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2020. június hónapban megvalósult programok: 

 

Agostyánban júniusban a következő hónap programjai, valamint az ez évben elkövetkező nagyobb 

szabású rendezvények előkészítése adott sok feladatot a szervezőknek. 

Bajon 2020. júniusában a pályázatban megfogalmazott elveknek és cselekvési tervnek megfelelően több 

eseményt-folyamatot is megvalósítottak, de a járványügyi helyzet miatt egészen el kellett térni a 

tervezett megvalósítási formától. 

Május végén, június 1-ig bezáróan gyermeknapi felfedező túrát hirdettek, előre megadott kérdéssorral, 

melyet internetes felületen lehetett megtalálni és ott is várták a megoldásokat. 15 fotódokumentált 

jelentkező részvételét tudták regisztrálni.  

Trianon 100 évfordulója kapcsán, június 4-re egy Összetartozás eseményt szerveztek- külön erre az 

alkalomra faragott -"Összetartozás" fával, emlék sétánnyal. Ez a program is több napra volt hirdetve.  

06.29-én részvételi fórumot tartottak, ahol a cselekvési terv kialakításában is részt vevő döntéshozókkal, 

egyesületi vezetőkkel, tagokkal vitatták meg a módosított cselekvési tervet, illetve a nyári, őszi 

programokat gondolták át a jelenlegi járványügyi állapotnak, érvényben lévő korlátozásoknak 

megfelelően. 

 

Dunaszentmiklóson 2020. június 18-án harmadik alkalommal rendezték meg a Dunaszentmiklósi 

Borbarátok Egyesület megalapítása nevű programot. Ströcker Zoltán, Weinrebe Dunaszentmiklós 

Boregyesület elnöke ismertette a jelen lévő borosgazdáknak a Weinrebe Dunaszentmiklós Boregyesület 

alapszabályzatát. Kemenczkyné Hartmann Petra Dunaszentmiklós közösségfejlesztője, pedig az 

egyesületre váró feladatokat terjesztette elő. A rendezvények 14 fő vett részt. 

 

Dunaalmáson a koronavírus miatt érvényben lévő korlátozások miatt az Öregdiák találkozó nem került 

megrendezésre, azonban a kiadvány elkészítése folyamatban van. A gyűjtőmunka és a beérkezett 

anyagok rendszerezése folyamatos feladatot kíván a szervezőktől.  

A község rendszeresen megjelenő és minden háztartásába eljutó Dunaalmási Hírek oldalait sikeresen 

használták fel, a világhálót és az online közösségi felületeket nem használó lakosok értesítésére, a 

folyamatban lévő tervező-szervező munkával kapcsolatosan.  

Az I Love Dunaalmás program elemmel kapcsolatban beérkeztek az első fénykép csomagok a családi 

archívumokból.  

Neszmélyen a Hídverő napok program szervezésével foglalkoztak a legtöbbet.  

 

Szomódon 2020. június 26-án pénteken filmvetítést tartottak a Szomódi Művelődési Ház nagytermében 

Szomód a madarak szemével címmel. 

Szomód emlékei címmel vetítéssel egybekötött beszélgetést szerveztek, a vendég Búzer Gusztáv volt. 


