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Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén 
 

2020. június hónapban megvalósult programok: 

Agostyánban a Virágos Agostyán program 4. találkozóján patakmeder tisztítás lett meghirdetve. 
Egyszerre 4 helyen indult meg a munka. Többnyire az ott lakók végezték el a patakpart és meder zöld 
tisztítását, valamint a szemét összegyűjtését. 
Jó hangulatban zajlott az esemény, aminek a végén paprikás krumplit főztek, így közös ebéddel zárták 
az ároktisztítás munkálatait. 
2020. július 21-én-án részvételi fórumot tartott az agostyáni közösség 24 tagja.  
Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai Rend-ház Kft. ügyvezetője ismertette az elmúlt hónapok eseményeit, a 
projekt megvalósult részleteit. 
A megbeszélésen elsősorban a Közösségi ház felújítási, festési munkálatainak szükségessége került 
szóba. A képviselő úr ismertette az agostyáni búcsú szervezésének részleteit és a további teendőket. 
A hozzászólásokban újra szóba került, hogy nem kapja meg mindenki a Városkapu újságot, a képviselő 
úr ígéretet tett ennek a problémának a megoldására. 
A faluházban július 27-én egy jó hangulatú éneklés és gulyásfőzés keretében megalakult az agostyáni 
énekkar. 

Bajon a Mesterklub programot a járványügyi helyzet miatt nem volt lehetőség széles körben hirdetni, 
így a helyi Közösségi házban táborozó gyermekeket hívták meg, a szülőkkel történő előzetes egyeztetés 
alapján. 
A Borboléta Pincészet a finom borok mellet méltán híres a lekvárokról is. Molnárné Michl Éva mesélt 
a gyerekeknek a különféle gyümölcsfák gondozásáról, a lekvárkészítés fortélyairól, valamint a 
szőlőművelésről, a metszés, a szüret és a borkészítés fázisairól, menetéről, praktikáiról. 
A program része volt a lekvár- és szörpkóstolás, ami nagy népszerűségnek örvendett. 

Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 2020. július 3-án Dunaszentmiklós Községházában negyedik 
alkalommal rendezte meg a Dunaszentmiklósi Borbarátok Egyesület találkozóját, ugyanakkor ez volt 
az első nyilvános ülés, melyben a település lakosainak a Weinrebe Dunaszentmiklós Boregyesület céljait 
mutatták be, valamint megbízták a közösségfejlesztőt, hogy járjon el a CST módosításának az ügyében 
és adja be az irányító hatóság felé a megszavazott változtatási kérelmet. Megbeszélték, az egyesület 
tagjaira váró feladatokat az elkövetkezendő 2021-es és 2022-es évre vonatkozóan.     

Dunaalmáson július hónap második felében egy kislétszámú fórumot tartottak meg és ha a technikai 
feltételek is adottak lesznek majd élőben szeretnék közvetíteni a Művelődési Ház közösségi oldalának 
követői számára az eseményt. 

Neszmélyen a 25 évvel ezelőtt alapított Hídverő társulás a közelmúltban ünnepelte születésnapját. 
Annak ellenére, hogy meglehetősen visszafogott volt a rendezvény, az eseményre így is mintegy 
negyven vendég érkezett a Felvidékről és a magyarországi testvértelepülésekről.  
Tekintettel a vírusos időszakra, ügyelve a távolságtartás szabályainak betartására jelenléti ív 
nem készült. 
A résztvevők megtekintették az újonnan kialakításra került Neszmélyi Helytörténeti Kiállítás eddig 
kiállított részeit, majd megkoszorúzták a Hídverő emlékoszlopot a Millecentenáriumi parkban és egy 
koszorút helyeztek a Duna folyó vízére néhai Retkes János emlékére.  
Az ünnepség egy kötetlen beszélgetéssel és ebéddel zárult. 


