
                                                    

Kedves Barátaink!

Előző közös találkozásunk óta eltelt újabb 10 év. A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség idén ünnepli alapításának 40
éves évfordulóját, a Boróka - mint a VE-GA debreceni tagszervezete - pedig 25 éves évfordulóját. 

A Boróka játszóház ma is él és működik. Célja, formája és tartalma mit sem változott az elmúlt 25 év alatt.

Ennek apropóján szeretnénk meghívni Téged és családodat egy közös
találkozóra és ünneplésre 

Időpont és helyszín 

 2018. április 29-én szombaton 13:00 órától várunk Benneteket a Debreceni Széchenyi Kerti Református  Gyülekezet
templomában és közösségi termében.

Tervezett program

Felnőtt program Gyerek program
13:00 – 14:00 Beérkezés, teaház – újra ismerkedés

13:00 – 15:00 kézműves játszóház a gyerekeknek14:00 – 14:30 Megnyitó (Jenei Zoltán lelkész és Korom 
Pál elnök ) 
14:30-14:45  Közös játék
14:45 – 16:15 Mit adott nekem a VE-GA és a Boróka, 
mit használok ebből a jelenlegi életemben?

15:00-16:15 Bábszínház és zenés éneklés a gyerekeknek

16:15 – 17:00 Szeretetvendégség (batyus vendéglátás )

Kérünk, jelezz vissza, hogy hogy tudsz-e jönni?, mikor érkeztek?,hányan jösztök?, van-e szükségetek szállásra?, illetve
írj elérhetőséget is (telefon, postai cím, e-mail), ahol felvehetjük veled a kapcsolatot.

A találkozóval szeretnénk elérni, hogy újra találkozzunk, és újra ismerkedjünk. 

A Boróka rövid története

40 évvel ezelőtt egy házaspár élete mindennapi nyüzsgés volt. Tizenéves gyerekek adták egymásnak a kilincset a
Kossuth utcai lakásban. Csevegtek, csacsogtak, de közben mindig csináltak valamit. Kellett hát valami tevékenység,
ami mentén össze szerveződhettek ezek a gyerekek. Ennek létrejöttében a benne levők meghatározó igényei és
problémái  játszották  a  főszerepet,  ezért  tevékenységük  szükségképpen  sokszínű  volt:  létezett  sportcsoport,
kézműves  klub,  sci-fi  baráti  kör,  a  műhelycsoport  keretein  belül  pedig  a  diákok  kutatásokat  végezhettek,
tanulmányokat írhattak bármilyen, őket érdeklő kérdésről…..



Most ugrok az időben közel tizenöt évet. 1992-ben Kiskunhalason járunk a VE-GA bemutatkozó találkozóján, ahol is
egy  lelkes  csapat  részt  vett  egy  kézműves  játszóházi  programon.  A  házat,  ahol  a  program volt,  Boróka háznak
hívták….

Újabb 1 év telt el, amikor is a Velemi VE-GA Nyári Egyetem és Nagytábor után hazafelé a vonaton Szupi és Szundi úgy
döntött,  hogy Debrecenbe  költözik….és  1993  szeptemberében már  a  Füredi  úti  albérleti  központtal  létre  jött  a
debreceni Vegás csapat. 

Még ebben az évben összeállt a gondolat Szupi, Szundi, Orsi fejében. Szupi hozta az IME egyesületi formát Orsival,
Szundi hozta a kézműves dolgokat és Rékát. Szövődtek a kapcsolatok a civil zónában és ’93 őszén elindultak a Boróka
játszóházak  a  Forrás  Egyesület  Angyalföld  téri  foglalkoztatójában.  Gyerekekkel  való  foglalkozás,  Törődés  és  az
Alkotás – ez volt és ez az, ami összetart Bennünket.  Akkor és most is.

 

    


