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Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén 

 
2019. december hónapban megvalósult programok: 

 

Dunaszentmiklóson megtartották az első mesedélutánt. 

Dunaalmáson megbeszélésen vitatták meg a további fásítási programmal kapcsolatos 

tennivalókat és megtartották az első részvételi fórumot. 

Agostyánban sor került az első részvételi fórumra, és megalakult a helyi érdekképviseleti 

tanács.. Az Agostyáni Hírlevél szerkesztését Fohner Zsolt vállalta fel. A Virágos Agostyán program 

kertében megtartották a szűk körű, de szakértőkből álló szakemberekkel az első megbeszélést. 

Agostyánban született Zágon József katolikus pap, akinek életéről, munkásságáról elkezdődött az 

információk összegyűjtése. 

Neszmélyen az Adventi vásár- és gyertyagyújtó ünnepséget a falukarácsony program 

megtartása követte. 

Bajon az első részvételi fórumon a pályázat tennivalóit beszélték át, aminek első közössági 

akció programja a falukarácsony volt. Elkezdték az alhonlap készítését is. 

Szomódon is programindító közösségi fórumot tartottak, majd ünnepélyes meghívóval 

megnyitották a tájházat. 

 

Ebben a hónapban elkezdődött a közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési kisfilmeknek a 

beszerzése. 
 

A Kismarton-Schneeberg-Rust borturisztikai szakmai tanulmányúton 33 fő vett részt, akik 

nagyrészt a konzorciumi települések borászai, illetve szőlőgazdálkodással foglalkozó lakói 

voltak. Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, az ottani szőlészet, borkultúra, kerékpáros 

turizmus és vendéglátás kapcsolódási lehetőségeit illetően. 

 
  DECEMBER  

    

konzorciumi 

település 
helyszín időpont rendezvény címe 

Neszmély Fő tér,Műv.Ház. 
2019.december 

01. 

Adventi vásár és gyertyagyújtó 

ünnepség 

Dunaalmás  
Csokonai 

művelődési Ház  

2019. december 

01. 14:00 

Részvételi fórum - a Cselekvési terv 

ismertetése  

Tata-Agostyán Faluház 
2019. december 

2. 18.00 
Részvételi fórum 

Tata-Agostyán Faluház 
2019. december 

2. 19.30 
Helyi érdekképviseleti tanácskozás 

Tata-Agostyán 
Faluház, Kossuth 

utca 

2019.december 

9. 

felmérés, előkészület a virágos 

utcák kialakítására 

Tata-Agostyán   2019.december Agostyáni Hírlevél 

Tata-Agostyán Faluház 2019.december 
Dr. Zágon József emlékeinek 

gyűjtése, rendezése 



Dunaszentmiklós 
Dunaszentmiklósi 

Könyvtár  

2019. december 

12. 
Mesedélután 

Baj IKSZT 
2019. december 

11 

Részvételi fórum- 2020 tervező 

beszélgetés 

Szomód  Művelődési Ház 
2019. december 

16. 17.00 
Program inditó, közösségi Fórum 

Dunaalmás      Öregdiák találkozó 

Baj IKSZT 2019. december alhonlap készítés 

Baj IKSZT 
2019.december 

20. 

közösségi akciók, tevékenységek- 

Falukarácsony 

Dunaalmás  Művelődési Ház 
2019. december 

27 
Fásítás2-tervezés, megbeszélés 

Neszmély Művelődési ház 
2019.december 

22. 
Falukarácsony 

Szomód  Tájház 
2019. december 

28. 9.00 

Nyitott tájház, ünnepélyes 

megnyitó 

 


