Lezárult a Vesd bele magad! Program első szakasza
Elindul a Vidék Kaland Program
Szakmai tanulmányút agrár felsőoktatási hallgatóknak
- Sajtóanyag A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége ez év januárjában indította el a vidéki életformát
támogató, népszerűsítő program csomagját „Vidék élet, fiatalok vidéken” címmel. Ennek
részeként először a Vesd bele magad! kisiskolás korú gyerekeknek szóló szemléletformáló, az
otthoni kertészkedésre buzdító program indult el. A Program részeként ingyenes vetőmag
csomagot igényelhettek a gyerekek és családjuk.
A 2019. év az újraindult Vesd bele magad! kísérleti éve. Így összességében 1.000 vetőmag
csomag kiosztását tervezte az AGRYA. Az előzetesen elképzelések szerint Fejér és Csongrád
megyére korlátozódott volna a program. A jelentkezések dinamikája és a más megyékből
érkező igények miatt menet közben országossá vált a program.
A felhívásra 1.271 család jelentkezett. Közülük 944 család teljesítette a pályázat minden
feltételét. Azok a családok maradtak csak ki, ahonnan nem érkezett meg a gyermek rajza,
vagy fogalmazása a jelentkezési űrlap mellé.
A család, ahonnan legalább három gyermek alkotását küldték el, további egy vetőmag
csomagot igényelhetett, 73 ilyen igénylő volt. Így a 944 családnak 1.017 vetőmag csomagot
adott át az AGRYA még a nemzeti ünnep előtt.
A Program kommunikációja elsődlegesen a közösségi médiára épült. Az eredetileg bevonni
tervezett két megyében a kampány hosszabb ideig tartott és kiegészült a hagyományos média
felületekkel is. Ez is okozhatja a nagyságrendi eltérést a jelentkezők számában Fejér és
Csongrád megyéknél. E között a két megye között is van azonban számottevő eltérés a
jelentkezők számában, annak ellenére, hogy azonos módszertant követett a kommunikáció. A
további megyék adatainak elemzéséből is látszik, hogy nincs egyértelmű összefüggés a
megyék lélekszáma, a mezőgazdasági hagyományok és a jelentkezők száma között. Alacsony
lakosság számú megyék a középmezőnyben vannak, egyes nagy lakosság számú megyék
pedig meglepően hátul szerepelnek a sorrendben.
A Program kommunikációja során külön feladatot jelentett annak egyértelműsítése, hogy ez a
program nem szociális alapú adományosztás, hanem egy eszköz arra, hogy a szülő ennek a
segítségével is tudja a gyermeke gondolkodását, viselkedését formálni. A Program felépítése,
a jelentkezés folyamata arra épült, hogy tenni, cselekedni kellett azért, hogy a vetőmagokat a
család megkapja. Ez mutatta, erősítette a motivációt. A szervező AGRYA munkatársai ennek
tudják be, hogy a jelentkezők negyede nem teljesítette a jelentkezési folyamat minden elemét.
A vetőmagok kiosztásával az elindított folyamat nem marad abba. A résztvevőktől havi
élménybeszámolókat kér az AGRYA. Ezen túl a gyerekeknek készül egy letölthető,
nyomtatható termesztési napló, amibe a napi kerti eseményeket rögzíteni lehet. A tervek
szerint azok a családok, amelyek rendszeresen küldik az élmény beszámolókat részt vesznek
majd havi nyereményjátékban. Egy, az aktuális kerti teendőkre és az egészséges életmódra
fókuszáló totót kitöltők között kisebb ajándékokat sorsol majd ki az AGRYA. Az AGRYA
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dolgozik azon, hogy ne csak az interneten, de személyesen is tudjanak találkozni a program
résztvevői.
Ezekkel a további program elemekkel kíván az AGRYA segítséget nyújtani a szülőknek,
hogy a gyermek kíváncsiságát, motivációját fenn tudják tartani a program teljes idejére.
Hiszen ez az elsődleges cél, a helyes irányban formálni a gyermek életmódját, táplálkozási
szokásait, erősíteni az erre irányuló szülői szándékokat. A Vesd bele magad! Program
egyfajta partnerség a szülők és az AGRYA között a gyermekek szemléletének formálásához.
A kertészkedés tehát elindult. Az első élménybeszámolók áprilisban jelennek majd meg a
program közösségi oldalán.
A Vidék Kaland Program két év szünet után újra indul. A Program célcsoportját azok a
városlakó, nem mezőgazdász fiatalok adják, akik érdeklődnek a vidék, az agrárium ügyei
iránt. A pályázaton keresztül kiválasztott fiatalok egy hetet tölthetnek el munkával egy-egy
fiatal gazda által irányított gazdaságban. Ez alatt az egy hét alatt betekintést kaphatnak az
agrárium mindennapjaiba, egy-egy gazdálkodói család életébe. A résztvevőktől csak azt kérik
a szervezők, hogy az élményeikről számoljanak be a közösségi médiában.
A programra 18-35 év közötti fiatalok jelentkezését várja az AGRYA. A kiválasztási
folyamatnak része egy személyes meghallgatás is. A jelentkezők számától függően 25-35
fiatal tud a programban részt venni.
Jelentkezni 2019. április 18-ig lehet a https://videki-fiatal.hu/videk-kaland weboldalon
elérhető űrlap kitöltésével. Ugyanitt érhető el a pályázat részletes leírása is.
A városi fiatalokat fiatal gazdák fogadják. A gazdák közül, aki csatlakozni szeretne a
programhoz, szintén április 18-ig, megteheti. Ehhez a https://agrya.hu/rendezvenyek oldalon
elérhető űrlapot kell kitölteni.
A Vidék Kaland Programnak semmi köze sincs az egyik kereskedelmi csatornán szervezés
alatt levő, gazdákhoz kapcsolódó reality showhoz. Attól az AGRYA mereven elzárkózik,
ahhoz nem ad semmiféle segítséget, támogatást, mivel a műsor szellemisége ellentétes az
AGRYA elveivel.
Az AGRYA elindította a „Vidéki élet, fiatalok vidéken” program csomag egységes
weboldalát a www.videki-fiatal.hu címen. Itt érhetők el a Vesd bele magad!, a Vidék Kaland
és a Virtuális Falu programok aktuális információi. A programoknak e mellett önálló
közösségi oldalai is vannak.
Az AGRYA a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve szervezi az ún. Egyetemi
Fiatal Gazda Klubokat. Ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódóan ingyenes szakmai
tanulmányútra jelentkezhettek agrár felsőoktatási hallgatók. A beérkezett pályázatok
többszörösen meghaladták a lehetőségeket. Így azok értékelése után a 35 fiatalnak van
lehetősége szakmai útra Szentes-Kecskemét-Solt térségébe utazni. A három nap alatt
állattenyésztő, kertészeti és szántóföldi növénytermesztő gazdaságokat, üzemeket látogatnak
majd meg a fiatal szakemberek. Ezzel a kezdeményezéssel is azt kívánja a NAK és az
AGRYA erősíteni, hogy a friss diplomás szakemberek minél nagyobb számban
helyezkedjenek el a választott szakmájukban, illetve kezdjenek gazdálkodásba.
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