
„Az ember kell biztassa magát, mert ha nem, vissza talál fordulni a nagy útján, mikor már 
épp fordulna reá.” 
 
Szeptember elmúltával sem unatkoztunk, s mivel az év folyamán igencsak 
megfogyatkoztunk, a napi teendőink folyamatos újra tervezéssel működnek és hol az egyik, 
hol a másik feladat az, amire hangsúly helyeződik. 
 
Fájó pont volt a november végi élelmiszermentés befejezése, a 4 évig tartó munka lezárása 
még folyamatban van. 
 
Mindezek mellett igyekeztünk a jövőnket megalapozó ART-Teret is befejezni, de ez még nem 
sikerült. 
2020. október 10-én nyílt napot tartottunk, ami részben jól sikerült. Sajnos a vírushelyzet 
második hulláma küszöbén az érdeklődés a vártnál kisebbre sikeredett. Ezen a napon 
interaktív tevékenységekkel készültünk. Nem csak látogatásra hívtuk és vártuk az 
érdeklődőket, hanem mozgalmas tevékenységekre is. Térköveztünk, csempéztünk, falat 
festettünk és villanyt szereltünk. Kertet rendeztünk, fát vágtunk. 
December végéig gyakorlatilag befejezzük a műhelyek kialakítását. Elkészültek a terekben a 
villanyszerelések, a gépek leállásai. Átszállítottuk az összes gépet, jelenleg zajlik a gépek 
üzembe helyezése. Sikerült beépíteni a teakonyha egy részét, a műhelyekbe polcok kerültek. 
Befejeztük a nyílászárók cseréjét, elkészült a kirakat is redőnnyel. A kirakat cseréje után 
megkezdtük a zenei foglalkoztató kialakítását, jelenleg az asztalos gépek beüzemelése után 
készítjük el a galériát, a hangszigetelést.  
December végére terveztük a termek kialakításának befejezését, de átcsúszunk vele 
januárra. Januárra terveztük a nyitást, amit február 1-jére tolunk ki.  
 
Egy fiatalunk időközben sikeresen eljutott a vállalkozóvá válásig, novembertől már két 
fiatalunk van, akik zenei neveléssel foglalkoznak – egyelőre odahaza, de – februártól az ART-
Térben. Egy fiatalunk jelenleg kezdi a vállalkozóvá válását, február végére várjuk a képzés és 
a támogatás megérkezését, maga a vállalkozás beindítását. Ő barber lesz, ehhez a 
tevékenységhez gyorsan kell majd alakítanunk a helyeinket és korábbi terveinket. S ketten 
vannak várólistán, amennyiben felvételt nyernek, akkor két asztalos vállalkozóval 
gazdagodunk a jövő év első negyedévében. 
 
Közben persze próbálunk töltekezni is. Kaptunk egy ifjúsági elismerést, a KÖSZI Díjat, 
novemberben a hét embereként mesélhettem a szakmáról, a jelenlegi dolgainkról, köztük az 
Élő Adásról és az ART-Térről is a Civil Rádióban. Mi is adtunk elismeréseket a legfiatalabb 
önkénteseinknek, készültünk a legkisebbeknek Manóúttal, s most az év végére. 
 
Még nem látjuk, nem tudjuk, hogy ráfordultunk-e már az utunkra, többször meg is 
fáradtunk, le is lassultunk, el is játszottunk a visszafordulás gondolatával, ám még úton 
vagyunk. Erősítjük, lelkesítjük egymást, s bízunk a haladásban, s a jó irányban! 
 

1.)    Nyílt nap az ART-Térben 
Nyílt napot tartottunk az alakulóban lévő Art-Tér Művészeti Szabadiskola és 
Közösségi Térben, 2020. október 10-én.  
https://www.youtube.com/watch?v=IpW2CNQDokI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IpW2CNQDokI&feature=youtu.be


  
 
2.)    Lebontottuk a ’Kincseink’ Helytörténeti tanösvényt 
Voltak elképzeléseink, gondolataink, amit helyben, Komáromban, 
Koppánmonostoron kezdeményeztünk. Ilyen a ’Kincseink’ Helytörténeti tanösvény, 
amit 2008-tól 7 éven keresztül valósítottunk meg. Hosszú vívódás után arra az 
elhatározásra jutottunk, hogy a további ’kóstolgatásokat’ kihagyjuk, így: 

  a tanösvény fa faragott padjait és köztéri alkotásait, valamint a köztéri 
játszóeszközöket elbontjuk, visszaszedjük; 
  a település nevét adó kőoroszlán köztéri alkotását átadását 
kezdeményezzük Komárom Város Önkormányzatának; valamint 
  a nagyobb, nehezebben mozgatható köztéri alkotásokra fennmaradási 
engedélyt kérvényeztünk addig, amíg megleljük végső megérdemelt helyüket. 

https://www.facebook.com/maghaz.monostor/videos/436916811026586 

3.) Végéhez ért az élelmiszermentés 

https://www.facebook.com/maghaz.monostor/videos/287228922706639 

4.) Elmaradt az idei Manóút, de mi azért készültünk meglepetéssel a MAG-Házban 

https://www.facebook.com/maghaz.monostor/videos/1043716532807962 
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