
Észak-Komárom és Dél-Komárom Önkormányzata által, a „Magyarország – Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a „Két oldalt partot érni…”  című 
sikeres közös pályázatban húsz olyan, széleskörű partnerségi részvételen alapuló fórum 
megszervezését biztosította be, amely közelebb hozza egymáshoz a két területen működő, 
hasonló profillal rendelkező szervezeteket, társadalmi, gazdasági partnereket. Az egyes 
tematikák szerinti "Jövőműhelyek" megszervezésénél és megrendezésénél munkát az a cél 
vezette, hogy a rendezvényeken lehetőség szerint minden jelenlegi és jövendőbeli partner 
képviseltesse magát. Ezért az adott területen működő vállalkozások, kapcsolódó gazdasági 
szereplők, intézmények, érdekvédelmi szervek és civil szervezetek kaptak meghívást a 
programokra. A rendezvénysorozattal a két önkormányzat célja az volt, hogy lehetőséget 
teremtsen arra, hogy minden alkalommal – a megnevezett tematikák mentén – a két 
városrészből meghívott vendégek közösen fogalmazzák meg azokat a projektötleteket, 
amelyek a résztvevők együttműködésének lehetőségét, az innovációt, a közös érdek szülte 
kooperációt segítik elő.  
A két városban, a résztvevők aktív közreműködésével elvégzett munka eredményeként 
számos projektötlet született. Elmondható, hogy ezek generálásának segítésével a két város 
vezetetése – előzetes szándékuknak megfelelően – elősegíthette a résztvevők, s ezen keresztül 
a két város vállalkozásainak, intézményeinek, szervezeteinek későbbi aktív együttműködését. 
 

• 2010. november 5-10. – A Medius Iroda az elkészült kétnyelvű Invitáló Észak-
Komárom és Dél-Komárom összes közületi és a lakossági postaládákba való 
terjesztésével - megteremtette a programsorozat nyilvánosságát.  

• 2010. november 9. – A szakmai programmal kapcsolatos tájékoztató és egész napos 
felkészítés az észak-komáromi Városi Hivatal nagytermében, a két város által javasolt 
moderátorok és az önkormányzatot a projektben képviselő személyek részére - a 
moderátor beosztás elkészítése.  

 
• 2010. november 18. – Az észak-komáromi Tiszti pavilonban a Programindító 

ünnepség és az első szakmai „Jövőműhely” megrendezése. A rendezvény 
projektindítóján a meghívott szlovák és magyar vendégek, valamint a szakmai 
Jövőműhelyekre érkezett szlovák és magyar résztvevők előtt köszöntőt mondott és a 
két város együttműködésének lehetőségeiről és a különböző helyi társadalmi -, 
szakmai csoportok, vállalkozások, intézmények közös EU projektekben való 
részvételének esélyeiről, illetve a két város közös fejlődésének lehetőségeiről beszélt 
MUDr. Bastrnák Tibor, parlamenti képviselő, Észak-Komárom polgármestere és Dr. 
Szöllősy Ferenc Dél-Komárom jegyzője, címzetes főjegyző. Mindketten 
meghatározták – a két önkormányzat – programmal kapcsolatos elvárásait.  

 
Szakmai Tematikus Jövőműhelyek 
 
A program keretében, a két településen élők, a sokféle érdeket, értéket megjelenítő társadalmi 
csoportok, szervezetek, intézmények képviselői között olyan interaktív párbeszédre került sor, 
amely – a közös cél elérése érdekében – magában hordozta az érdek- és értékkonszenzus, 
valamint a közös innovatív projektek kialakulásának lehetőségét. A módszertan 
megválasztásával a két partner nem csupán a lehető legjobb gyakorlatot találta meg, hanem 
megfelelt egy, az unió által is elfogadott és támogatott módszernek. Ennek érdekében 
kötelezte el magát – a rendező két város – az alulról jövő kezdeményezések kialakítása és 
ezek becsatornázása iránt. Ezért maximálisan tiszteletben tartotta a Tanács 1083/2006/EK 
rendelete IV fejezet 11. cikkének a partnerségre vonatkozó előírásait.  
 



A Jövőműhelyek nem hasonlítottak a megszokott fórumokra, itt a szabadon, kötöttségek 
nélkül fogalmazhatták meg a résztvevők elképzeléseiket, javaslataikat, együttműködési 
szándékukat, gondolták ki projektötleteiket a jövőbeni együttműködésükről.  

 
Egy – egy rendezvény három részből állt: 
 

• A résztvevők az asztaloknál beszélték meg, majd minden tematikánál megadott színű 
cédulákra írták fel, (majd a táblára tűzték) azokat a projektötleteiket, amelyeket a 
szakmai „Jövőműhely” adott témájában az elképzelt az együttműködések, a 
kooperáció, az innovatív közös projektek lehetőségeivel kapcsolatban fontosnak és 
megvalósíthatónak tartanak. Ezzel egy időben, szóban is, írásban is kifejezték 
együttműködési szándékukat javaslataikkal kapcsolatban. Az asztaloknál a munka két 
nyelven folyt. 

• A második részben a fő - moderátorok kérésére a résztvevők először pontosították a 
felírt ötleteket. Ezekkel kapcsolatosan minden résztvevőnek lehetősége volt kérdezni 
és javaslatát hozzáfűzni. Majd mindenki egy „támogatom/podporujem” feliratú tábla 
segítségével szavazott, s közösen eldöntötték, hogy a témánként összegyűlt és táblára 
feltűzött projektötletek közül melyiket tartják jónak, támogathatónak. (A táblán azok a 
javaslatok maradhattak, amelyek megkapják a jelenlévők támogatásának több mint 
felét.) 

• A program befejezéseként a résztvevők szavazatukkal döntötték el, hogy a táblán 
maradt projektötletek közül, melyiket tartják a legjobbnak, a legmegvalósíthatóbbnak. 
A szavazás végére kialakult a projektötletek sorrendje. 

 
 
1. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Az oktatási intézmények közötti együttműködés, közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Észak-Komáromban, a Tiszti Pavilonban, 2010. november 18-án megrendezésre került az 
első tematikus szakmai „jövőműhely”, melyre elsősorban a két város oktatási intézményeiben 
dolgozó vezetők, pedagógusok, az iskolán kívüli oktatási, szakképzési, valamint 
felnőttképzési intézmények, az önkormányzatok, a szakszolgálatok, a szakmai szervezetek 
vezetői és munkatársai és az oktatást támogató civil szervezetek kaptak meghívást. A 
rendezvényen az említett meghívói körből több mint 30 fő vett részt. 
A foglalkozáson, a négy csoportban dolgozó szakemberek között, az oktatással kapcsolatos 
kilenc projektötletet került megfogalmazásra. Mindez az intézmények, szervezetek által 
támogatóan, a lehetséges együttműködés esélyével.   
 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  

(1 - 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is   
a résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Tehetséggondozás – egy olyan tehetséggondozó szervezet létrehozása, melyben 

többek között - lehetőség van szaktáborok szervezésére, a tehetségek kiválasztására, 
ahol lehetőség van továbbfejlesztésükre. A javaslathoz tartozik egy olyan 
ösztöndíjrendszer létrehozására, amely módot ad a két város fiatal tehetségeinek 
gondozására 



2. Környezetvédelem, fenntartható világ – Cél a gyerekek, diákok megismertetése a 
hulladékkezeléssel, újrahasznosítással, növényvédelemmel, állatvédelemmel stb., 
óvodák, oktatási intézmények közötti együttműködés segítése, a meglévő programok 
összekapcsolása 

3. A két Komárom iskoláinak „SUPERMAN” versenye – Egy a városimage-t építő 
rendezvénysorozat kialakítása, melyben elsősorban a két város diákjai mérnék össze 
tudásukat és erejüket a tudomány, a művészet, a sport területén (pl.: sport, zene, tánc, 
matematika, történelem stb.) 

4. „Hiányzó láncszem” – logopédusok és fejlesztő szakemberek rendszeres 
tapasztalatcseréje a két városban. Erre azért van szükség, mert a két városban 
különböző területekhez tartoznak ezek a szakmák, s más a törvényi háttér is. (Észak-
Komáromban az egészségügyi ellátáshoz, míg Dél-Komáromban az oktatási 
ügyekhez). Ugyanakkor felsőfokú képzés csak Magyarországon folyik. 

5. Városunk – hagyományok, néphagyományok – óvodák, oktatási intézmények 
közötti kapcsolatok kialakítása az adott témakörben. Célja, hogy a gyerekek, a diákok 
minél jobban megismerjék a két város (a két nép) hagyományait, szokásait és 
igyekezzenek beépíteni azokat saját életükbe. 

6. „Határtalan informatika világnyelven”  – a középiskolás diákokból alakított 
csapatok részére GPS-es keresőverseny a két városon át. Az egyes állomásokon a a 
fiataloknak valamely világnyelvet használva kellene megoldani az informatikához 
kapcsolódó feladatokat, feladványokat. 

7. Óvodapedagógus csereprogram létrehozása – cél a két város óvodapedagógusainak 
rendszeres cseréje, tapasztalatszerzés céljából 

8. „Minkét nyelven, mindkét parton”  – fakultatív nyelvoktatásra való lehetőség 
biztosítása a két város általános iskoláiban (Észak-Komáromban a szlovák tannyelvű 
iskolákban a magyar nyelv oktatása, Dél-Komárom iskoláiban a szlovák nyelv 
oktatása) 

9. Az oktatási intézmények működését szabályozó törvényi háttér megismerése – két 
város szakemberinek szakmai együttműködését akadályozó tényezője az, hogy nem 
ismerik a másik ország oktatását szabályozó törvényi háttereket. A Projekt célja az 
lenne, hogy az oktatási intézmények vezetői, pedagógusai megismerkedjenek a két 
város intézményi rendszerével, működésük jogszabályi hátterével. 

10. Segédtankönyv szerkesztése alapiskolásoknak – helyismereti és történelmi 
adatokkal. Felhasználható, mint „nem kötelező tantárgy” oktatására mindkét városban, 
erősítve ezzel a lokálpatriotizmust.  

 
2. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Az emberi erőforrások közös használata és fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás 
lehetőségei, közös projektek 
 
Szintén Észak-Komáromban megrendezésre kerülő második számú tematikus 
csoportfoglalkozás iránti érdeklődés is jelentős volt. Több szervezet, oktatási intézmény 
képviseltette magát több mint 30 fővel az emberi erőforrás fejlesztéséhez kötődő 
„jövőműhelyen”. A megjelentek között voltak olyan szervezetek képviselői is, akik a humán 
erőforrás felkutatásával, szervesével, valamint munkaerő közvetítéssel, kölcsönzéssel 
foglalkoznak. 
 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  



(1 - 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Mozgással és meditációval a határtalan egészségért – egy modern egészségügyi 

alapokra épülő meditációs gyakorlatokra alapozó mozgásfoglalkozás kialakítása és a két 
város civil szervezeteiben történő működtetése (pl.: jóga, hastánc, agykontroll stb.) 

2. Szakmai fórumok rendszerének működtetése – szakmánként és témánként, 
rendszeres találkozások, fórumok szervezése a két város intézményei, szervezetei között 
a kapcsolatok kialakítása, illetve az együttműködés megteremtése céljából 

3. Információs pont létrehozása a volt vámépületben – komplex (jogi, munkaerő-piaci, 
szociális stb.) tanácsadás és információnyújtás mindkét város polgárainak mindkét 
nyelven 

4. Civil és intézményi regiszter létrehozása – olyan, a kapcsolatépítés lehetőségét 
nyújtó, egységes rendszer létrehozása, melyben fellelhető a két város civil 
szervezeteinek és intézményeinek elérhetősége valamint a tevékenységük rövid 
ismertetése. 

5. Selye János Egyetem szakmai továbbképző bázisának kialakítása – egy szakmai 
továbbképző kialakítása pedagógusok részére, az egyetemi diákok bevonásával 

6. Roma tehetséggondozó multiplikátori képzés – szakemberek kiválasztása és képzése 
a két város roma lakosságának bevonásával, akik a roma közösségen belül fogják 
képviselni a projekteket 

7. Közös állásbörze portál – egy olyan egységes portál és nyilvántartás létrehozása, 
amelyben a két a város állásajánlóinak és keresőinek kínálata egy helyen összesítve 
megtalálható. 

 
3. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 

 
A gyermek és ifjúsági ügyekben való együttműködés, új projektek lehetőségei 
(A partnerségi csoport megalakulása) 

A harmadik témában lezajlott tematikus szakmai „jövőműhelyen” olyan intézményi, civil 
szervezeti szakemberek vettek részt, akiknek a munkájához szervesen kapcsolódnak a 
gyermek és ifjúsági ügyek, a művelődési és oktatási tevékenység, valamint a fiatalok 
támogatása. A rendezvényen több mint 30 fő részvételével folyt a programötletek kialakítása. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  

(1 – 5 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 
 
1. A „Jókai unokái” újság tematikájának, terjesztésének bővítése. Ifjúsági 

információs portálon történő megjelenítése – a Jókai unokái már három éve 
működő újság. A komáromi kistérségében illetve a komáromi járásban, az általános 
iskolás korosztály számára 3000 példányban készül és kerül terjesztésre. Cél, hogy a 
negyedévente megjelenő újságot a kisebb korosztály számára is kibővítsék. Ezzel egy 
időben létrehozzanak egy olyan internetes információs portált, mely összekapcsolható 
az újsággal és információt is közvetít a két város ifjúságának a programokról, valamint 
kapcsolatteremtés céljából chat - felületet biztosít. 

2. „Érezd jól magad az időhídon!”  – határ és korhatár nélküli közös szabadidős 
foglalkozások szervezése és lebonyolítása a két város ifjúsága számára. 



3. Komáromi fiatalok parlamentje  – egy olyan állandó szervezet létrehozása, melyben 
a két város ifjúsága képviseltetheti magát. Célja olyan problémák felkutatása, amelyek 
őket érintik, valamint szervezetek, intézmények közös pályázatainak kialakítása és 
benyújtása. 

4. A két város közös pályaválasztási szaktanácsadó- és karrier-irodájának 
létrehozása és működtetése – helyszíne a volt határátkelő lehetne. 

5. Nyári napközis táborok – a két város oktatási és nevelési intézményeinek 
összefogásával közös nyári napközis táborok szervezése a gyermekek, ifjúság 
korosztály számára, magyarországi és szlovákiai helyszíneken. 

6. Bemutatkozó „kisfilmek” készítése – rövid ismertető, bemutató filmek készítése a 
két város óvodáiról, valamint oktatási és nevelési intézményeiről, melyek elősegítik a 
meghirdetett pályázatok elnyerését 

7. Korosztályi város - rally – korosztályokhoz kötött, különböző érdeklődési területeken 
való vetélkedés a két városról, a helyi fiatalok részvételével. (lehetséges témakörök: 
sport, kultúra, történelem, szórakozás, művészetek) 

 
4. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Közös idegenforgalom – a vendégvárás közös projektjei a Duna két partján 
(A partnerségi csoport megalakulása) 

A Dél-Komáromban megrendezésre kerülő negyedik tematikus szakmai műhely érdeklői köre 
is jelentős volt. A helyszínen több mint negyven fő részvételével folyt a „jövőműhely” 
foglalkozás. Képviseltették magukat a két város utazási irodái, vendéglátó egységei, jelen 
voltak a szórakoztatás és az idegenforgalom területén dolgozó szakemberek. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  

(1 – 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Egységes, közös turisztikai fejlesztési koncepció kidolgozása – egy jól működő – a 

két város szakembereiből álló - turisztikai menedzsment kialakítása. Célja: közös 
kiadványok készítése, a turisztikai irodák tevékenységének összehangolása, a két város 
emlékhelyeinek ápolása, megismertetése és a kiadványokban való szerepeltetése. Egy 
megfelelően felkészített személyzettel dolgozó közös turisztikai központ kialakítása. 
Fontos lenne, ha a gyógyfürdő közelében is nyitnának egy turisztikai (Tourinform) 
irodát. 

2. Tematikus turisztikai útvonalak kiépítése – a két Komárom által nyújtott turisztikai 
látványosságok tematika, téma alapján történő kiválasztása. A turisták által bejárható, 
megtekinthető útvonalak kiépítése és kiajánlása a következő témákban: templomok, 
erődök, római kori emlékek, borút, csaták helyszínei, szobrok, emlékművek, stb. 

3. Duna projekt – a dél-komáromi részen is fel kell lendíteni a Duna által nyújtott 
szolgáltatásokat. Egy kikötő megépítésére mindenképp szükség lenne, hogy a turistákat 
vonzó vízi turizmust életre keltsék, illetve szórakozási lehetőséget biztosítsanak. 

4. Egy „Party - hajó” üzemeltetése a fiatalok számára 
5. A borturizmus és a pálinkaturizmus kiépítése – a két város összefogásával, az ősz 

idején egy turistacsalogató rendezvény létrehozása, melynek tematikáját a környéken 
fellelhető borokra és pálinkákra alapoznák 

6. A nemzetközi vasúti menetrend (szezonban történő) megváltoztatása – a turizmus 
és az idegenforgalom fellendülését nagyban korlátozza, hogy a külföldről érkező 



vendégek közvetlenül nem tudnak eljutni Komáromba, mert a nemzetközi járatok a dél 
– komáromi állomáson nem állnak meg. Így a bonyolult átszállás miatt kevesebb turista 
számára elérhető a két Komárom városa. (Észak – Komárom vasúti megközelítése még 
bonyolultabb) 

7. Összehangolt kerékpáros útvonal létrehozása a két város között – egy egységes 
kerékpárút létrehozása, mely összeköti a két város kerékpárútjainak hálózatát és 
lehetőséget teremt a hídon való kerékpáros közlekedésre. 

8. „TWIN TOWN”  – a két Komárom illetve testvérvárosaiknak közös együttműködése a 
civil szervezetek által, hogy hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni a fiatalok, 
sportolók, illetve a városi kapcsolatokban. 

9. Gyógy- vagy wellness szálloda kiépítése – egy négy csillagos szálloda megépítése Dél 
– Komáromban, mely kielégíti a fogyasztók által leginkább keresett szükségleteket 
(szauna, wellness stb.). A szálloda megépítése is lehetőséget biztosít a turizmus életre 
keltésében, fellendítésében. 

10. Komáromi „útlevél” – egy útlevélformájú füzet, mely részletesen ismerteti a két város 
által nyújtott szolgáltatásokat, az idegenforgalmi szempontból jelentős eseményeket, 
látnivalókat. Illetve egy együttműködés kialakítására ösztönző módszer a városok 
vállalkozói között, akik kedvezményeket nyújtanának az útlevéllel rendelkező turisták, 
vendégek számára. (pl. Érsekújváron van ilyen). 

 
 
5. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Közös városmarketing-fejlesztési stratégiák, két egymás mellett élő, közösen gondolkodó 
város közös projektötletei  
(A partnerségi csoport megalakulása) 

A Dél-Komáromban megrendezésre kerülő ötödik számú tematikus csoportfoglalkozás 
érdeklődési köre is jelentős volt. A helyszínen több mint negyven fő részvételével folyt az 
ötletelés. Az eseményen részt vettek a két város azon szakemberei, akik aktívan 
közreműködnek a városépítésben, az épített környezet és a fenntarthatóság területén. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  

(1 – 5 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Híres szülötteink – a város imázs-építésébe alapozni kell azon híres személyekre, 

akik valamilyen módon kötődtek a két Komáromhoz. (pl. a hozzájuk kötődő 
versenyek szervezésével). Ezen személyek emlékhelyeinek kiemelt gondozására és 
ápolására is szükség van. A híres személyekhez kötődő dolgok a fesztiváli hangulatba 
is beépíthetőek lennének, akár egy Jókai bableves - főzőverseny keretében. 

2. Szakmák együtt – különböző, illetve hasonló tevékenységet folytató vállalkozók, 
intézmények specifikus börzéinek kialakítása, és rendszeres találkozások szervezése. 
(tapasztalatcsere, szakmai továbbképzés, workshop, stb.) 

3. Közös imázs-építés, közös szlogen, közös logó létrehozása – a két város 
összefogásából egy egységes város-imázs kidolgozása, létrehozása. Például közös 
szlogen, illetve logó segítségével, melyből egyértelműen beazonosítható lenne a két 
város. 

4. A határok által „kettészelt” európai városok találkozója – a két Komárom által 
megrendezésre kerülő találkozó létrehozása, mely lehetőséget teremt más európai 



városokkal való kapcsolatépítésre, tapasztalatcserékre, további együttműködési 
lehetőségek felkutatására. (pl. Strasbourg) 

5. „Értékevés” – Értékadás - Értékvédelem – „látásra nevelés” az óvodákban a két 
város építészeti nevezetességeinek segítségével, az „Időben kell kezdeni!” mottó 
alapján. Azaz a két városban „Öt érzékszervi ösvények” kialakítása, melyeken az 
óvodai csoportok felváltva megismerkedhetik a városok által nyújtott építészeti 
nevezetességeket. 

6. Fiatal építészek kiállítása – a két város építészeti terveinek közös bemutatása, a 
települések építészeti kultúrájának megismertetése. A szakma „összehozása” a 
háromévente megrendezésre kerülő építészeti kiállítás keretében. 

7. Expo, biopiac – gazdasági csoportok, vállalkozások közötti „hídépítésre” 
8. Közös busz – a két város vásároljon egy közös buszt, mellyel a gyerekeket és a 

felnőtteket szállíthatja rendezvényekre, kiállításokra, kulturális programokra stb. De 
uszodában is. 

9. Pihenőtér kialakítása – egy közös építészeti pályázat benyújtása a vámépületeknél 
megépülésre kerülő kilátó, illetve egyéb kiszolgáló helyiségeinek kialakítására. Itt 
lehetőség lenne – többek között - kávézók, idegenforgalmi – és egyéb információs 
pontok megvalósítására is 

10. Közös honlap, közös programajánló – egy a mainál sokkal korszerűbb és 
tartalmasabb honlap létrehozása, fejlesztése. Amely alkalmas a két város 
(intézményeinek és programjainak, stb.) reklámozására, és egyben lehetőséget teremt 
közös kiadványok, programajánló megjelentetésére, illetve naprakész 
információközvetítést tesz lehetővé. 

11. Fejlesztési és rendezési tervek megismerése – a két város által kidolgozott fejlesztési 
és rendezési tervek megismerése (megismertetése) a szakmai körökben. Célja az, hogy 
a fejlesztések ne egymás konkurensei, hanem komplementer projektjei legyenek 
egymásnak. Közösen lehetne kidolgozni a rendelkezési terveket, melynek végleges 
dokumentációja legyen nyilvános. 

 
 
6. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Közös fesztiválok, rendezvények, közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
A Dél-Komáromban megrendezésre kerülő negyedik számú tematikus csoport foglalkozására 
meghívást kaptak a két város kulturális szervezeteinek, művelődési házainak vezetői és 
programszervezői, a városi fesztiválok szervezői és közreműködői A helyszínen több mint 
negyven fő részvételével folyt a „jövőműhely” foglalkozás.  
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  

(1 – 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Komárom Napok - a jelenleg is ezen a néven futó programsorozat kiegészítése, 

átalakítása szükséges. A résztvevők egy része szerint, a rendezvénysorozaton a 
„kifáradás” jelei mutatkoznak. Többen javasolták a fesztivál tematikájának (minden 
igényt kielégíteni) szűkítését és valamilyen, csak a két városra jellemző profil - 
meghatározását. A közhiedelemmel ellentétben, két párhuzamosan futó rendezvényről 
van szó, a két város programkínálatának egymással történő összehangolása fontos lenne. 



A szakembereknek a rendezvények közös marketing és médiastratégiáját kellene 
kidolgozni, a szervezési munkákat is közösen kellene végeznie. A résztvevők szerint 
közös honlap és műsorfüzet segítené a programok közti tájékozódást.  

2. Fesztivál Gyermeknek - Az Észak - és Dél-Komáromban élő gyermekek részére egész 
éven át - tartó fesztivál(ok) szervezése, váltott helyszíneken. Pl. természetbarát-, öko-, 
komplex fesztivál, stb. 

3. Erődök virágkora - a 19. század második felét reprezentáló történelmi fesztivál 
megrendezése Észak és Dél Komáromban. Jelmezes felvonulás, hadi játékok, a korabeli 
vári élet bemutatása interaktív módon. Élő történelem órák az egyes erődelemekben. 

4. Híres Komárom történelmi játék - a két Komárom művészeti csoportjai, 
hagyományőrzői, polgárai részvételével. Ez korábban több éven keresztül már működött. 
Turista csalogató látványosság lenne a felújítása. 

5. Duna menti hagyományőrző ünnep – Esztergom – Párkány – a két Komárom  - s a 
köztük lévő települések. A két ország yízi - és szárazföldi hagyományainak felidézése. 

6. Borostyán fesztivál - a meglévő észak-komáromi zenei – művészeti rendezvény 
kiterjesztése Dél-Komáromra is. 

7. Híd Fesztivál - Az Erzsébet híd, mint időszakos kiállítási tér. 
8. Őszi rendezvénysorozat - a Pityóka Fesztivál és a Borkorzó egy közös rendezvényként 

kezelése és promotálása pl. Jókai Fesztivál néven. 
9. Lovasnapok - A város lovas hagyományait figyelembe véve lovas versenyeket kellene 

indítani, lovas felvonulásokat szervezni ami a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt 
vonzza.  

10. Sissy Fesztivál esetleg Monarchia Fesztivál rendezése, korhű jelmezes, zenei, kulturális 
programokkal. 

11. Klapka Fesztivál hadtörténeti és történelmi fesztivál. 
12. Lehár / Egressy Fesztivál - zenei fesztivál a határ két oldalán. 
13. Czibor Zoltán Fesztivál – sportfesztivál. 
14. Lelátós teniszpályák - a volt hősi temető helyén. Amely alkalmas (nemzetközi) 

versenyek rendezésére és idegenforgalmi vonzerő is. 
15. A régi vám terület közös pl. (híd)fesztivál helyszínné történő átalakítása. 
16. Történelmi tanösvény - diákoknak, iskolai csoportoknak (pl. Jókai nyomában) 
17. Repülőnap a két Komárom közös rendezvénye, kisrepülőtér, légi séta, légifotózás, 

kiadványkészítés, stb. 
18.  HON – nap - Augusztus 20. – A Honfoglalás című készülő színházi előadáshoz 

(rockopera) kapcsolódóan a Monostori Erődben. Pl. a környékbeli lovas íjászok 
bevonásával.  

 
 
7. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Közös környezet- és természetvédelmi együttműködés ösztönzése, közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
A hetedik témában lezajlott Észak-Komáromban megrendezett tematikus szakmai 
„jövőműhelyen” olyan szakemberek, vettek részt, akiknek munkájához szervesen 
kapcsolódnak a környezet - és természetvédelmi ügyek, illetve akik civilszervezetek keretein 
belül tevékenykednek a természet megóvásáért. A rendezvényen több mint 15 fő vett részt. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 



(1 – 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Közös környezetvédelmi nevelés - Kiadványok, tájékoztató anyagok, ismeretterjesztő 

videofilm készítése a két város védett területeiről. 
2. Közös tanulmányi kirándulások szervezése a két város diákjai számára. 
3. A két városban lévő és köztük átvezető kerékpárút kialakítása. A résztvevők 

megállapították, hogy a városokban lévő kerékpárutak hosszában nagy a lemaradás 
környező városokhoz képest. Életveszélyes például a hídon való biciklizés. Javulást az új 
híd megépítésétől is várják.  
 

4. Publikus árvízvédelmi információs rendszer létrehozása, amely könnyen elérhető a 
lakosság számára is. A jelen lévő szakemberek szerint sokszor előfordul, hogy pl. a 
belvíz emelkedésével kapcsolatos információk későn jutnak el a lakossághoz. Holott az 
informatikai rendszer alkalmas lenne a folyamatos aktuális tájékoztatásra. Akár sms - 
rendszerben is megoldható lenne az információk továbbítása az ezt igénylők számára. 

5. Többféle tematika szerint közös tanösvény kialakítása Észak- és Dél-Komáromban  
       Pl. Természeti – tanösvény: Homokhegy, ártéri erdő, madár - les, vízi-les, parkok, 

termálforrások;  
       Történeti–tanösvény: csatatér, emlékhelyek, romterület; 
       Környezeti–tanösvény: szélerőmű, geo-termikus, mini vízi erőmű. 
6. Közös komposztálóüzem létrehozása - Közös beruházással, közös gyűjtési rendszert 

kialakítása, amelynek keretében pl. egy helyre gyűjtenék a két város lebomló hulladékát. 
Ennek létjogosultságát, helyét és módját a két város szakembereinek kell eldönteni. 

7. Vízlépcső által okozott károk kompenzációja - a halak ívó helyeinek vízzel való 
ellátása. 

8. Városi honlapok restrúkturálása - különös figyelemmel a környezetvédelem minden 
ágazatára 

9. Kapcsolatteremtés - a két város azonos jogkörrel rendelkező természet– és 
környezetvédelemmel foglalkozó intézményei közt a fenntartható fejlődés érdekében. 

 
8. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Közös fenntartható településfejlesztési stratégiák, kerékpárutak, 
tömegközlekedés közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
A nyolcadik témában lezajlott, Észak-Komáromban megrendezett „jövőműhelyen” olyan 
szakemberek, vettek részt, akiknek munkájához szervesen kapcsolódik a településfejlesztési 
stratégiák kidolgozása, illetve a kerékpárutak,  a tömegközlekedési ügyei. A rendezvényen 
több mint 15 fő részvételével zajlott a projektötletek kitalálása és megbeszélése. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 
(1 – 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 
 
1. Kiköt ők (teher és személy) meg kell teremteni a lehetőséget a különféle méretű személy 

és teherszállító hajóknak a kikötésre Észak - Komáromban. Így megállíthatók lennének a 
nagy kiránduló hajók (pl. német nyugdíjasok, sétahajók. Szezonális vagy rendszeres 
személyhajó járatot is lehetne létesíteni a két part kikötői működésének 



összehangolásával. A kikötőkben fel kellene hívni a figyelmet az erődökre, a 
látnivalókra. Ezzel egyúttal a turisztika is fellendíthetővé válna. 

2. Városi látkép - védelem - a városképet, mint értéket kellene tekinteni mindkét városban. 
Európa szerte vannak példák, hogy a városképet különféle szabályozásokkal védik. Pl. 
házak színe, tetőcserepek, maximális emeletmagasság. Észak- és Dél-Komárom együtt 
város! Északon a történelmi városrész, délen a szép parkok vannak túlsúlyban. A két 
településnek egységes, a városképet szabályozó rendszert kellene kialakítania, amely 
projekt-jelleggel megfelelően előkészíthető. 

3. Olcsó szálláshelyek, kempingek kialakítása - Igény lenne alacsony ár - fekvésű ifjúsági 
szálláshelyek, kempingek kialakítására. Ezek hiányában sok olyan látogatót vesztett már 
el a két város, akik emiatt nem töltöttek el itt több napot. A települések jól szervezett, 
olcsó szállásokkal évente kb. százezer fő látogatót nyernének. 

4. Helyi újságok hírei, tudósításai, cikkei cserélődjenek - Cél, hogy a két város hírei 
jussanak el egymáshoz, legyen lehetősége megismernie a lakosságnak a másik 
településen élők napi eseményeit, programjait, jelentős híreit. 

5. Passzívház mintaberuházás a nemzeti épületkorszerűsítési program keretében - a 
város támogasson az állami támogatáson felül ilyen építkezőket. 

 
9. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Esélyegyenlőségi stratégiákban való együttműködés, közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
A kilencedik témában Észak-Komáromban megrendezett „jövőműhelyen” olyan szakemberek 
vettek részt, akiknek munkájához szervesen kapcsolódik az esélyegyenlőségre való törekvés, 
akik hivatásuknak választották a romákkal, fogyatékkal élők és a nőket érintő hátrányos 
megkülönböztetés elleni fellépést. A rendezvényen több mint 15 fő részvételével folyt a 
munka. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 

(1 – 2 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Legyen működő Máltai Szeretetszolgálat Észak-Komáromban is – cél a dél-

komáromi szervezet segítségével, együttműködésével, a Máltai Szeretetszolgálat 
határon átnyúló csoport létrehozása és működtetése a két városban. Ezzel együtt 
határok nélkül megvalósítani a Dél – Komáromban már jól működő Máltai Játszótér- 
és Játszóház - programot. Amely többfunkciós egységként működne és lehetőséget 
teremtene játszótér, játszóház, ifjúsági klub, közösségi tér, szabadidős programok stb. 
megteremtésére. Az összegyűjtött adományokról közös adatbázis vezetése is 
megvalósítható lenne. 

2. Oktatási és szociális intézményi regiszter - a két város szociális és oktatási 
intézményeinek elérhetőségeiről egy regiszter készítése. Amely elsősorban a két város 
szakemberei részére készülne. A hasznos információkról egy, a telefonkönyvek mellé 
adott, a lakosság részére készült kiadvány készítése. 
 

3. „Az „ ősz” ezer színe a Duna két partján” - Idősek, nyugdíjasok részére kialakított 
együttműködési program, mely lehetőséget teremtene a két város közötti 
együttműködésre és az idősek kölcsönös befogadására. A két város idősotthonai 
közötti rendszeres szakmai egyeztetés. Az állami normatívák mellett alapítványi 



pénzek és más források bevonása az idősotthonok fenntartásába. Nyugdíjasklubok 
közötti együttműködés, közös rendezvények szervezése, az időskori depresszió és a 
magány leküzdésében való közreműködés, segítés. Ismerkedési-párkeresési lehetőség, 
akár egy közös időseknek szóló honlap létrehozásával. Ezzel egy időben az idősek 
felzárkóztatása a modern világhoz, az internetes közösséghez. Mindezeket Európai 
Uniós pályázaton keresztül.   

4.  „Esélysziget” - együttműködés a dél - és észak - komáromi fogyatékkal élő fiatalok 
és felnőttek érdekében működő intézmények, szerveződések között. Egyben közös 
programok, események szervezése. Továbbá egy önkéntes alapon működő, közös, 
gyerek és ifjúság segítő rendszer kialakítása. 

5. Közös szakmai kollégium - a két város területén működő esélyegyenlőségi 
szervezetek részvételével, rendszeres szakmai események rendezése, melynek célja az 
egymás megismerése, a tapasztalatcsere, illetve a jövőbeni együttműködések 
kialakítása. 

6. Motivációs ösztöndíj - a két város által, az ott élő hátrányos helyzetű gyerekek, 
fiatalok részére egy ösztöndíjprogram létrehozása. 

7. A fogyatékkal élők számára - az akadálymentesítés biztosítása mindkét város 
intézményeiben és utcáin. 

8. Nyelvi akadálymentesítés - a nyelvi akadályok leküzdése érdekében a hivatalok 
biztosítsanak megfelelő ismeretekkel rendelkező (nem biztos, hogy fő állású) 
személyzetet. 

9. Előítéletek, stigmatizáció, társadalmi kirekesztettség leküzdése a sajtó 
részvételével: a sajtó munkatársai részére képzések, konferenciák szervezése, abból a 
célból, hogy megismerjék a sérülékeny társadalmi csoportok életét, problémáit. S 
felismerjék e társadalmi csoportok iránti felelősségüket. 

 
10. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Egészségügy, szociálpolitika közötti együttműködés, közös projektötletek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Észak-Komáromban került megrendezésre a tízedik „jövőműhely” foglalkozáson, olyan 
szakemberek, vettek részt, akiknek munkájához szervesen kapcsolódik az egészségügyi, 
illetve hivatásuknak választották a gyógyítást. A rendezvényen több mint 15 fő vett részt. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 

(1 – 3 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. Védőnői és szociális ellátás határok nélkül - a két város lakossága számára határok 

nélküli szociális ellátási hálózat kialakítása, valamint közös, határon átívelő védőnői 
szolgálat létrehozása, pályázati finanszírozás útján. Jelenleg Észak-Komáromban nem 
működik védőnői hálózat, így már több esetben felkeresték az észak-komáromi anyukák, 
kismamák a dél-komáromi védőnőket.(de mivel ezen szolgáltatás Magyarországon állami 
finanszírozású, illetve lakhelyhez kötött, (hivatalosan) nem lehetséges a Szlovákiából 
érkező kismamák ellátása. 

2. Detoxikáló kialakítása és működtetése a két város kórházaiban - jelenleg nem működik 
a kórházakban detoxikáló, ahol az alkohol és drogbetegek ellátására sor kerülhetne. Pedig 
erre mindkét városban nagyon nagy szükség lenne, hiszen nem megoldott ezen betegek 
ellátása. Egy közös pályázat útján talán kialakíthatóvá válna az ellátó rendszer. 



3. Magánorvosok együttműködése - mivel a két ország egészségügyi ellátása más, ezért 
nem lehetséges, hogy a kórházakban a másik ország állampolgárainak kezelésére is sor 
kerüljön. Ezt a problémát például  legjobban a magánorvosok együttműködésével lehetne 
megoldani. Először közös szakmai kollégiumok rendezésével (itt jobban megismernék 
egymást), majd pedig az ellátásba egymás „ajánlásával” is csökkenthetővé válna az 
ellátásokra várás ideje.  

4. Egy közös „Egészségcentrum” - létrehozásával, ahol a két város orvosai közös rendelési 
időkkel látnák el a két Komárom betegeit. 

 
11. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
  
Közös partnerségi, hálózati együttműködések, közös projektek projektötletek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Észak-Komáromban került megrendezésre a tizenegyedik „jövőműhely” foglalkozás, melyen 
olyan szakemberek, vettek részt, akiknek munkájához kapcsolódik a hálózati 
együttműködésen alapuló projektek kidolgozása. A rendezvényen több mint 15 fő dolgozott 
együtt azon, hogy mindkét város számára előnyös és megvalósítható projektötleteket 
gondoljanak ki. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 

(1 – 3 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
1. A két város közös „vállalkozói” honlapjának létrehozása, a vállalkozások segítésére, a 

partnerségek, hálózatok, az együttműködések megjelenítésére. A honlap működtetése 
civilek által, uniós forrás bevonásával. 

2. A két város vállalkozásai és civil szféra közötti rendszeres találkozások, 
tapasztalatcsere. A kezdő (kényszer) vállalkozóknak „egzisztencia projektek”, jó példák 
bemutatása, az együttműködés lehetőségének megteremtése. Kapcsolatépítés az élet 
minden területén 

3. Hálózati együttműködés a két város (térség) szakképzéssel foglalkozó szervezetei 
(munkaügyi központok, kamarák, érdekképviseletek) között. Célja, hogy - elsősorban a 
középfokú - szakképzés egyre jobban feleljen meg a helyi gazdasági igényeknek. A 
gyakorlati képzés megerősítése. Közös PR tevékenység a szakmák népszerűsítésére, a 
tömegessé vált felsőfokú képzés szakképzéstől való elszívó hatásának mérséklésére. 

4. Partnerség a fogyasztóvédelem és a vállalkozói érdekképviseletek között. Célja: a 
mikro-, kis- és középvállalkozások segítése. Résztvevői: a két térség szakmai és 
érdekképviseleti szervezetei (vállalkozók, iparosok, kisiparosok, a gazdasági élet 
szereplői) és a fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezetek. 

5. Komáromi civil egyeztető fórum. Azoknak a városi (térségi) szervezeteknek az 
együttműködése, melyek alapszabályukban rögzítetten területfejlesztéssel, foglalkoznak. 

6. A meglévő óvodai kapcsolatok bővítése nem csak Észak- és Dél-Komárom települések 
között, hanem más szlovákiai és magyarországi települések óvodáival. 

7. A 14 éven aluliak Észak- és Dél-Komárom közti könnyebb „átjutásának” javítása. 
(Jelenleg nehézkes, mert 14 éves kor alatt szülői engedély szükséges.) 

 
12. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Érdekképviseletek közötti együttműködés, közös projektek projektötletek 



(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Az Észak-Komáromban megrendezett tizenkettedik „jövőműhely” foglalkozáson több mint 
15 fő, az érdekképviseletekben a helyi –, és a térségben dolgozó szakember vett részt. 
(Megjegyzendő, hogy a két városban nincs minden érdekképviselet jelen, ezért a jelenlévők 
egy része a megyei és járási szervezeteket képviselte) 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 

(1 – 3 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 

 
 

1. A két város (térség) érdekképviseletekbe tömörült vállalkozásai között 
rendszeres szakmai tapasztalatcserék szervezése - ágazatok szerint 

2. Adatbázis készítése és megjelentetése nyomtatott és elektronikus formában – 
benne egyrészt a civil szervezetek, másrészt a vállalkozások adatai szerepelnének. 
Segítve ezzel a szakmai és a „fogyasztói megismerésüket. 

3. A két város (térség) érdekképviseletet ellátó szervezeteinek, alapítványainak és a 
szociális partnerek konzorciuma – érdekképviseletek és civil szervezetek 
érdekképviseleti célú együttműködése; közös szakértői és infrastrukturális bázis 
fejlesztése, működtetése; közös tevékenységek, programok lebonyolítása. 

4. Halmozottan sérült emberek érdekképviseleti - civil szervezetei közötti 
együttműködési hálózat kialakítása. (A két város közös adatbázisa, 
tapasztalatcserék, kölcsönös tájékoztatás, segítségnyújtás, képviselet) 

 
5. A két város közötti együttműködés a kerékpáros érdekképviseletben. Célja, a két 

város a közösségi és kerékpáros közlekedési arányának növelése a fenntartható 
fejlődés érdekében. A kerékpáros közlekedés fejlesztése. Az infrastruktúra, 
közlekedésbiztonság, a kerékpáros turizmus fejlesztése. Térségi fejlesztések, 
promóció, vállalkozói hálózat; kerékpársport, rekreáció. 

 
13. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
 
Művészeti területek közötti együttműködés közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Észak-Komáromban került megrendezésre a tizenharmadik „jövőműhely” foglalkozás, 
melyen olyan szakemberek, vettek részt, akik munkájuk során színházzal, képzőművészettel, 
zenével, tánccal kapcsolatos programszervezési vagy egyéb tevékenységet végeznek. A 
rendezvényen 20 fő vett részt, összesen tíz projektötlet született. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 
(1 – 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 
 
1. Komárom jelmezben – a két város lakói Jókai és a szabadságharc korát (Klapka) idéző 

ruhákba öltözve, a települések különböző pontjain megidézik a reformkor világágát 
(mesteremberektől a szórakozásig). A rendezvény keretében a városokból nagyon sok 
lakó öltözik be, s a programok egész hét végén zajlanak. Az európai példák nyomán 
megrendezett fesztivál turistalátványossággá válhat.  



2. Közös művészeti fórum rendezése – pl. a Rákóczi év jegyében, 2011 - ben közös 
„összművészeti” fesztivált rendezhetne a két város. Természetesen ez minden évben más 
tematika mellett folytatható. 

3. Közös zenekar és kórus alapítása - fellépések szervezése, közös ifjúsági zenei tábor. 
4. Kölcsönös tájékoztatás a két város sajtójában a kulturális, művészeti jellegű 

hírekr ől, programokról. Közös honlap - A két város újságjaiban-  havonta egy 
alkalommal - kulturális melléklet megjelentetése valamint egy „naprakész” honlap 
működtetése a két város programjainak ismertetésére. 

5. Komáromi művészeti honlap - a két város művészeinek bemutatására. 
6. Közös viselettár (dokumentumgyűjtemény) Szőnyben – itt megismerhetőek lennének a 

helyi viseletek (felöltöztetett babáktól az eredeti ruhákig), a városi és paraszti élet 
története (különös tekintettel annak ünnepeire). A felvehető, kölcsönözhető jelmeztár. A 
turistáknak: a korabeli ruhákban való fényképezés. 

7. Kezdő fiatal színészek bemutatkozási lehetősége (szereplés és beszélgetés) az észak - 
komáromi Jókai Színházban. 

8. A Kaszás Attila vers- és prózamondó verseny „kibővítése” - észak- és dél-komáromi 
írók költők műveinek előadásával. (gyermek, ifjúsági, felnőtt korcsoportban) 

9. Helyi művészeknek kiállítási lehetőség biztosítása - évente vagy két évente, a két város 
galériáinak, művelődési házainak összefogásával és szervezésében. 

10. A helyi színjátszó csoportok közös előadásában - minden évben egy történelmi 
eseményhez kötődő téma feldolgozása Észak- és Dél-Komáromban, valamilyen 
rendezvény keretében (pl. Komáromi Napok). 

 
14. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 
Kulturális intézmények, amatőrcsoportok közötti együttműködés, közös projektek  
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Észak-Komáromban került megrendezésre a tizenharmadik „jövőműhely” foglalkozás, 
melyen kulturális intézmények vezetői és munkatársai, valamint amatőr csoportok vezetői 
vettek részt, összesen húszan. A 14. jövőműhelyen nyolc projektötlet született. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek 
(1 – 4 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 
 
1. Esély-sziget, Máltai Játszótér – újból „előkerült” a már az előző szakmai 

jövőműhelyeken megismert program. 
2. Üvegművészeti tábor szervezése – az iskolai szünetben, művészek irányításával  

gyermekek részére napközis tábor jelleggel. Természetesen a tábor zárásaként kiállítással 
3. „Kultur – busz” üzemeltetése – a fesztiválok idején. Ami (a jegyben foglalt árért) az 

érdeklődőket szállítja a helyszínek között. 
4. „Zene-barátság”– régiós kórustalálkozó. Vele egy időben népzene, néptánc találkozó - 

határon innen és túl – a két város, a járás és a kistérség (testvérvárosok) csoportjainak 
részvételével. 

5. Közös kulturális stratégia kidolgozása - Célja, hogy egymással összhangban legyenek 
a két város kulturális programjai. Annak érdekében, hogy a nagy látogatószámot vonzó 
rendezvények időbeli ütközése elkerülhető legyen. 

6. A könyvtárak olvasójegyei használhatók legyenek mindkét városban. - Ha ez nem 
lehetséges, akkor a diákoknak ingyenes, a felnőtteknek kedvezményes olvasójegy 
(napijegy) váltására lehetőségük legyen. 



7. Múzeumok összefogása - egy évben egy alkalommal hosszabb nyitva tartás, minden 
alkalommal közös kiállítás a múzeumok anyagaiból és/vagy - a helyi művészek munkáit 
preferálva - más-más művészeti ág bemutatása.  

8. A megépülő dél – komáromi -, és a meglévő észak – komáromi kerékpáros és 
gördeszka-pályák együttműködése. Közös programok szervezése, ahol a két város 
(sportoló) ifjúsága találkozhat, és együtt sportolhat. 

 
15. sz. szakmai tematikus csoport 
 
Közös gazdaságfejlesztési stratégiák, közös projektek kidolgozása 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Dél-Komáromban került megrendezésre a tizenötödik „jövőműhely” foglalkozás, melyen 
olyan szakemberek, vettek részt, akiknek munkájuk szorosan kapcsolódik a két város 
gazdasági, gazdaságfejlesztési együttműködéséhez, illetve ennek kialakításához. Céljuk az, 
hogy közöttük minél hatékonyabb és erős gazdasági kapcsolat jöjjön létre. A rendezvényen 
közel 20 fő vett részt és indította útjára a közös gazdaságfejlesztési ötleteket. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek: 
(1 - 3 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazati alján került felsorolásra.) 
 
1. Közös „vállalkozói klub” létrehozása - ez olyan kezdeményezésnek tekinthető, amely 

lehetőséget teremtene a két város azonos tevékenységet folytató vállalkozóinak a 
kapcsolatépítésre, a két város által nyújtotta lehetőségek megismerésére. Pl.: műszakiak 
klubja. Szükséges volna a két város szakembereinek adatait tartalmazó regiszter 
elkészítése. Ezzel már biztosított lenne egymás elérése. A találkozókon lehetőség lenne – 
többek között - egymás műszaki szabályzatainak megismerésére. Végső cél egyre 
hatékonyabb együttműködés a két város szakemberei között. 

2. Közös gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása a Duna két partján - a két város 
közötti együttműködéshez szervesen hozzátartozik, hogy közös gazdaságfejlesztési 
stratégia kerüljön kialakításra oly módon, hogy a kidolgozás során bevonásra kerüljenek 
a két város gazdasági szereplői akár közösségi tervezési módszerek révén. 

3. Szúnyogirtás határon innen és túl - A tenyésző-helyek nagy része inkább az északi 
oldalon található, ennek ellenére jelenleg Észak-Komárom területén nem kap elég 
hangsúlyt a nyári szúnyogirtás. A két város közös együttműködésére lenne szüksége 
ebben az esetben is, mivel mindkét oldal számára zavaró ez az állapot. Kisebb 
akadálynak tekinthető, az is hogy Észak-Komáromban nem engedélyezett a repülőgépes 
irtás. Természetesen lehetne másképp is (pl. egy cég végezné a szúnyogirtást mindkét 
oldalon) Mindenképpen szükséges a műszaki együttműködés a két város között. 

4. Gazdasági információs pont a két város találkozásánál: egy gazdasági kérdésekkel 
foglalkozó információs pont kialakítása a régi vámépületben (már találkoztunk az épület 
turisztikai - tájékoztató központ célú felhasználásának ötletével is). Így biztosított lenne a 
két város gazdasági együttműködése, valamint megteremtené a kiindulási pontot a 
vállalkozók közötti kapcsolatok hatékony kiépítésére. 

5. Komárom és környéke (két ország – két borvidék)a borkultúra megismerése: egy 
komplett turisztikai szolgáltatás kialakítása a két város és környezetében található 
borkultúra megismerésével, közös borút létrehozásával. Egy többnapos, a bor 
megismertetésére irányuló szolgáltatás nyújtása, megosztva a két oldal között: pl. 
Csillagtúra szervezésével. A borászok közötti együttműködés kialakítása. 



16. sz. szakmai tematikus csoport 
 
A Duna két partján átnyúló üzleti együttműködések, közös projekt 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Dél-Komáromban került megrendezésre a tizenhatodik „jövőműhely” foglalkozás, melyen 
olyan szakemberek, vettek részt, akiknek munkájuk szorosan kapcsolódik a két város közötti 
üzleti tevékenységekhez, illetve fontosnak tartják a hatékony együttműködést. A 
rendezvényen közel 20 fő vett részt és közösen dolgoztak ki határon átnyúló üzleti 
együttműködési ötleteket. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek: 
(1 - 3 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 
 
1. Közös honlap - közös üzleti információk - a két város honlapjának továbbfejlesztése 

abból a célból, hogy más egyéb fontos közlendők mellett, az üzleti életben tevékenységet 
folytató szakemberek fontos, naprakész információkhoz jussanak a két Komáromban 
folyó, őket nagyban befolyásoló üzleti tudnivalókról. Szakmai linkek elhelyezésével még 
részletesebb tájékoztatás (pl. jogszabályi) az üzleti partnerek részére.  

2. Köztéri „elektronikus pontok” kihelyezése: Észak-Komáromban már működő, 
közterületeken elhelyezett elektronikus pontok (városi információkat nyújtó 
számítógépek) melyek lehetőséget biztosítanak közérdekű adatok kikeresésére, illetve 
tájékoztatnak a városi látnivalókról, programokról. Jelenleg azonban csak négy pont 
működik. Dél-Komáromban meg még nincs ilyen információszerzésre lehetőség, ezért 
nagyon fontos lenne, hogy – bővítés képen - további pontok kerüljenek kihelyezésre a két 
városban. Biztosítsák a két Komárom közérdekű, kulturális információit egyaránt a 
vendégek, az érdeklődők, illetve a helyi lakosság számára is. 

3. Gazdaságfejlesztéssel, üzleti együttműködés elősegítésével foglalkozó 
önkormányzatokon belüli/melletti csoportok: mindkét városban legyen és 
együttműködjön egy-egy kis létszámú szakmai csoport. Kiemelt feladatuk lenne a két 
Komárom gazdaságfejlesztési stratégiájának, üzleti együttműködésének elősegítése, 
folyamatos nyomon követése. A csoportok önkormányzaton belüli működése lenne a 
legcélravezetőbb, mivel így nagyobb mértékben lenne biztosított a szinte mindennapi 
együttműködés, Az itt született hasznos információk a két város honlapján, az üzleti 
információkat tartalmazó oldalakon, egyből elhelyezhetőek lennének, ezzel is elősegítve 
a két Komárom (pl. vállalkozásai) közötti együttműködést. 

4. Közös tematikus fórumok a Duna két partján: elsősorban kis- és középvállalkozások 
részére tematikus, egy-egy szakmához kapcsolódó fórumok megszervezése és 
folytonosságának biztosítása. A cél a két város vállalkozói egymással való 
megismerkedési lehetőségének biztosítása, tapasztalatok cseréje, valamint a későbbi 
együttműködési hajlandóság kialakítása. 

5. Határ menti üzletemberek találkozója: egy dél - komáromi cég (ParaGraf Kft.) már 
megkezdte azt a munkát, hogy lehetőséget teremtsen a két Komárom üzletembereinek 
találkozására, az együttműködések kialakítására. A rendezvényen számos vállalkozó 
megjelent a két város részéről, valamint az önkormányzatok is képviseltették magukat. A 
tapasztalok alapján igény van erre a vállalkozások, üzletemberek részéről. Tapasztalat 
szerint számos vállalkozó még így sem értesült erről a kezdeményezésről. Ezért a 
legfontosabb lépés minél szélesebb vállalkozói kör elérése, hogy legyen biztosított, a 
későbbi üzleti együttműködés elősegítése. 



 
 
17. sz. szakmai tematikus csoport 
 
A civilszervezetek közötti együttműködés, közös projektötletek kialakítása 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Dél-Komáromban került megrendezésre a tizenhetedik „jövőműhely” foglalkozás, melyen 
civilszervezetek vezetői és tagjai vettek részt. Ők, munkájuk során a civilszervezeti keretek 
közt igyekeznek programjaikkal tartalmasabbá, változatosabbá, értékesebbé tenni a két 
városban élők életét. A rendezvényen több mint 20 fő vett részt. Együtt dolgoztak ki ötleteket 
a két település civilszervezetei összehangolt, közös munkájának lehetőségeire. 

 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek: 
(1 - 7 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazatai alapján került felsorolásra.) 
 
 
1. Közös civil börze a két városban - (bemutatkozás, PR, tapasztalatcsere)  
2. Oktatási, nevelési célú civilszervezetek találkozói, tapasztalatcserék -(együttműködési 

lehetőségek keresése, a civileknek szánt források megszerzése érdekében) 
3. A két Komárom népi hagyományőrzőinek műhelye Szőnyben -  A tárgyalkotók (pl. 

fafaragók, szalmafonók stb.) együttműködése. Közös programok, alkotóműhelyek 
megszervezése. 

4. Fúvószenekari találkozó - (pl. a Kulturális Örökség Napja keretében) A rendezvényre - 
az eddigiek mellett - meg lehetne hívni a két város testvérvárosainak együtteseit is.  

5. Szolgáltatás-csere „bartelben” – a két város, rendelkezésre álló tornatermeinek, 
kulturális intézményeinek jobb kihasználás céljából a létesítmények közös használata 
(fizetség pl. teremért terem, uszoda-jégpálya) 

6. A két Komárom civilszervezeteinek (tevékenységeiknek) gyűjtése, adatbázisba 
rendezése - az adatok nyilvánossá és elérhetővé tétele a közös honlapon a civilek 
közreműködésével. 

7. Közös (önkormányzati) pályázati keret - amelyre a civilek a határ menti programokra 
is pályázhatnának  

8. Lakóhelyhez kapcsolódó történelmi események felkutatása - Kapcsolódva a 
Komáromi Napok történész konferenciájához.(pl. az Erődök és a holokauszt) 

9. Fiatalok ’Dream Team’-je - A két városból 12 fős, fiatalokból (max. 20 éves) álló, 
„csúcsfejek” választása, akik valamiben kiemelkedően sikeresek (pl. sport, művészetek, 
tanulmányok). Az ezzel kapcsolatos PR lehetőségek kihasználása. További választásuk 
pl. a „Nemzet színésze” -  szisztéma szerint. 

10. Történelmi tanösvény az erődök mentén – az elkészült tervek megvalósítása, majd 
népszerűsítése a két ország általános (alap) iskoláinál. 

11. Kölcsönös erődlátogatás - szervezett formában, vezetéssel. EZ MÁR LÉTEZIK! 
12. Az EGTC szervezet pályázati partnerként vagy pályázatírással segítse a két város 

civil szervezeteit - (Az EGTC tagjai: Dél - Komárom, Észak - Komárom, Tata, Kisbér, 
Ógallya, Gúta) – EZT AJÁNLJÁK A CIVIL SZERVEZETEKNEK! 

 
18. sz. szakmai tematikus csoport 
 



Sportegyesületek, sportszervezetek, csapatok közötti együttműködés, közös 
projektötletek kialakítása 
(A partnerségi csoport megalakulása) 
 
Dél-Komáromban került megrendezésre a tizennyolcadik „jövőműhely” foglalkozás, melyen 
olyan sportegyesületek, sportszervezetek képviseltették magukat, akik munkájukkal a két 
település lakosságának verseny -, tömeg - és szabadidős sportolási lehetőségeinek 
megteremtését biztosítják. A rendezvényen több mint 20 fő vett részt és dolgoztak ki ötleteket 
a két település sportegyesületeinek, sportszervezeteinek, csapatainak, lehetséges közös 
együttműködésére. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek: (1 – 4. számú 
projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a résztvevők 
szavazatai alapján került felsorolásra.) 
 
1. Skate Park a Monostori Erődben - A létesítendő pálya szabadidő eltöltési lehetőséget 

biztosít a két város kerékpáros, gördeszkás fiataljai számára. A városok, a nemzetközi 
versenyek révén, nagyobb idegenforgalmi érdeklődést kapnának. 

2. Virtuális (kulturális) „Dream Team” – a két Komárom kiemelkedő tehetségű 
gyermekei kapnának helyet a csapatban. Ők lehetnének a városok „arcai” a városok PR-
jában, marketingjében lehetne szerepeltetni őket, példaként állnának kortársaik előtt.  

3. Közös internetes edzésnaptár - amiből a szülők megtudhatják, hogy melyik városban, 
hány órakor, kinél, (mennyiért) lehet különféle sportolási lehetőségekre beíratni a 
gyerekeket. Ezzel kiküszöbölhető lenne a most jellemző sok időt rabló személyes 
utánjárás, telefonálás. 

4. Közös iskolai bajnokságok, sportversenyek - pl. kosárlabdaverseny, focibajnokság. 
Minden sportban - minden korosztálynak. 

5. Alapiskolák – általános iskolák részére röplabda bajnokság - főleg tehetségkutatás 
céljából. 

6. Sportfinanszírozás átláthatósága. Dél - Komáromban - Közös sportkoncepció 
lefektetése. (intézményi, egyesületi, tömegsport) 

7. Közös szervezésű kerékpártúra, - egyéb kiegészítő programokkal 
8. Duna-túrázóknak, evezősöknek vízi kikötő Dél - Komáromban – Az Észak – 

komáromi kikötési lehetőség korszerűsítése - kikötési, pihenési, étkezési, sátorozási 
lehetőség Esetleg kiscsónakoknak tankolási lehetőséget biztosítani. 

 
19. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 

 
Információs, tájékoztatási, internetes együttműködések, közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 

A témában Dél-Komáromban megtartott tematikus szakmai „jövőműhelyen” olyan 
szakemberek vettek részt, akiknek a munkájához szervesen kapcsolódik az internetes 
tájékoztatási feladatok ellátása. A rendezvényen több mint 10 fő részvételével folyt a 
programötletek kialakítása. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  

(1 – 3 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazati alján került felsorolásra.) 

 



 
 

1. A két város közös információs adatbázisának létrehozása – erre azért van szükség, 
mert a jelenlegi honlapok kevés információt tartalmaznak, nehezen „megtalálhatók” 
és aránylag ritkán frissítik őket. 

2. Foglalkozási Információs Tájékoztató Központ - szolgáltatás jelleggel, a két 
városban megtalálható szakmák bemutatása mellett elhelyezkedési, munkajogi, 
álláskeresési információkkal. 

3. Határ menti munkaügyi információs rendszer kiépítése – A két város  munkaügyi 
információi közösen működtetett internetes rendszerben. 

4. Közös PR és infokommunikációs tevékenység. -  a két város megismertetése – a két 
országban és a nemzetközi piacon. 

5. Határ menti összeköttetések és a két város „elérhetőségének” javítása. – 
közlekedéstől az internetig 

Korosztályos honlapok – városlakóknak városaikról, a „saját” nyelvükön. 
 
20. számú szakmai tematikus „Jövőműhely” 

 
Helyi médiák közötti együttműködés, közös projektek 
(A partnerségi csoport megalakulása) 

A huszadik témában lezajlott, Dél-Komáromban megrendezett tematikus szakmai 
„jövőműhelyen” a médiában dolgozó szakemberek vettek részt. Online hírportálok, 
nyomtatott újságok, helyi televíziók szerkesztőségeinek munkatársai egyaránt megjelentek a 
rendezvényen. Jelen volt a megyei napilap tudósítója is. A rendezvényen több mint 10 fő 
részvételével folyt a programötletek kialakítása. 
 
A jövőműhely keretében javasolt és támogatott projektötletek:  

(1- 3 számú projektötleteket a jelenlévők, kiemelten támogatták. A további sorrend is a 
résztvevők szavazati alján került felsorolásra.) 

 
1. Lokális „MTI”  – a médiahelyi munkatársait segítő (háttér) információs adatbázis 

létrehozása. 
2. Közös internetes hírportál, egy közös híradatbázissal - A két városi televízió hírei 

mindkét városban elérhetők legyenek interneten, a „régiek” pedig egy internetes 
archívumból. 

3. A két városi televízió és a többi helyi média munkatársainak rendszeres 
találkozója - egyeztetések megszervezése. Pl. műsorcsere, médiatartalmak 
megosztása, stb. 

4. Városi TV – k  műsorai - videómegosztás - A komáromi televízió riportjait töltsék 
fel pl. a YouTube portálra. Onnan a. nézők szabadon megnézhetik a programokat.  

5. „Médiasörözés” – két - három havi rendszerességgel. Tapasztalatcsere, 
információátadás kötetlen keretek között. 

6. Egy (folyton bővülő) e - mail címlista összeállítása - amely levelezői csoportként 
működik. Célja a közvetlen és „naprakész” kapcsolattartás. Tagja lehet a média 
munkatárs és az aki meg akar jelenni a médiában. 

7. Együttműködés EU-s pályázati lehetőségek – felkutatásában, elkészítésében, 
bonyolításában. A nyertes pályázatok együttes végrehajtása.  

 



A jelenlévők a rendezvényen megkezdték az e-mailos címlista összeállítását és a két város 
médiamunkásainak első kötetlen találkozásának megszervezését. 

 
A projekt a tematikus szakmai Jövőműhelyeken résztvevők véleménye szerint 
kezdeményezője és javaslataival hozzájárul a két város integrált fejlesztéséhez, az intézményi, 
gazdasági, társadalmi szereplők szemléletváltásához, a kapcsolatok kialakításához. A 
rendezvénysorozat a tapasztalatok megosztásával, elősegíti a közös tervezési folyamatokban 
való részvételt, s azt hogy a partnerek minél nagyobb számban és aktivitással vegyenek részt a 
közös tevékenységekben 
 
A megalakult projektek konkrét fejlesztésekké válhatnak. A rendezvénysorozat tematikus 
területein kialakult szakmai elképzelések alapjai lehetnek a további együttműködéseknek, 
illetve ahol ez lehetséges, segítséget nyújthatnak a további közös munkához is. A 
Jövőműhelyek projektötletei alapot jelentenek a további közös gondolkodáshoz, a két város 
együttműködéséhez. 
 
Az összegyűjtött projektötletek egy hosszú távú partneri együttműködés alapjait fektetik le. A 
kialakult szakmai kapcsolatok, közös fejlesztésekkel segíti a határvárosok együttműködését és 
fenntartható városfejlesztését. 
 
A projekt befejezése után a tevékenységek tovább folytatódnak. 
 


