
Összefoglaló a Szentesen az elmúlt hét hónapban történtekről

Sziasztok!

Többen kértétek azt, hogy foglaljam össze azt, hogy mi is az a tragédia, ami megtörtént „velünk” 
Szentesen, az elmúlt hét hónapban? Ez most annál inkább szükséges, mert az elmúlt hetek állandó 
kérdése hozzám az, hogy „Akkor most megszűnt a VE-GA?” Erről szó sincs, sőt!

*

A történtek megértéséhez szükséges néhány régebbi információ.
’93-ban a  „rendszerváltó” szentesi  polgármester,  Dr.  Rébeli-Szabó József  határozott  nyomására, 
egyben segítségére támaszkodva döntöttünk az  úgynevezett  SZIDÖK (Szentesi  Ifjúsági  és  Diák 
Önkormányzat) projekt megindításáról.
Ennek része volt a Diák Pince kialakítása és üzemeltetése ugyanúgy, mint a Tési Táboré.
2001-ig ebben úgy volt partner az Önkormányzat, hogy anyagilag alig-alig támogatta.
2000-ben jogi értelemben is „kisebbségi önkormányzat” lett a SZIDÖK. 
2001-ben pedig egyidőben történt meg két változás.
Egyrészt támogatási szerződést kötött az Önkormányzat a VE-GÁ-val a SZIDÖK projekt anyagi 
támogatására, amire akkor már nélkülözhetetlenül szükség volt. Másrészt a VE-GA felszámolta a 
szentesi  tizenéves  tevékenységeit  a  SZIDÖK  javára  -  megszüntetve  a  kettő sajátos  össze-
férhetetlenségét.
A VE-GA tehát  ezt  követően,  csak  annyiban  létezett  Szentesen,  amennyiben  egy felnőtt  köre 
segítette a SZIDÖK projekthez kapcsolódó dolgokat. Ez azonban a VE-GÁ-tól mindezidáig idegen, 
professzionális  munkákat  követelt  meg.  Ebbe  kapcsolódott  be  több  „kiöregedett”  szidökös. 
Bekapcsolódott azonban több olyan vegás is az ország több pontjáról illetve Erdélyből, akiket ezek 
a dolgok érdekeltek.
Az egészet én vezettem és Anikó menedzselte. Emiatt - miközben a „köznapi” VE-GA Szentesen 
már nem is létezett - itt alakult ki a VE-GA meghatározó fejlesztési központja.

2005-től azonban megjelent két gyorsulóan súlyosbodó gond.
1. Az egyik az, hogy a két, száz évesnél is idősebb önkormányzati tulajdonú ingatlanra (a Diák 
Pincére és a Tési Házra) komolyabb összegeket kellett volna költenie az Önkormányzatnak. Ezt 
azonban érdemben máig nem tette meg.
2.  A másik  az,  hogy a SZIDÖK-öt  egyre kevésbé az  iskolai  diákönkormányzatok működtették. 
Egyre inkább a SZIDÖK segítette  az iskolai  önkormányzatokat.  A 2011-től bekövetkező iskola-
reform-sor pedig gyorsuló ütemben lehetetlenítette el a tizenévesek közéleti szerepvállalásait. Ezt 
pedig, csak az Önkormányzatnak a SZIDÖK melletti határozottabb kiállása ellensúlyozhatta volna, 
a mi szakmai munkánk - egyébként megvalósult - megerősítése mellett. Az Önkormányzat azonban 
az erre irányuló kezdeményezéseinket lényegében figyelmen kívül hagyta.

A fentiek miatt 2014 őszére a SZIDÖK projekt valamennyi eleme anyagilag, műszakilag és humán-
rendszerében is fenntarthatatlanná vált, az ebben magára maradt VE-GA számára. 
A SZIDÖK projekt gyakorlatilag elkezdte felélni a VE-GA anyagi és emberi forrásait.
Csakhogy eddigre a VE-GÁ-nak meghatározó identitás-alkotó elemévé vált a szentesi fejlesztési 
központja - különösen a Magyartési Képzési és Tábor Központ. A VE-GA egyszerűen képtelenné 
vált arra, hogy erről önmagától lemondjon.
Az Önkormányzat pedig 2010 év végén is újra megkötötte a VE-GÁ-val, a számára anyagilag is 
kifejezetten kedvező támogatási szerződést.

Amikor tehát 2015 végén - a többségi frakció döntése eredményeként - a Testület nem kötötte meg 



újra  a  támogatási  szerződésünket,  egy  nagyon  ellentmondásos  helyzetbe  kerültünk.  Ezt  csak 
erősítette  az  a  tény,  hogy ez  a  döntés  egyet  jelentett  a  SZIDÖK projekt  valamennyi  elemének 
azonnali  megszüntetésével  -  a  SZIDÖK  megszüntetésével  - és  ez  az  igazi  tragédia!  (A tárgyi 
novemberi, a decemberi, a márciusi és a júliusi testületi anyagok nyomon követhetők Szentes város 
honlapján.)
Az egyik  szemem tehát  nekem is  sírt,  mert  ezer  szállal  kötődünk a SZIDÖK-höz,  a  Pincéhez, 
Magyartéshez és a Tési táborhoz. Nem is lehet ez másként, mert több százunknak sok munkánk és 
energiánk van benne, tengernyi közös élménnyel.
A másik szemem azonban - ha szomorkásan is - megkönnyebbülten mosolyog, mert ezek a döntések 
kiszabadítottak bennünket, a VE-GÁ-t egy reménytelennek tűnő csapdából. 
Utat nyitott annak a megújulásnak, aminek már nem Szentesen lesz a központja és már nem Anikón 
és rajtam múlik az, hogy mi lesz a VE-GÁ-ból?
A szentesi „kinnlevőségeinket” példás tisztességgel számoltuk fel az elmúlt fél évben. Méltósággal 
temetjük el a SZIDÖK projektet - módszeresen kimentve minden megmenthető értéket.
Minden más eddigi tevékenységünket átmentettük más helyekre. Igazi megoldást azonban, csak a 
teljes megújulás hozhat.  Ennek konkrétumairól  érdemes gondolkoznunk. Közben az is  eldőlhet, 
hogy kiket érdekel ez, milyen igényekkel és feltételekkel, illetve hogy milyen dologba kapcsolódnak 
be?

Pali 


