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Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén 
 

 

2020. október hónapban megvalósult programok: 

 

Szomód: 

2020. október 02.-án 16:00 órai kezdettel a Szomódon a művelődési ház parkolójából indult a Dottó 
kisvonat Dunaszentmiklósra, egy gasztro túrára a KŐSZIKLÁS pincészetbe. A rendezvényen való 
részvétel az idősebb korosztály számára elérhetővé vált a kisvonatos utazás segítségével. 
Először Dunaszentmiklós központját járták végig a kisvonattal, majd Kemenszkiné Hartmann Petra 
tanárnő ismertette Dunaszentmiklós történetét, múltját. A Kősziklás borászatnál három féle bor 
kóstolása mellett megismerhették a borászatban folyó munkát.  

Neszmély 

Október folyamán a településen a helyi lakosság informálását segítő hirdetőtábla elkészülésének 
előkészítő tennivalói után a tábla a faluközpontban kihelyezésre került.  
A járványügyi rendelkezéseket figyelembe véve Adventi Programsorozat megszervezése volt a fő 
tennivaló. 
A helyi borosgazdák és a Neszmélyi Szőlőbarátok Egyesületével együttműködve október 24-én 
megtartották az I. Márton napi újbor kóstolót a Sertés-völgyben 

Baj 

A járvány elterjedése óta a harmadik részvételi fórumot tartották meg október 2-án, ahol sorra vették az 
esetleges közösségi alkalmakat, lehetőségeket, mivel romlott a járványügyi helyzet és újra érvényben 
vannak bizonyos  korlátozások. A település talán legfontosabb hagyományos ünnepe a Búcsú. Ezt a 
nagy múltú egyházi ünnepet, bár szerény keretek között, de meg tudták tartani. 
A felnőtt hagyományőrzők és a településen élő gyermekek közül többen öltöttek hagyományos sváb 
viseletet, ezzel is bemutatva a településre később betelepült lakosoknak a hagyományos búcsúi 
ünneplést. 

Dunaszentmiklós  

2020. október 2-án a Kősziklás Borászatnál ötödik alkalommal rendezték meg a Fórumot. Nemes János 
Szomód község Közösségfejlesztőjével közösen szervezték meg a napot, mivel így a két település, 
Dunaszentmiklós és Szomód között a helyi identitás és kohézió erősödik! 
2020. október 27-én Dunaszentmiklóson a Ströcker Vendéglőben ötödik alkalommal rendezték meg a 
Mesedélután nevű programot. A találkozón felidézték a dunaszentmiklósi svábok bejövetelét és a nyelvi 
kultúra ápolásának a hagyományait. 

Agostyán 

Október hónap 14-én Részvételi és Érdekképviseleti fórumot tartottak a Faluházban. A járványos 
időszak miatt kevesen jelentek meg, de az érdemi beszélgetés nem maradt el a képviselő úrral. 
Megbeszélték a közelgő Gombafesztivált, amely idén rendhagyó módon, kiállítás szervezésével, az 
óvodások felkészülésével, gomba témájú tablók vásárlásával szerveződik. 
Az Érdekképviseleti megbeszélésen az elkövetkező karácsonyi időszak programjainak a 
megvalósításáról folyt a tervezgetés, de a járvány miatt ezek megtartása nagyon bizonytalan. 

Dunaalmás 
Október hónapban igyekeztek megkeresni a fásítási kezdeményezésben részt vevő – virághagymák, 
tövek - adományozói kör képviselőit.  
Műhelymunka keretében előkészítették a következő közösségi akciót, melynek során Dunaalmás 
forgalmasabb helyeire kerülnek majd kiültetésre virágok, és kerül kialakításra virágágyás.  



Amennyiben az országos helyzet úgy alakul, hogy ismét lezárásokra kerül sor, úgy az akciót 
elhalasztják, de remélik, hogy a fásítás és virágültetés gond nélkül lebonyolításra kerülhet majd 
novemberben.  
 


