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Csatlakozz a Vesd Bele Magad! Programhoz! 
 
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2012-ben újra elindítja a Vesd Bele 
Magad! Programot, melynek keretében vetőmag csomagokat kapnak általános iskolás 
gyerekek. A Program lebonyolítása az általános iskolák közreműködésével zajlik, melyek 
kiválasztásához az AGRYA felhívást tett közzé. A Programot magán adományokból 
finanszírozzuk. 
  
A Program rövid bemutatása 

 
A Program a 2011. évihez hasonló módon kerül lebonyolításra. Így kisiskolás gyerekek, 
lehetőség szerint alsó tagozatos gyerekek kapnak vetőmagot, hogy azt otthon, a saját 
konyhakertben elvessék, majd a terméket a család felhasználja, elfogyassza. A kiválasztott 
növények (zöldborsó, hónapos retek, vöröshagyma, sárgarépa, karalábé) a gyerekek számára 
is könnyen előállíthatóak, nem kényesek és kevéssé igényelnek pl. növényvédelmi 
ismereteket. A cél a vetőmagosztással az, hogy felhívja a gyerekek figyelmét arra, hogy 
bizonyos friss élelmiszereket, zöldségeket különösen nagy anyagi befektetés nélkül otthon is 
elő lehet állítani. Ezzel együtt cél az is, hogy a gyerekek 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 vetőmagosztási akcióktól - NEM szelektál a szociális 
különbözőségek alapján. Itt a cél nem egy élethelyzet megváltoztatása vagy annak 
megkönnyítése. 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. Minden résztvevő 
gyermek és annak családja is a Programon keresztül gazdálkodóvá válhat, átélheti a termelés, 
az élelmiszer-előállítás csodáját és felelősségét. A résztvevő gyermekek életkoruk miatt 
segítségre szorulnak, így a tapasztalatok alapján közös, családi programmá válik a 
kertészkedés. 
 
A Programot tehát általános iskolák bevonásával szervezzük meg, melyeket pályázaton 
keresztül választunk ki. A résztvevő és a vállalásait teljesítő iskolák között három 
osztálykirándulást sorsolunk ki. 
 
Az AGRYA már 2011-ben az előző évi Program eseményeinek bemutatására létrehozott egy 
weboldalt www.vesdbelemagad.hu címen. A 2012- ben újra elindított Program történései 
ugyanezen a címen lesznek láthatók. Itt az adott öt növénnyel kapcsolatosan termesztési 
információkat helyezünk el, a gyerekek számára érthető formában. A weboldalon keresztül is 
lehet kérdezni szakembertől, aki segít, ha a termesztéshez kapcsolódó problémákkal 
találkoznak a gyerekek. 
A weboldalra a pedagógusok segítségével felkerülnek leírások, fotók, rajzok a gyerekektől. 
Ezekben a termesztéssel kapcsolatos tapasztalatok, érdekes vagy vidám pillanatok, a saját 
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alapanyagból készült ételek elkészítésével kapcsolatos fotók, receptek, esetleges események 
kerülnek bemutatásra. 
 
A 2011. évben a vetőmag csomagokat minden pályázati támogatás nélkül sikerült biztosítani, 
azokra a pénzt magán támogatók és gazdák adták össze. A Programhoz kapcsolódó 
feladatokat önkéntesek végezték, például a weboldal tervezését és programozását, a vetélkedő 
lebonyolítását, de értjük ez alatt a tanárok Programhoz kapcsolódó munkáját is. 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 Program lebonyolításához szükséges forrásokat 2012-ben is klasszikus adományokból 
kívánja az AGRYA összegyűjteni. Az AGRYA várja 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 hónapos retek, zöldborsó, 
sárgarépa, karalábé és vöröshagyma magot 350 forintba kerül, a szervezési, lebonyolítási 
költségekkel együtt. Így a pénzbeli felajánlásoknál lehetőség szerint a 350 forint szorzatának 
megfelelő adományokat várunk. A legkisebb felajánlható összeg tehát 350 forint, de 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 a Program pályázatot meghirdettük, melyen keresztül csak annyi iskola 
számára tudunk vetőmagot biztosítani, amennyihez a felajánlásokból összejön a pénz.  
 

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. 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. 


