
 

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 
1138 Budapest, Váci út 134/C. VI.28. 

Telefon/fax: 06 1 3200 429 e-mail: agrya@agrya.hu web: www.agrya.hu 

Várjuk az adományokat a vetőmag csomagokhoz! 

2013-ban is Vesd bele magad! 

 
A Vesd bele magad! Program során kisiskolás, jellemzően 6-10 éves gyerekeknek kapnak 
vetőmag csomagot, benne 6 zöldség vetőmagjával (zöldborsó, hónapos retek, hagyma, 
sárgarépa, csemegekukorica, kapor). Az általános iskolák koordinációja mellett a gyerekektől 
azt kérjük, hogy a vetőmagot otthon vessék el, és ami terem azt fogyassza el a család. A cél a 
szemléletformálás, hogy megmutassuk, hogy kevés munka befektetésével egy család meg 
tudja termelni a saját ellátásához szükséges friss zöldséget és nem kell azt a szupermarketben 
megvásárolni. Ezen túl a gyerek felelősség érzetét is fejleszti a Program, hiszen rajta múlik, 
hogy az elvetett magból mi lesz, lesz-e valami. A Programot nem szociális alapon szervezzük, 
nincs semmiféle különbség tétel a gyerekek között, a cél a szemléletformálás és tájékoztatás.  
A gyerekek az élményeiket, fotóikat, rajzaikat a pedagógusok segítségével a 
www.vesdbelemagad.hu weboldalon osztják meg az érdeklődőkkel. A 2011. és 2012. évi 
eseményekről szóló beszámolók elérhetők a weboldalon. 
 
A 2012. évben 339 iskola 21.146 kisdiákja kapott vetőmag csomagot. Az idei évben az 
AGRYA újra meghirdeti a Programot. Várhatóan több mint 30.000 vetőmag csomagra 
érkezik majd igény! 
 
A Program pénzügyi alapját, hasonlóan az előző két évhez csak pénzbeli magánadományok 
jelentik, tehát bármiféle állami támogatás nélkül finanszírozzuk a vetőmag csomagokat.  
 
A múlt évben a legkisebb támogatás 500 forint volt, ami egy agrár egyetemistától érkezett, a 
legnagyobb támogatást az OTP Bank adta, 2 millió forintot, jellemzően 5.000-30.000 forint 
között mozogtak a támogatások magánszemélyektől, cégektől. Mindenki annyival járult 
hozzá a Programhoz, amennyivel tudott, amennyire lehetősége volt. A lényeg tehát az 
összefogás egy jó ügy érdekében! 
 
A támogatókat, függetlenül a felajánlott összegtől feltüntetjük a Program weblapján. 
 
Az AGRYA várja a felajánlásokat, támogatásokat a Program lebonyolításához. Nem az 
összeg nagysága, hanem a segítő szándék a legfontosabb! Sok kicsi sokra megy! 
 
A Program pénzügyi lebonyolítását, a minél nagyobb transzparencia jegyében egy az 
AGRYA- ról leválasztott szervezet végzi. Az adományokat egy közhasznú alapítvány kezeli. 
Így a felajánlásokat a következő számlaszámra várja az AGRYA: 
 

„Fiatal Gazdák az Agrárium Jövője” Alapítvány 
Raiffeisen Bank Zrt. 

12011351-01047859-00100003 

 
További információ elérhető a Programról, az adománygyűjtésről a www.vesdbelemagad.hu 
weboldalon, a vesdbelemagad@agrya.hu e-mail címen és a 06 1 270 4874 telefonszámon. 


