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A héten sor kerül 

a kollaudációra, és napokon 

belül megérkeznek az új bútorok 

is.  
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Nagykapos. Gyakorlatilag az előre meghatározott határidőre befejeződött a Nagykaposi 

Magyar Közösségi Ház bővítése, így a tanévkezdés előtt beköltözhet az ingatlanba 

a Hidaskürti Magán Szakközépiskola Ung-vidékre kihelyezett tagozata. 

Gabri Rudolf, az intézmény vezetője lapunknak elmondta, a múlt évben az építési 

munkálatokhoz szükséges pénz megszerzésére két pályázatot is kidolgoztak, ám támogatást az 

egyik esetben sem sikerült szerezniük. Később kiderült, hogy a Hidaskürti Magán 

Szakközépiskola, melynek kihelyezett tagozata működik az Ung-vidéki városban, az új 

tanévre további helyiségeket szeretne bérelni a településen. Miután a Nagykapos és Vidéke 

Társulás elnökségének és Cservenka Jánosnak, az oktatási intézmény alapítójának sikerült 

megállapodniuk, döntés született arról, hogy a közösségi ház emeletén a jövőben négy új 

osztálytermet alakítanak ki, a pincében pedig szaktantermeket rendeznek be. A bővítés 

költségeit a középiskola fedezte, ennek fejében bérleti díjat nem kell majd fizetniük 

a helyiségek használatáért. Az ingatlanban az építési munkálatok a nyár elején kezdődtek el, 

a héten (2009. augusztus 27-én – a szerk. megj.) pedig már a kollaudációra is sor kerülhet.   

Gabri Rudolf korábban lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a most elvégzett beruházással 

nem változtak meg az ingatlan tulajdonjogi viszonyai, az épület továbbra is a társulás 

vagyonát képezi. A Nagykaposi Magyar Közösségi Ház működését a jövőben az itt végzett 

oktatói-nevelői tevékenység nem fogja megzavarni, ugyanis az intézményvezető elmondása 

szerint a változtatások után az épület azon részét bocsátják a diákok és a tanárok 

rendelkezésére, mely eddig kihasználatlanul állt. A helyi magyar ház a tervek szerint továbbra 

is rendszeresen különböző kulturális rendezvényeknek, találkozóknak, tanfolyamoknak és 

kiállításoknak ad otthont, és az ingatlanban ezen túl is működik majd a régió első – 2007 

júliusában megnyitott – felnőttképző központja.  

 


