
Van egy hely, a Dózsa-háznál 

Szentes - Szombaton ingyenes táncházzal nyit a tavalyi bıvítés után tegnap 
felavatott szentesi Dózsa-ház. A fiataloknak és civileknek szánt közösségi tér 
kialakítására 55 millió forintot fordítottak. 

Kellene egy hely – ezzel a gondolattal kezdıdött meg 
az ötletelés Szentesen, ahol már 2004-ben elindult a 
Pepita Macska alkohol- és drogmentes klub. A 
kezdeményezés célja az volt, hogy a szabadidı 
hasznos eltöltése érdekében alternatívát kínáljon 
azoknak a fiataloknak, akik ilyen-olyan oknál fogva 
rossz útra tévedtek, vagy egyszerően nem volt 
lehetıségük részt venni a közösségi életben. Az 
éjszakai klub egyre több tinédzsert vonzott, ezért a 
Pepita Macskát mőködtetı családsegítı központnál 
arra kerestek megoldást, hol lehetne hosszú távú 
elhelyezést biztosítani az önszervezıdı ifjúságnak. A 
jórészt megüresedett Dózsa-házra esett a választás, amelynek bıvítésére 50 milliót 
nyert a város, és ezt 5 milliós önerıvel egészítette ki. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A fejlesztés révén 240 négyzetméteres, nyeregtetıs szárnnyal bıvült az épület: 
közösségi, oktató- és tanácsadó- helyiségeket alakítottak ki benne, valamint egy, a 
Kurcára és a focipályára nézı, 70 négyzetméteres emeleti teraszt is kapott a Dózsa-
ház. A tegnapi ünnepélyes átadáson Szirbik Imre polgármester úgy fogalmazott, ez az 
épület mindig is a fiatalokat szolgálta, és most arra ad esélyt, hogy egészségkárosítás 
helyett egymással foglalkozzanak az ifjú nemzedék képviselıi. 
 
– Most már van egy hely, ahová bármikor jöhetnek – mondta Gál Antal. A szentesi 
családsegítı vezetıje kiemelte, azt szeretnék, ha a fiatalok és a civilek maguktól 
jönnének be az új Dózsa-házba, oda programokat, találkozókat, rendezvényeket 
szerveznének. Két munkatársuk a helyszínen fog segíteni: ifjúsági és drogprevenciós 
programok elıkészítése lesz a feladatuk. Szombat este ingyenes táncházzal nyit az új 
szárny, a zenét a szegedi Rozsdamaró együttes szolgáltatja.  

240 négyzetméteres szárny épült a Dózsa-házhoz, amelynek hatalmas terasza is lett.  
Fotó: Bíró Dániel
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