
30 év 

 
Április elsı hétvégéjén megtelt a szentesi Központi Konyha ebédlıje és a 

kollégium. Egészen apró gyerekektıl a nyugdíjas korosztályig mindenki megfordult ott 
legalább egy kis idıre. Ezek az emberek nagyon különbözıek, de egy valami biztosan 
összeköti ıket: a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség, melynek a 30. születésnapját 
ünnepeltük abban a három napban. 

A hosszas szervezımunkálatok után végre 3-án délután elkezdıdött a találkozó. 
Nagyon vártam, hogy megismerhessem azokat az embereket, akikrıl már sokat hallottam, 
mivel fiatalkori kalandjaik legendákként keringenek. Egyre több és több ember érkezett, 
az ország más szegleteibıl is, sokan családdal, gyerekekkel. A VE-GA alapítói, Korom 
Pál és neje, Koromné Seri Anikó is várakozással, izgatottan figyelték az érkezıket, hiszen 
számukra (és egymás számára is) mi mindannyian egy kicsit a családjuknak számítunk. 

A találkozó programjai között akadt nosztalgikus és jövıbe tekintı, komolyabb és 
szórakoztatóbb, kisebbeknek és nagyobbaknak való is. Pénteken este az "Érintések" 
Improvizációs Színház elevenítette fel a múlt néhány mozzanatát. Szombaton órákig 
meséltünk régi történeteket, beszélgettünk a VE-GA, a Magyartési Tábor Központ 
jövıjérıl, családról, párkapcsolatokról, gyereknevelésrıl, magunkról - mindenrıl, ami 
témaként elıkerülhetett. Volt VE-GA vetélkedı kicsiknek-nagyoknak, mely játékos, de 
gondolkodtató feladataival sokak tetszését elnyerte. Esti programként drámajáték 
elıadások és egy Ki-Mit-Nem-Tud? vetélkedı szolgált, ami közös éneklésbe csapott át. 
Mindenki megmutathatta ezen az estén a személyiségébıl azt, amit fontosnak tartott. 
Csodálkozva figyelték egymást a különbözı generációk, és felfedezhettük magunkat 
mások világában. Összetartozunk. Ennek legszebb megnyilvánulása az volt, amikor a 
szombat esti vacsora után két hatalmas születésnapi torta körül álltunk mindannyian, és 
meghatódva figyeltük a szintén meghatódott Korom házaspárt. Miért is éreztük azt a 
bizonyos gombócot a torkunkban? Persze, ez mindenkinél más és más alapokon 
nyugszik, de valami közös. Egymáshoz főzıdı emlékekkel teltünk el. Van, akinek 
harminc évnyi,  1978  óta  tartó,  és  van,  akinek  csak  egy-két  évnyi  vagy  annyi  sem  a 
VE-GÁ-s múltja, de szerencsére mindannyian elmondhatjuk, hogy ez egy olyan közösség, 
ami ténylegesen ad, törıdik, elfogad. 

Hogy pontosan milyen is ez a szervezet, mivel foglalkozik, kik vannak benne, azt itt 
felesleges lenne taglalni. A kíváncsiakat várja a www.ve-ga.hu! Amit mindenképpen tudni 
érdemes róla, és talán ez nincs sehol sem leírva: harminc éve mőködik és egyre több 
benne az az egyedüli dolog, ami legerısebben és legtovább tud embereket összetartani: a 
Szeretet. 

A programot a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatta. Köszönjük! 
 

Szeri Krisztina 

  


