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Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén 

 

 
2020. április hónapban megvalósult programok: 

 

Agostyánban áprilisban a járványügyi helyzet minden szabályát megtartva „Tavaszt indító tündérkerti 
tavaszi munkák”-ra 10-14 fő gyűlt össze Tündérkert területén. A résztvevők megmetszették, 
megkapálták és a Tűzoltó Egylet tűzoltóautójának a segítségével jól megöntözték a gyümölcsfákat. 
Április hónap elején jelent meg a Városkapu újságban az agostyáni oldal, amihez a cikkeket az ezt 
megelőző napokban gyűjtötték össze. 

Bajon sem tette lehetővé a kialakult járványügyi helyzet a közösségi események megtartását. A 
rendelethez igazodva megtették a lépéseket az érintett időszak eseményeinek lemondására. Annak 
érdekében, hogy a kialakult helyzetre megfelelően tudjanak reagálni, többszöri online és telefonos 
egyeztetést folytattak a pályázatban tevékenykedő közösségfejlesztőkkel és az érintett partnerekkel. 
 
Dunaszentmiklóson a harmadik Mesedélutánt április 4-én szerették volna megtartani, azonban a 
koronavírus miatt ez meghiúsult. A település lakóinak telefonos segítségével és a tatai Kuny Domokos 
Múzeumban végzett gyűjtőmunka során kis verseket, mondókákat rögzítettek sváb és magyar nyelven. 
A Húsvéti időhöz kapcsolódóan is sikerült tartalmas munkát végezni, szép szokásokat feleleveníteni. 
 

Neszmélyen komoly összefogás alakult ki a járványhelyzetben. Mosható maszkokat készítettek, szét is 
hordták a közintézmények dolgozóinak, boltokba az elkészült közel 1800 darabot. Megszervezték az 
önkéntes segítő csoportokat is. A pályázat húsvéti programja elmaradt, de megszervezték, hogy a 
település főterére tojásfát állítottak, és arra mindenki ráakaszthatta a saját maga által készített hímes 
tojást. A helyi vállalkozók jutalmakat ajánlottak fel a legszebbek készítőinek. Nagyon sikeres lett a 
rendezvény, közel 200 darab tojás díszelgett a fán, még ebben a járvány sújtotta időben is megmozdultak 
a település lakói. 

 
Szomódon a gyors programlemondások után a közösségi helység, az informatikai szoba eszközeit, 
gépeit lefertőtlenítették, és elpakolták. A közösségfejlesztő saját otthonában kialakított egy 
számítógépes munkahelyet, ahol adatrendszerezést végzett, és elkezdett készülni a következő 
rendezvényekre. A járványügyi helyzetre való tekintettel a jövőbeni előadások helyszínének a 
kialakítása, távolságok betartása, kisebb létszám melletti megtartása volt a követendő cél, egyeztetve a 
helyi vezetőkkel. 
 
 


