
 
 
 
 
 
 
 
 

Támogasd a Vesd Bele Magad! Programot! 
 
 
A Vesd Bele Magad! Programot egy gazdatárs kezdeményezésének felkarolásával a Fiatal 
Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA bonyolította le 2011. évben. 
 
A Program keretében több mint 2000 kisiskolás kapott vetőmagot néhány gazdálkodó és 
vállalkozó segítségével, hogy azt otthon, a konyhakertben elvessék majd a terméket a család 
felhasználja, elfogyassza. A kiválasztott növények (zöldborsó, retek, tök, sárgarépa) a 
gyerekek számára is könnyen előállíthatóak voltak, nem kényesek és kevéssé igényeltek pl. 
növényvédelmi ismereteket. A cél a vetőmag osztással az volt, hogy felhívja a gyerekek 
figyelmét arra, hogy bizonyos friss élelmiszereket, zöldségeket különösen nagy anyagi 
befektetés nélkül elő lehet állítani. Ezzel együtt megérezzék például a saját borsó ízét és 
érzékeljék, mennyire más az íze, felhasználhatósága a friss, általuk termelt árunak, mint a 
boltinak. 
 
A Program eltérően a hasonló vetőmag osztási akcióktól, NEM szelektált a szociális 
különbözőségek alapján. Itt a cél nem egy élethelyzet megváltoztatása vagy annak 
megkönnyítése volt. A cél a szemléletformálás, a helyben előállított friss magyar termékek 
fogyasztásának ösztönzése, a fizikai munka élményének és becsületének megmutatása, a 
gazdák és a mezőgazdaság szerepének és felelősségének bemutatása volt. Minden résztvevő 
gyermek és annak családja is a Programon keresztül gazdálkodóvá vált és átélhette a termelés, 
az élelmiszer-előállítás csodáját és felelősségét. A résztvevő gyermekek, életkoruk miatt 
segítségre szorultak, így a tapasztalatok alapján közös, családi programmá vált a kertészkedés. 
 
A résztvevő gyerekek általános iskolákhoz, azon belül egyes osztályokhoz kapcsolódtak. A 
Program során önzetlen pedagógusok segítették a Programot, fogták össze és koordinálták a 
gyerekek közös munkáját. 
 
Az AGRYA létrehozott egy weboldalt a www.vesdbelemagad.hu címen. Itt az adott négy 
növény termesztéséhez kapcsolódóan a gyerekek számára érthető módon leírásra kerültek a 
fontos szakmai információk. A weboldalon keresztül lehetett kérdezni szakembertől, aki 
segített, ha a termesztéshez kapcsolódó problémákkal találkoztak a gyerekek. 
 
A weboldalra a pedagógusok segítségével felkerültek leírások, fotók a gyerekektől. Ezekben a 
termesztéssel kapcsolatos tapasztalatok, érdekes vagy vidám pillanatok, a saját alapanyagból 
készült ételek elkészítésével kapcsolatos fotók, receptek, esetleges események kerültek 
bemutatásra.  
 
A szépen fejlődő kiskertekről és a gyerek élményeiről az elektronikus média adott rendszeres 
tájékoztatást. Időről időre megkerestek egyes iskolákat, gyerekeket, pedagógusokat és 
kérdezték őket az élményeikről. 



 
A résztvevő iskolák között kisorsoltunk három osztálykirándulást, a gyerekeknek 
megszerveztünk egy közös vetélkedőt, a pedagógusoknak pedig egy értékelő találkozót, 
műhely beszélgetést.  
 
A Programot minden külső pályázati támogatás nélkül sikerült megvalósítani. A kiosztott 
vetőmagra a pénzt külső támogatók és gazdák adták össze. A Programhoz kapcsolódó 
feladatokat önkéntesek végezték, például a weboldal tervezését és programozását, a vetélkedő 
lebonyolítását. Tehát ez a Program azért tudott megvalósulni, mert voltak olyan emberek, 
akiknek a kitűzött célok fontosak voltak és ennek megvalósításához anyagi forrást vagy a 
munkájukat ajánlották fel. 
 
A Programot az AGRYA 2012-ben is meg szeretné hirdetni, lényegében ugyanúgy, ahogyan 
2011. évben. Az első év tapasztalatai alapján csak kisebb módosítások történnek majd a 
lebonyolításon. Így a résztvevő iskolákat pályázaton keresztül választjuk ki. Úgy gondoljuk, 
hogy ez szükséges ahhoz, hogy még inkább a magukénak érezzék a Programot. 
 
A Program lebonyolításához szükséges forrásokat ismét felajánlásokból, klasszikus 
adományokból kívánjuk összegyűjteni. Az első évben is ettől működött, ez segített abban, 
hogy sikerre vigyük az ötletet. Mindenki, aki résztvett a programban a magáénak tudta azt és 
érezte annak felelősségét, hogy a támogatók is önzetlenül adtak forrásokat. 
 
Az AGRYA a Vesd Bele Magad! Program 2012. évi lebonyolítására adománygyűjtést indít. 
Várjuk azoknak a magánszemélyeknek, cégeknek szervezeteknek a felajánlásait, akiknek 
fontos, hogy a felnövekvő generáció megismerkedjen az egészséges élelmiszer-előállítással, 
vagy megtanulja becsülni a munkát, a fizikai munkát. 
 
Az egy gyermeknek adott vetőmag csomag, amely tartalmaz retek, zöldborsó, sárgarépa és 
karalábé magot és a kapcsolódó szervezési, lebonyolítási költséget 350 forintba kerül. Így a 
pénzbeli felajánlásoknál lehetőség szerint a 350 forint szorzatának megfelelő adományokat 
várunk. A legkisebb felajánlható összeg tehát 350 forint. A legkisebb összeg is segít a 
program lebonyolításában! A fontos a cél, amelyet a támogatókkal közösen tudunk 
megvalósítani. 
 
A támogatók nevét és a felajánlott összeget nyilvánosságra hozzuk a www.vesdbelemagad.hu 
weboldalon. Itt lehetőség van arra, hogy megjelenjen a támogató fényképe és egy rövid 
üzenet, hogy miért támogatja a Programot. 
 
A felajánlásokat az AGRYA alapítványán a „Fiatal Gazdák az Agrárium Jövője” 
Alapítványon keresztül gyűjti és használja fel. Ez biztosítja azt, hogy a felhasználás 
elkülönüljön az AGRYA gazdálkodásától és ezzel is biztosítsuk a támogatások 
felhasználásának átláthatóságát. A források felhasználásáról a Program weblapján 
folyamatosan tájékoztatást adunk.  
 
Az iskolák számára 2012. januárjában hirdetjük meg a pályázatot. Ezen annyi iskola számára 
tudunk vetőmagot biztosítani, amennyihez a felajánlásokból összejön a pénz. Ha valamelyik 
támogató kimondottan egy iskolának szeretné juttatni a vetőmagot, akkor azt külön jelezni 
kell. Ha a kiszemelt iskola beadja a pályázatát és teljesíti a szükséges, a garanciákat jelentő 
adminisztratív elvárásokat, akkor az adott forrást mindenképpen az ajánlott iskola kapja meg. 
 



 
A felajánlásokat a következő számlaszámra várja az AGRYA: 

 
„Fiatal Gazdák az Agrárium Jövője” Alapítvány 

Raiffeisen Bank Zrt. 
12011351-01047859-00100003 

 
Rózsaszín csekken a „Fiatal Gazdák az Agrárium Jövője” Alapítvány, 1138 Budapest, Váci út 
134/C VI.28 címre várjuk az adományokat.  
 
A támogatóktól a fényképüket és rövid üzenetüket a fenti postai címre vagy a 
vesdbelemagad@agrya.hu címre várjuk. Ugyanide kell megírni, ha a támogatónak van már 
kiválasztott, javasolt iskolája, ahová a támogatást szánja. 
A támogatás beérkezése után a fényképet és a rövid üzenetet az AGRYA munkatársai 
elhelyezik a Program weboldalán. 
 
A Programmal, a támogatással kapcsolatosan az AGRYA munkatársait a 06 1 2704874 
telefonszámon vagy a vesdbelamagad.hu e-mail címen lehet keresni. 


