rendezvény is.
Ebben az évben második alkalommal került sor Ráckeve, Gyergyócsomafalva, Lukanénye, Székelykeve és Baktalórántháza búzájának összeöntésére a 2010-ben helyreállított ráckevei hajómalomban. A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány 2010-ben szervezte meg elõször a rendezvényt ezen a
helyszínen.
A testvérvárosok diákjai egy-egy zsák búzát öntöttek össze. A közös õrleménybõl a települések augusztus 20-án sütötték meg a saját kenyerüket,
amely a nemzet összetartozását és annak egységét jelképezi.
Vidékfejlesztési Minisztérium, Parlamenti Államtitkárság
Fotó: Vidékfejlesztési Minisztérium

