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Nagykapos. Az Ung-vidék központjában működő Nagykaposi Magyar Közösségi Ház 

létrehozásának tíz éves évfordulója alkalmából a napokban ünnepi közgyűlést tartott az 

intézmény fenntartója, a Nagykapos és Vidéke Társulás.    

A magyar háznak otthont adó ingatlant a Nagykapos és Vidéke Társulás 2003 

májusában vásárolta meg a helyi önkormányzattól, majd a felújítás után 2003 decemberében 

nyitotta meg a közönség előtt. Egy évvel később az eredetileg lebontásra ítélt épületszárnyat 

is renoválták, melyben jelenleg a Mécs László Könyvtár működik. A parcellán ezután felépült 

a régió első felnőttképző központja, melyet 2007 júliusában nyitottak meg. A földszinten egy 

multifunkciós konferenciatermet, egy számítógépekkel felszerelt tantermet, illetve 

mellékhelyiségeket alakítottak ki, majd a 2009-ben a házat – a pincehelyiségek és a tetőtér 

beépítésével – kibővítették. Gabri Rudolf, az intézmény vezetője lapunknak elmondta, 

a tizedik évforduló alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen értékelték az elmúlt évben 

végzett munkát, beszámoltak arról, hogy milyen tervek várnak még megvalósításra, illetve 

fölvázolták,  a jubileum évében milyen programkínálattal várják a ház látogatóit.   

Az intézményvezető tájákoztatása szerint a több éves múltra visszatekintő, 

hagyományos rendezvényeiket – a Mécs László és az Erdélyi János Emléknapokat, 

a kórusvezetők találkozóját, a kamarakórusok fesztiválját és a többi hasonlót – természetesen 

2013-ban is megtartják. Az író-olvasó találkozókon kívül több kiállítást is szerveznek, 

digitalizálni szeretnék a házban őrzött Erdélyi János-hagyatékot, az intézmény kórusa, 

a Cantabile Kamarakórus pedig egy digitális hanghordozó kiadását tervezi. A felsoroltakon 

kívül az ősz folyamán emléktáblát szeretnének avatni a város jeles szülöttje, Herczegh Géza 

Gábor jogtudós tiszteletére, illetve a jelenleg üresen álló helyiség hasznosítása és az ingatlan 

egyre időszerűbb tatarozása is a még megvalósításra váró tervek között szerepel.  



A Nagykapos és Vidéke Társulás ünnepi közgyűlésén fellépett az Erdélyi János 

Vegyeskar, a Cantabile Kamarakórus valamint a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskola 

mellett működő Hajnalka gyermekszínjátszó-csoport. A rendezvényen Petrikán Péter 

polgármester és Jakab Elemér, a Híd parlamenti képviselője is az intézmény és az említett 

három kulturcsoport további sikeres működésére anyagi támogatást ajánlott fel.   
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