
Fóliakertésznél üdül a pesti jogász 

Szentes - A budapesti jogász, Papp Zsófia a szentesi Bakó Dániel családi 
gazdaságában kóstolhat bele a mezıgazdaságba. A Vidékkaland nevő akciót a 
fiatal gazdák hirdették meg, egy-egy hétre látnak vendégül városiakat, akiknek 
nem csak a kultúrsokk jelent maradandó élményt. Akciójukat az Unió is 
támogatja.  

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az Agrya a 
városban élı fiatalok számára kézzel fogható 
közelségbe hozta a mezıgazdaságot. A napokban 30 – 
döntıen fıvárosi értelmiségi – fiatal kezdte meg egy-
egy hetes „vidékkalandját" valahol az országban. 
 
– Alapítványnál dolgozom jogászként, erre a hétre 
szabadságot vettem ki, hogy részt vehessek a 
programban. A Kossuth rádióban hallottam errıl egy 
riportot, és nem sokat hezitáltam – részletezte Papp 
Zsófia. – A debreceni szülıi háznál van kertünk, 
családi örökség révén pedig néhány kisebb-nagyobb 
földünk, de ennél több közöm eddig nem volt a mezıgazdasághoz. Kilencven 
jelentkezı közül bekerültem a kiválasztott 30-ba. Mindnyájan részt vettünk 
Kecskemét mellett egy egynapos tréningen, ahol többek között a traktor mőködését 
mutatták meg nekünk.  
Engem Szentesre osztottak be Bakó Dániel mellé. Nagy szerencsém van, mert nagyon 
jó tanárnak bizonyul. Minden fázist bemutat az elejétıl a végéig. Most már sokkal 
jobban belelátok a gazdák életébe, látom, hogy milyen kitartóan dolgoznak hajnaltól 
késı estig. A párom Battonya mellett vesz részt a programban. Ahogy ı fogalmazott: 
az embert szinte kultúrsokk éri.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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Zsófia elmondta: a barátnıi lelkesen fogadták, hogy „kalandornak" jelentkezett. 
Nagyon várta az utazást. 
 
– Minél több életmódba belekóstolunk, annál bölcsebbek leszünk – magyarázza a 
fiatal nı döntése okát. – Rájöttem, hogy a mezıgazdaság sokkal kötöttebb életforma, 
mint amilyennek gondoltam. Csodálattal tölt el, hogy mennyi erıre és elszántságra 
van szükségük ezeknek az embereknek, és hogy milyen kemények. Magamról is sokat 
tanulok közben: folyamatosan próbálom túllépni a saját határaimat.  
 
– Közel másfél hektáron gazdálkodunk, Zsófit minden munkafázisba befogom – 
hallottuk Dánieltıl. – Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a Vidékkaland programot. 
Az Unióban vannak olyan országok, amelyekben a mezıgazdasági ügyekrıl döntést 
hozó tisztségviselıket idınként elviszik „a való életbe", a gyakorlatba is 
belekóstolnak.  

Zsófia minden munkafázisban részt vesz, Dániel irányításával.  
A szerzı felvétele 

A rovat legfrissebb cikkei 

Balázst tragikusan fiatalon vitte el 
a legyızhetetlen kór

4000 forintot adott a biciklis az elütött gyalogosnak

A nyitóoldal témái 

Abécésorrendben utalják a pénzt

Szegedet sem kíméli a ménkő - 1 millió volttal is becsaphat 
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Beindult az esküvıszezon Szombathelyen
a villám

Kalózok és illuzionisták az újszegedi ligetben

hirdetés    

   

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 

Stresszes? Tart az 
infarktustól? Gyors, 
biztos diagnózis, 
rövid várakozási idı 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Sokat halljuk 
mostanában: 
közösségi vásárlás. 
Mi is ez valójában? 
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